
หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู 

รายวิชาทกัษะการเรียนรู  

(ทร21001) 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หนังสือเรียนเลมน้ีจัดพิมพดวยเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

ลิขสิทธิ์เปนของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หามจําหนาย 

 

 

เอกสารทางวิชาการลําดบัที ่ 41/2554 



หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู 

รายวิชาทักษะการเรียนรู (ทร21001) 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 

ลิขสิทธิ์เปนของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เอกสารทางวิชาการลําดับที่  41 /2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

คําแนะนําการใชแบบเรียน 

โครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 1  

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 65 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 84 

 บทท่ี 4  การคิดเปน 142 

 บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 179 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
 
 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบเรียนที่จัดทําขึน้สําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู  ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเนื ้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที ่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหา

ใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเรือ่งเพือ่เปนการสรุปความรูความเขาใจของเนือ้หาในเรือ่ง

นัน้ ๆ อีกครัง้ และการปฏิบัติกิจกรรมของเนือ้หาแตละเรือ่ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 
 4. แบบเรียนน้ีมี 5 บท คือ 
 บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
 บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู 
 บทที่ 3 การจัดการความรู 
 บทที่ 4 การคิดเปน 
 บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการเรียนรูดวยตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

สาระสําคัญ 
 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดานการ

เรียนรูดวยตนเอง  การใชแหลงเรียนรู  การจัดการความรู  การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย  วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  เขาถึงและเลือกใช

แหลงเรียนรูจัดการความรู  กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ที่จะสามารถใชเปน

เคร่ืองมือชี้นํา ในการเรียนรู  ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 1.   สามารถวิเคราะหความรูจากการอาน  การฟง  การสังเกต  และสรุปไดถูกตอง 

  2.   สามารถจัดระบบการแสวงหาความรูใหกับตนเอง 

  3.   ปฏิบัติตามขั้นตอนในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน ทักษะการฟง และ 

  ทักษะการจดบันทึก 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู  

และหองสมดุประชาชน 

  2.  ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชนได 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 

1. วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นของขอบขายความรู ตัดสินคุณคา กําหนดแนวทางพัฒนา 

2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการจัดการความรู  กับการนําไปใชการพัฒนา

ชุมชนปฏิบัติการ 

3. ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ 

บทท่ี 4  การคิดเปน 

1. อธิบายทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ กับความเชื่อมโยงสู 

 กระบวนการคิดเปนและปรัชญาคิดเปนได 

2. จําแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ลักษณะของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคม 

   สิ่งแวดลอมที่จะนํามาใชประกอบการคิดและการวิเคราะหขอมูล เพื่อแกปญหาของ 

   คนคดิเปนได 

 

 



บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 

1. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงายได 

2. ระบุขั้นตอนการวิจัยอยางงายได 

3. ฝกทักษะสถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัยได 

4. ระบุเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลได 

5. ฝกทักษะในการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ๆ ได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย/ และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  

  เร่ืองที่ 2  การกาํหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 3  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู  ทักษะการแกปญหา   

  และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 

 เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 2  หองสมดุ : แหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 3  แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน  

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ หลักการกระบวนการจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 2  การฝกทักษะ และกระบวนการจัดการความรู 

บทท่ี 4  การคิดเปน 

  เร่ืองที่ 1  ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ และการเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปน 

  และปรัชญาคิดเปน 

  เร่ืองที่ 2  ลักษณะและความแตกตางของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคม 

  สิ่งแวดลอม รวมทั้งเทคนิคการเก็บขอมูลและวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การคิดเปนที่จะ 

  นํามาใชประกอบการคิด การตัดสินใจ แกปญหาของคนคิดเปน 

  เร่ืองที่ 3  กรณีตัวอยางเพื่อการฝกปฏิบัติ 

 

 

 



บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย  

  เร่ืองที่ 1  ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 3 สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 

  เร่ืองที่ 4  เคร่ืองการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

  เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

 

 

 

 

 



1 

บทที ่1 

การเรียนรูดวยตนเอง 

สาระสําคัญ 

การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ 

ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู 

จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอ่ืนหรือไมก็ได ทุกวันน้ีคนสวนใหญแสวงหาการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จําเปนตองรูวิธีวินิจฉัย

ความตองการในการเรียนของตนเอง สามารถกําหนดเปามายในการเรียนรูของตนเอง สามารถระบุแหลง

ความรูที่ตองการ และวางแผนการใชยทุธวิธ ีสือ่การเรียน และแหลงความรูเหลาน้ัน หรือแมแตประเมนิและ

ตรวจสอบความถูกตองของผลการเรียนรูของตนเอง  มาตรฐานการเรียนรูสามารถวิเคราะห  เห็นความสําคัญ  

และปฏิบัติการแสวงหาความรูจากการอาน  ฟง  และสรุปไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. สามารถวิเคราะหความรูจากการอาน  การฟง  การสังเกต  และสรุปไดถูกตอง 

 2. สามารถจัดระบบการแสวงหาความรูใหกับตนเอง 

 3. ปฏบิติัตามขัน้ตอนในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน ทักษะการฟง และทักษะการ 

    จดบนัทกึ 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย/ และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  

 เร่ืองที่ 2  การกาํหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 เร่ืองที่ 3  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู  ทักษะการแกปญหา  และเทคนิคในการเรียนรู 

               ดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 
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เร่ืองท่ี  1  ความหมาย และความสําคัญ  ของการเรียนรูดวยตนเอง 

คําตอบ คือ ในปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูตาง ๆ ได

เพิ่มขึ้นเปน อันมาก การเรียนรูจากสถาบันการศึกษาไมอาจทําใหบุคคลศึกษาความรูไดครบทั้งหมด การ

ไขวควาหาความรูดวยตนเอง จึงเปนอีกวิธีหนึง่ที่จะสนองความตองการของบุคคลได เพราะเมือ่ใดก็

ตามที่บุคคลมีใจรักที่จะศึกษา คนควา สิ่งที่ตนตองการจะรู บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาเรียนรูอยาง

ตอเนื่องโดยไมมีใครตองบอก  ประกอบกับระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพื่อเตรียมคนให

สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต แสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝหาความรู รูแหลงทรัพยากรการเรียน  รูวิธีการ

หาความรู มีความสามารถในการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีนิสัยในการทํางานและการดํารงชีวิต 

และมสีวนรวมในการปกครองประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 

ของตนเองโดยการคนพบความสามารถและสิ่งที่มีคุณคาในตนเองที่เคย

มองขามไป  

(“...it is possible to help learners expand their potential by discovered that 

which is yet untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 

 



3 

 การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการ

จัดการศึกษาทีม่ีความเหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการของผูเรียนทีอ่ยูนอกระบบ ซึง่เปนผูทีม่ี

ประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู 

การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ใหการพัฒนากับกลุมเปาหมายดานจิตใจ ใหมีคุณธรรม ควบคูไป

กับการพัฒนาการเรียนรู   สรางภูมิคุมกัน สามารถจัดการกับองคความรู ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี 

เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา สรางภูมิคุมกันตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของผูที่อยูนอกระบบ และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ดังนั้น ในการศึกษาแตละรายวิชา 

ผู เรียนจะตองตระหนักวา การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 นี้ จะสัมฤทธิผลไดดวยดีหากผูเรียนไดศึกษาพรอมทั้งการปฏิบัติตามคําแนะนําของครูแต

ละวิชาที่ไดกําหนดเนือ้หาเปนบทตาง ๆ โดยแตละบทจะมีคําถาม รายละเอียดกิจกรรมและแบบฝกปฏิบัติ

ตาง ๆ ซึ่งผูเรียนจะตองทําความเขาใจในบทเรียน และทํากิจกรรม ตลอดจนทําตามแบบฝกปฏิบัติที่ได

กําหนดไวอยางครบถวน ซึ่งในหนังสือแบบฝกปฏิบัติของแตละวิชาไดจัดใหมีรายละเอียดตาง ๆ ดังกลาว 

ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดวัดความรูเดิมและวัดความกาวหนาหลังจากที่ไดเรียนรู 

รวมทั้งการที่ผูเรียนจะไดมีการทบทวนบทเรียน หรือสิง่ที่ไดเรียนรู อันจะเปนประโยชนในการเตรียมสอบ

ตอไปไดอีกดวย 

 การเรียนรูในสาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเกีย่วกับรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการใช

แหลงเรียนรู รายวิชาการจัดการความรู รายวิชาการคิดเปน และรายวิชาการวิจัยอยางงาย     ในสวนของ

รายวิชาการเรียนรูดวยตนเองเปนสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู   ในดานการเรียนรูดวย

ตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เพือ่มุงเสริมสรางใหผูเรียนมี

นิสัยรักการเรียนรูซึ่งเปนทักษะพื้นฐานของบุคคลแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการชี้นํา

ตนเองในการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหนึง่ทีส่อดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดทีส่นับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสูการ

เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการริเริ่มการเรียนรูดวย

ตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึง่คนอืน่  มีแรงจูงใจ ทํา

ใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ทีม่ีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรู     วิธีเรียน สามารถเรียนรูเรือ่งราวตาง ๆ 

ไดมากกวาการเรียนที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว   
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 การเรียนรูดวยตนเองเปนหลักการทางการศึกษาซึ่งไดรับความสนใจมากขึ้นโดยลําดับในทุกองคกร

การศึกษา เพราะเปนแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ในอันทีจ่ะ          หลอหลอมผูเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ตามทีมุ่งหวังไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การเรียนรูดวยตนเอง เปนหลักการทางการศึกษาทีม่ีแนวคิดพื้นฐานมาจาก

ทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งเชื่อวา มนุษย ทุกคนมีธรรมชาติเปนคนดี มีเสรีภาพและความ

เปนตนเอง มีความเปนปจเจกชนและศักยภาพ มีตนและการรับรูตนเอง มีการเปนจริงในสิ่งทีต่นสามารถ

เปนได มีการรับรู มีความรับผิดชอบและความเปนมนุษย  

ดังนัน้ การทีผู่เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดนับวาเปนคุณลักษณะทีดี่ทีสุ่ดซึง่มีอยูใน ตัวบุคคล

ทุกคน ผูเรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูดวยตนเองจัดเปนกระบวนการเรียนรู

ตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถทีจ่ะเรียนรูสิง่ตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

เพื่อที่ตนเองสามารถที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในบทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเองน้ี  

ผูเรียนจะตองรวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนหลักฐานของ 

การเรียนรู โดยใหผูเรียนบรรจุในแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) ของ 

ผูเรียนแตละบุคคลดังน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในบทท่ี  1 ทักษะ 

การเรียนรูดวยตนเองน้ี  ผูเรียนจะตองมีแฟมสะสมผลงานสงครู  
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ชื่อ........................................................นามสกุล...................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของทาน 

    ใหทานอานขอความตาง ๆ ตอไปน้ี ซึ่งมีดวยกัน 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเคร่ืองหมาย   

   ลงในชองที่ตรงกับ ความเปนจริง

  

 ของตัวทานมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความน้ันสวนใหญเปนเชนน้ีหรือมนีอยคร้ังที่ไมใช 

มาก หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเกินคร่ึงมกัเปนเชนน้ี 

ปานกลาง หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความจริงบางไมจริงบางคร่ึงตอคร่ึง  

นอย หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเปนจริงบางไมบอยนัก 

นอยที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความไมจริง  ไมเคยเปนเชนน้ี  

   

รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบช่ัวชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เม่ือประสบกับบางส่ิงบางอยางที่ไมเจาใจ ขาพเจาจะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักทีจ่ะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มศึกษาเรื่องใหม ๆ      

7. ในช้ันเรียนขาพเจาหวังทีจ่ะใหผูสอนบอกผูเรียนทัง้หมดอยางชัดเจนวาตองทํา

อะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

      

แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

8. ขาพเจาเช่ือวา การคิดเสมอวาตวัเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน 

หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทาํงานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่ไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏบิัติได      

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะเรียนอยางไร      

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนส่ิงที่ยาก ถาเปนเรื่องทีข่าพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรับผิดชอบในส่ิงที่ขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดีหรือไม      

17. ส่ิงที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมีมากกวา  

24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจทีจ่ะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจัดเวลาทีจ่ะเรียนรูส่ิงนั้น

ได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทาํความเขาใจเรื่องที่อาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดวีา เม่ือไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนี่งใหมาก

ขึ้น 

     

22. ขอมีความเขาใจพอทีจ่ะทาํขอสอบใหไดคะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว ถึงแมวา 

ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตามที 

     

23. ขาพเจาคดิวา หองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาช่ืนชอบผูที่เรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคดิคนวิธกีารตาง ๆ ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรูหวัขอใหม ๆ      

26. ขาพเจาพยายามเช่ือมโยงส่ิงที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาว ที่ตั้งไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรู ในเกือบทุกเรื่อง ทีข่าพเจาตองการ จะรู      

28. ขาพเจาสนกุสนานในการคนหาคาํตอบสําหรบัคาํถามตาง ๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคาํถามทีม่คีาํตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเหน็เก่ียวกับส่ิงตาง ๆ มากมาย      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

31. ขาพเจาจะดใีจมาก หากการเรยีนรูของขาพเจาไดส้ินสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      

33. ขาพเจาไมมีปญหา เก่ียวกับทกัษะเบือ้งตนในการศกึษาคนควา ไดแก                      

ทกัษะการฟง อาน เขยีน และจาํ 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองส่ิงใหม ๆ แมไมแนใจ วา ผลนัน้จะออกมา อยางไร      

35. ขาพเจาไมชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในส่ิงทีข่าพเจากําลังทาํอยู      

36. ขาพเจามีความสามารถในการคดิคน หาวิธแีปลกๆ ที่จะทําส่ิงตาง ๆ      

37. ขาพเจาชอบคดิถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในส่ิงที่ตองการรูไดดี เมื่อเทียบกับผูอ่ืน      

39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนส่ิงทีท่าทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบงัคบัตนเอง ใหกระทําส่ิงที่ คิดวา ควรกระทาํ      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนาํกลุม ในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      

44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย      

45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

46. ย่ิงไดเรียนรูมาก ขาพเจาก็ย่ิงรูสึก วา โลกนีน้าตื่นเตน      

47. การเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

48. การยึดการเรียนรูที่ใชไดผลมาแลว ดกีวา การลองใชวิธใีหม ๆ      

49. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะได เปนคนที่มีความเจริญกาวหนา      

50. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนรูของขาพเจาเอง ไมมีใครมารับผิดชอบ

แทนได 

     

51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับขาพเจา      

52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไป ในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนส่ิงที่นาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทาํใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดมิ      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช้ันเรียน และการเรียนรูดวยตนเอง      

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดทีว่า “ผูเรียนคือ ผูนํา”      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการเรียนรูดวยตนเองเปนบุคลิกลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว

ผูเรียนตามเปาหมายของการศึกษา ผูเรียนที่มีความพรอมในการเรียนดวยตนเองจะมีความรับผิดชอบ

สวนบุคคล ความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําของตนเอง สามารถควบคุมและโตตอบ

สถานการณ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปในทิศทางที่ตนเลือก โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําที่มาจากความคิดตัดสินใจของตนเอง  

 

การเริ่มตนเรยีนรูดวยตนเองท่ีดีท่ีสุดนั้น   เรามาเริ่มตนท่ีความพรอมในการเรียนรู

ดวยตนเอง  และทานคงทราบในเบื้องตนแลววา ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย

ตนเองของทาน อยูในระดับใด (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด) 
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ความหมาย  และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

 

การเรียนรูเปนเร่ืองของทุกคน ศักด์ิศรีของผูเรียนจะมีไดเมื่อมีโอกาสในการเลือกเรียนในเร่ืองที่

หลากหลายและมีความหมายแกตนเอง การเรียนรูมีองคประกอบ 2 ดาน คือ องคประกอบภายนอก       

ไดแก สภาพแวดลอม โรงเรียน สถานศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก และครู องคประกอบภายใน ไดแก การ

คิดเปน พึ่งตนเองได  มีอิสรภาพ ใฝรู ใฝสรางสรรค มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตสํานึกในการเรียนรู มีเจตคติ

เชิงบวกตอการเรียนรู การเรียนรูที่เกิดขึ้นมิไดเกิดขึ้นจากการฟงคําบรรยายหรือทําตามที่ครูผูสอนบอก แต

อาจเกิดขึ้นไดในสถานการณตาง ๆ  ตอไปน้ี  

1. การเรียนรูโดยบังเอิญ  การเรียนรูแบบน้ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มิไดเกิดจากความต้ังใจ          

2. การเรียนรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูดวยความต้ังใจของผูเรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรูใน 

เร่ืองน้ัน ผูเรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนดวยวิธีการตางๆ หลังจากน้ันจะมีการประเมนิผลการเรียนรูดวยตนเอง

จะเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองใหตามทัน

ความกาวหนาของโลกโดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมได จะทําใหเปนคนที่มีคุณคาและประสบความสําเร็จได

อยางดี                                                                                                                      

3. การเรียนรูโดยกลุม การเรียนรูแบบน้ีเกิดจากการที่ผูเรียนรวมกลุมกันแลวเชิญผูทรงคุณวุฒิมา

บรรยายใหกับสมาชิกทําใหสมาชิกมีความรูเร่ืองที่วิทยากรพูด                               

4. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา เปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตร การประเมินผล มี

ระเบียบการเขาศึกษาทีช่ัดเจน ผูเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด เมือ่ปฏิบัติครบถวนตามเกณฑที่

กําหนดก็จะไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสถานการณการเรียนรูดังกลาวจะเห็นไดวา การ

เรียนรูอาจเกิดไดหลายวิธี และการเรียนรูนัน้  ไมจําเปนตองเกิดขึน้ในสถาบันการศึกษาเสมอไป การเรียนรู

อาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนโดยกลุมก็ได และการที่บุคคลมีความตระหนัก

เรียนรูอยูภายในจิตสํานึกของบุคคลน้ัน การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนตัวอยางของการเรียนรูในลักษณะที่เปน

การเรียนรู ที่ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  ซึ่งมีความสําคัญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 

และสนับสนุนสภาพ “สังคมแหงการเรียนรู” ไดเปนอยางดี  

“เด็กตามธรรมชาติตองพึ่งพิงผูอ่ืนและตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทน                      

เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็พัฒนามีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลงและเปนตวัเอง                                     

จนมีคุณลักษณะการชี้นําตนเองในการเรียนรู” 
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การเรียนรูดวยตนเองคืออะไร 

เมื่อกลาวถึง การเรียนดวยตนเอง แลวบุคคลโดยทั่วไปมักจะเขาใจวาเปนการเรียนที่ผูเรียน

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพังโดยไมตองพึ่งพาผูสอน แตแทที่จริงแลวการเรียนดวยตนเองที่

ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนน้ัน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความ

สนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการ

เรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการเรียนของตนเอง 

ทั้งนี้การเรียนดวยตนเองนัน้มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมทีม่ีความเชื่อใน

เรือ่งความเปนอิสระและความเปนตัวของตัวเองของมนุษยวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีความ

เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองไดอยางไมมีขีดจํากัด รวมทัง้มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งการเรียนดวยตนเองกอใหเกิด

ผลในทางบวกตอการเรียน โดยจะสงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเอง  มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น  และมีการใชวิธีการเรียนทีห่ลากหลาย การเรียนดวยตนเองจึงเปนมาตรฐาน

การศึกษาที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน   ทุกคน เพราะเมือ่ใดก็ตามทีผู่เรียนมีใจรักทีจ่ะศึกษา คนควา

จากความตองการของตนเอง ผูเรียนก็จะมีการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตอไปโดยไมตองมีใครบอกหรือ

บังคับ เปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไปไมมีที่สิน้สุด ซึง่จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอด

ชีวิตตามเปาหมายของการศึกษาตอไป  

การเรียนดวยตนเองมีอยู 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางในการเรียนโดยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน ปฏิบัติการ

เรียนรู และประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ซึง่ไมจําเปนจะตองเรียนดวยตนเองเพียงคนเดียวตามลําพัง และ

ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะทีไ่ดจากสถานการณหนึ่งไปยังอีก สถานการณหนึง่ได ในอีก

ลักษณะหน่ึงเปนลักษณะทางบุคลิกภาพที่มีอยูในตัวผูที่เรียนดวยตนเองทุกคนซึ่งมีอยูในระดับที่ไมเทากันใน

แตละสถานการณการเรียน โดยเปนลักษณะที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดและจะพัฒนาไดสูงสุดเมือ่มีการจัด

สภาพการจัดการเรียนรูที่เอ้ือกัน 

“การเรียนรูเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย”  

(LEARNING makes a man fit company for himself)  ... (Young)... 
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การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหน่ึงที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสูการ

เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการริเร่ิมการเรียนรูดวย

ตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งคนอ่ืน  มีแรงจูงใจ ทํา

ใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูวิธีเรียน สามารถเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ได

มากกวาการเรียนที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว  การเรียนรูดวยตนเองไดนับวาเปนคุณลักษณะที่ดี

ที่สุดซึ่งมีอยูใน ตัวบุคคลทุกคน ผูเรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูดวยตนเอง

จัดเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ

เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่ตนเองสามารถที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ไดอยางมีความสุข  ดังน้ัน การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญดังน้ี 

 1. บุคคลที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความต้ังใจ  มีจุดมุงหมายและมี

แรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวาคนที่เรียนโดยเปนเพียง

ผูรับ หรือรอการถายทอดจากครู 

2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ ทําให

บุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง คือ เมื ่อตอนเด็ก ๆ  เปน

ธรรมชาติที่จะตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู และตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการ

ขึน้เรื่อยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิงผูปกครอง ครู และผูอืน่ การพัฒนาเปนไปใน

สภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 

 3. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลองกับพัฒนาการ

ใหม ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตร หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ 

มหาวิทยาลัยเปด ลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง 

การเรียนดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริม่การเรียนรูดวย

ตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการ

เรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวย

ตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได ซึง่ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการ

เรียนของ ตนเอง 
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 4. การเรียนรูดวยตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลีย่นแปลงใหม ๆ เกิดขึน้เสมอ  ทําใหมี

ความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชวีติ 

 

 

 

 

 

การเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะอยางไร 

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะสําคัญ ดังน้ี  

1. ลักษณะที่เปนบุคลิกคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเรียนในการเรียนดวยตนเอง จัดเปน 

องคประกอบภายในที่จะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจอยากเรียนตอไป โดยผูเรียนที่มี คุณลักษณะในการเรียนดวย

ตนเองจะมีความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําเกี่ยวกับการเรียน รวมทั้ง รับผิดชอบในการบริหาร

จัดการตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดสูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริมกัน  

2. ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง   ประกอบดวย ขัน้ตอนการวาง

แผนการเรียน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียน จัดเปนองคประกอบ ภายนอกที่สงผลตอ

การเรียนดวยตนเองของผูเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบน้ีผูเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนมากที่สุด  

Knowles (1975) เสนอใหใชสญัญาการเรียน (Learning contracts) เปนการมอบหมายภาระงานใหแกผูเรียน

วาจะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงคและผูเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น  

องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเองมีอะไรบาง 

องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

1. การวิเคราะหความตองการของตนเองจะเร่ิมจากใหผูเรียนแตละคนบอกความตองการ 

และความสนใจของตนในการเรียนกับเพื่อนอีกคน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา แนะนํา และเพือ่นอีกคน 

ทําหนาที่จดบันทึก และใหกระทําเชนน้ีหมุนเวียน ทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ดาน คือ ผูเสนอ 

ความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก การสังเกตการณ เพือ่ประโยชนในการเรียน 

รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ ดาน 

 การเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน

มีความต้ังใจและมีแรงจูงใจสูง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความยืดหยุนมากขึ้น  มีการปรับพฤติกรรม

การทํางานรวมกับผูอืน่ได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับและประยุกตใชวิธีการแกปญหาของตนเอง 

จัดการกับปญหาไดดีขึ้น และสามารถนําประโยชนของการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึ้น ทําใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียน  
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2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเร่ิมจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียน 

ควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวเขยีนจุดมุงหมายในการเรียนของตนใหชดัเจน เนนพฤติกรรมที่ 

คาดหวัง วัดได มีความแตกตางของจุดมุงหมายในแตละระดับ 

3. การวางแผนการเรียน ใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียนตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

จัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของตน ระบกุารจัดการเรียนรูให 

เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล 

4.1 แหลงวิทยาการที่เปนประโยชนในการศึกษาคนควา เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน 

4.2 ทักษะตาง ๆ ทีม่สีวนชวยในการแสวงแหลงวิทยาการไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชน 

ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะการอาน เปนตน 

 5. การประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามที่กําหนดจุดมุงหมายของการ 

เรียนไว และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ คานิยม มี 

ขัน้ตอนในการประเมนิ คือ 

 5.1 กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน 

 5.2 ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งสําคัญ 

 5.3 รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพื่อตัดสินใจซึ่งตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ 

ขอมูลที่สมบูรณและเชื่อถือได 

 5.4 เปรียบเทียบขอมูลกอนเรียนกับหลังเรียนเพื่อดูวาผูเรียนมีความกาวหนาเพียงใด 

 5.5 ใชแหลงขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลกัในการประเมนิ 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนควรมีการวิเคราะหความตองการ วิเคราะห

เน้ือหา กาํหนดจุดมุงหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหลง

วิทยาการ และมีวิธีในการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเพื่อนเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกัน 

และมคีรูเปนผูชี้แนะ อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา ทั้งน้ี ครูอาจตองมีการวิเคราะหความ

พรอมหรือทักษะที่จําเปนของผูเรียนในการกาวสูการเปนผูเรียนรูดวยตนเองได 
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เร่ืองที่ 2  การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน เปนสิ่ง

สําคัญที่จะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูดวยตนเอง เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองน้ัน หมายถึง 

การที่ผูเรียนควบคุมเน้ือหา กระบวนการ องคประกอบของสภาพแวดลอมในการเรียนรูของตนเอง ไดแก 

การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศัยแหลงทรัพยากรทางความรูตางๆ ที่จะชวยนําแผนสูการปฏิบัติ แต

ภายใตความรับผิดชอบของผูเรียน ผูเรียนรูดวยตนเองตองเตรียมการวางแผนการเรียนรูของตน และเลือกสิ่ง

ที่จะเรียนจากทางเลือกที่กําหนดไว รวมทั้ง วางโครงสรางของแผนการเรียนรูของตนอีกดวย ในการวาง

แผนการเรียนรู ผูเรียนตองสามารถปฏิบัติงานที่กําหนด วินิจฉัยความชวยเหลือที่ตองการ และทาํใหไดความ

ชวยเหลอืน้ัน สามารถเลือกแหลงความรู วิเคราะห และวางแผนการการเรียนทั้งหมด รวมทั้งประเมิน

ความกาวหนาในการเรียนของตน 

ในการเรียนรูดวยตนเองผูเรียนและครูควรมีบทบาทอยางไร 

 

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 

1. การวิเคราะหความตองการในการเรียน 

  วินิจฉัยการเรียนรู 

  วินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน 

  รับรูและยอมรับความสามารถของตน 

  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 

  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่พอใจดวยตนเอง 

  มีสวนรวมในการระบุความตองการในการเรียน 

  เลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกตางๆ ที่ 

     กาํหนด 

  วางโครงสรางของโครงการเรียนของตน 

 

  

1. การวิเคราะหความตองการในการเรียน 

   สรางความคุนเคยใหผูเรียนไววางใจ เขาใจ 

บทบาทครู บทบาทของตนเอง 

  วิเคราะหความตองการการเรียนรูของผูเรียน 

และพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน 

  กําหนดโครงสรางคราว ๆ ของหลักสูตร  

ขอบเขตเน้ือหากวาง ๆ สรางทางเลือกที่หลากหลาย 

  สรางบรรยากาศใหเกิดความตองการการเรียน 

  วิเคราะหความพรอมในการเรียนรูของผูเรียน 

โดยการตรวจสอบความพรอมของผูเรียน 

  มสีวนรวมในการตัดสนิใจในทางเลอืกน้ัน 

  แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเอง 

การเปรียบเทียบบทบาทของครูและผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
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บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 

2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

  ฝกการกาํหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 รูจุดมุงหมายในการเรียน และเรียนใหบรรลุ 

     จุดมุงหมาย 

 รวมกันพัฒนาเปาหมายการเรียนรู 

 กําหนดจุดมุงหมายจากความตองการของตน 

2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 กําหนดโครงสรางคราวๆ วัตถุประสงคการ 

เรียนของวิชา 

 ชวยใหผูเรียนเปลี่ยนความตองการที่มีอยูให 

เปนจุดมุงหมายการเรียนรูที่วัดไดเปนไดจริง 

  เปดโอกาสใหมีการระดมสมอง รวมแสดง 

ความคดิเห็นและการนําเสนอ 

 แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเอง 

3. การออกแบบแผนการเรียน 

  ฝกการทํางานอยางมีขั้นตอนจากงายไปยาก 

 การใชยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเรียน 

 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน 

 รวมมือ รวมใจรับผิดชอบการทํางานกลุม 

 รับผิดชอบควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของ 

ตนเองตามแผนการเรียนทีก่าํหนดไว 

3. การออกแบบแผนการเรียน 

 เตรียมความพรอมโดยจัดประสบการณการ 

เรียนรู เสริมทักษะที่จําเปนในการเรียนรู 

 มสีวนรวมในการตัดสนิใจ วิธีการทํางาน ตอง 

ทราบวา เร่ืองใดใชวิธีใด สอนอยางไร มสีวนรวม 

ตัดสินใจเพียงใด 

 ยั่วยุใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู 

 ผูประสานสิ่งที่ตนเองรูกับสิ่งที่ผูเรียนตองการ 

 แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเองจนได

แนวทางทีแ่จมแจง สรางทางเลือกที่หลากหลาย 

ใหผูเรียนเลือกปฏิบัติตามแนวทางของตน 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 

  ฝกคนหาความรูตามที่ไดรับมอบหมายจาก 

      แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

 กําหนดบุคคล และสื่อการเรียนที่เกี่ยวของ 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 

  สอนกลยุทธการสืบคนขอมูล ถายทอดความรู 

     ถาผูเรียนตองการ 

  กระตุนความสนใจ ชี้แหลงความรู  แนะนําการใชสื่อ 

การเปรียบเทียบบทบาทของครูและผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (ตอ) 
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 มสีวนรวมในการสืบคนขอมูลรวมกับเพื่อนๆ 

     ดวยความรับผิดชอบ 

 เลือกใชประโยชนจากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มี 

ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

 จัดรูปแบบเน้ือหา สื่อการเรียนที่เหมาะสม 

     บางสวน 

 สงัเกต ติดตาม ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนเกิด 

ปญหาและตองการคําปรึกษา 

 

 

 

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 

  ฝกการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

 มสีวนรวมในการประเมินผล 

 ผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 

 ใหความรูและฝกผูเรียนในการประเมินผลการ 

เรียนรูที่หลากหลาย 

  เปดโอกาสใหผูเรียนนําเสนอวิธีการ เกณฑ 

ประเมินผล และมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 

  จัดทําตารางการประเมินผลที่จะใชรวมกัน 

  แนะนําวิธีการประเมินเมื่อผูเรียนมีขอสงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบบทบาทของครูและผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (ตอ) 
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ลักษณะสําคัญในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีดังน้ี  

 1. การมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมนิผลการเรียนรู ไดแก ผูเรียนมี 

สวนรวมวางแผนกิจกรรมการเรียนรูบนพื้นฐานความตองการของกลุมผูเรียน 

 2. การเรียนรูที่คํานึงถึงความสําคัญของผูเรียนเปนรายบุคคล ไดแก ความแตกตางในความสามารถ 

ความรูพื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู จัดเน้ือหาและสือ่ใหเหมาะสม 

 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก การสืบคนขอมูล ฝกเทคนิคที่จําเปน เชน การสังเกต 

การอานอยางมีจุดประสงค การบันทึก เปนตน 

 4. การพัฒนาทักษะการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดแก การกาํหนดใหผูเรียนแบงความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู การทํางานเด่ียว และเปนกลุมที่มีทักษะการเรียนรูตางกัน 

 5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการรวมมือในการประเมินกับผูอ่ืน ไดแก การใหผูเรียน

เขาใจความตองการในการประเมิน ยอมรับการประเมินจากผูอ่ืน เปดโอกาสใหประเมินหลายรูปแบบ 

 

 

จะเห็นไดวา ทั้งผูเรียนและครูตองมีการวินิจฉัยความตองการสิ่งที่จะเรียน ความพรอม 

ของผูเรียนเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการเรียน การกําหนดเปาหมาย การวางแผนการเรียนรู การ 

แสวงหาแหลงวิทยาการ การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งครูเปนผูฝกฝน ใหแรงจูงใจ แนะนํา อํานวยความ 

สะดวกโดยเตรียมการเบื้องหลัง และใหคําปรึกษา สวนผูเรียนตองเปนผูเร่ิมตนปฏิบัติ ดวยความ 

กระตือรือรน เอาใจใส และมคีวามรับผิดชอบ กระทําอยางตอเน่ืองดวยตนเอง เรียนแบบมสีวนรวม 

จึงทําใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเองได ดังหลักการที่วา “การเรียนรูตองเร่ิมตนที่ตนเอง” และ 

ศักยภาพอันพรอมที่จะเจริญเติบโตดวยตนเองน้ัน ผูเรียนควรนําหัวใจนักปราชญ คือ ส ุจิ ปุ ลิ หรือ 

ฟง คิด ถาม เขยีน มาใชในการสังเคราะหความรู นอกจากน้ี กระบวนการเรียนรูในบริบททางสังคม 

จะเปนพลงัอันหน่ึงในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูในสภาพชีวิตประจําวันที่ตองอาศัย 

สภาพแวดลอมมสีวนรวมในกระบวนการ ทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน พึ่งพากัน แตภายใต 

ความเปนอิสระในทางเลือกของผูเรียนดวยวิจารณญาณที่อาศัย เหตุผล ประสบการณ หรือคําชี้แนะ 

จากผูรู ครู และผูเรียนจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันตอความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง 
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กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการที่ผูเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ดําเนินการ ดังน้ี  

 1. การวินิจฉัยความตองการในการเรียน 

 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 3. การออกแบบแผนการเรียน 

 4. การดําเนินการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ 

 5. การประเมินผล 

 การตอบสนองของผูเรียนและครูตามกระบวนการในเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

1. วินิจฉัยความตองการใน

การเรียนรูของผูเรียน  

1. ศึกษา ทําความเขาใจ 

คาํอธิบายรายวิชา  

2. วินิจฉัยความตองการใน

การเรียนของตนเอง ทั้ง

รายวิชาและรายหัวขอการ

เรียน  

3. แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับ

ความตองการในการเรียน

เพ่ือใหผูเรียนแตละคนม่ันใจ

ในการวินิจฉัยความตองการ

ในการเรียนของตนเอง  

 

1. กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูดวย

ตนเอง  

2. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค เนือ้หา กิจกรรม

และการประเมินการเรียนรายวิชา  

3. อธิบายใหผูเรียนเขาใจคําอธิบายรายวิชา  

4. ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการในการ

เรียน  

5. อํานวยความสะดวกในการเรียนแบบรวมมือในกลุม  

2. กําหนดจุดมุงหมายใน 

การเรียน  

1. ผู เรียนแตละคนเขียน

จุดมุงหมาย การเรียนในแต

ละหัวขอการเรียน ที่วัดได 

สอดคลองกับความตองการ

ในการเรียนของผูเรียนและ

อธิบายรายวิชา  

 

1. ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการเขียนจุดมุงหมายการเรียนที่

ถูกตอง  
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3. วางแผนการเรียนโดย

เขียนสัญญาการเรียน  

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ความจําเปนและวิธีการวาง

แผนการเรียน  

2. เขียนสัญญาการเรียนที่

สอ ด ค ล อ ง กั บ คํ า อ ธิบ า ย

รายวิชา  รวมทั ้งความ

ตองการและความสนใจของ

ตนเอง ในการเรียนแตละ

ครั้ง  

1. ใหคําแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับความจําเปนและวิธีการวาง

แผนการเรียน  

2. ใหคําแนะนําผูเรียนในการเขียนสัญญาการเรียน  

 

4. เขียนโครงการเรียนรู  

 

1. รวมกับผูสอนและเพ่ือน

เขียนโครงการเรียนรูของทั้ง

ช้ัน โดยพิจารณาจาก

โครงการเรียนรูที่ผูสอนราง

มาและสัญญาการเรยีนของ

ทกุคน  

1. ใหคําแนะนําในการเขียนโครงการเรียนรูรายวิชา  

2. พิจารณาโครงการเรียนรูรวมกับผูเรียนโดยกระตุนให

ผูเรียนแสดงความคิดเหน็อยางทั่วถึง  

3. รวมกับผูเรียนสรปุโครงการเรยีนรูใหเหมาะสม  

5. ดําเนินการเรียนรู 1. ทบทวนความรูเดิมของ

ตนเองที่จําเปนสําหรบัการ

สรางความรูใหม โดยการ

ตอบคําถามหรือทํา

แบบทดสอบ  

1. ทดสอบความรูเดิมของผูเรียน โดยใชเทคนคิการตั้งคําถาม

หรือทดสอบ  

 

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 2. ผูเรียนแตละคน 

ดําเนินการเรียนตามสัญญา

การเรียนอยางกระตือรือรน 

โดยการสืบคนและแสวงหา

ความรูเพ่ือสนองตอบความ

ตองการในการเรียนดวย

วิธีการทีห่ลากหลาย และใช

แหลงทรัพยากรการเรียนที่

เหมาะสมตามความตองการ

ของตนเอง โดยนําความรู

และประสบการณเดิมที่

เก่ียวของกันมาใชในการ

2. ใหความรูเสริม เพ่ือใหแนใจวาผูเรียนจะสามารถเช่ือมโยง

ความรูเดิมกับ ความรูใหมได  

3. ตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคนหา คาํตอบและประมวล

คาํตอบดวยตนเอง  

4. สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียน  

5. ใหคําปรึกษา ใหขอมูล ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก

ในกิจกรรมการเรียนของผูเรียนตามความจําเปนและความ

ตองการของผูเรียน  

6. กระตุนใหผูเรียนใชความรูและ ประสบการณเดิมที่

เก่ียวของกันมาใชในการคนหาคาํตอบ โดยใหยกตวัอยาง

หรือเปรียบเทียบเหตุการณที่เก่ียวของกับเรื่องทีเ่รียน  

7. ติดตามในการเรียนของผูเรียนตามสัญญาการเรียนและให
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คนหาคําตอบ  

3. แบงกลุมเรียนแบบ

รวมมือ เพ่ือศกึษาใน

ประเด็นทีต่องตอบคําถาม 

โดยการปรับจุดมุงหมายใน

การเรียนของ ผูเรียนแตละ

คนเปนของกลุม แลวแบง

บทบาทหนาที่เพื่อแสวงหา

ความรู โดยใชเทคนคิการตั้ง

คําถามเพ่ือนําไปสูการหา

คาํตอบ ทั้งนี้กลุมผูเรียนแต

ละกลุมอาจมีรูปแบบในการ

ทํากลุมที่แตกตางกัน  

4. ใชความคิดอยางเต็มที ่มี

ปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน 

สนบัสนนุ และ แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและความรูสึก

ที่เปดกวางในกลุม และรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

เพ่ือหาแนวทางการไดมาซ่ึง

คําตอบที่ตองการของตนเอง

และของกลุม 

5. แสดงความสามารถของ

ตนเอง และยอมรบั

ความสามารถของผูอ่ืน 

6. ตัดสินใจ และชวย

แกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน

กิจกรรมการเรียน  

7. ฝกปฏบิัติทักษะทีต่อง

ศกึษาตาม จดุมุงหมายการ

เรียน  

8. ขอความชวยเหลือจาก

คําแนะนํา  

8. ติดตามเปนระยะๆ และใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน  

9. บันทึกปญหาและขอขดัของตางๆในการดําเนินกิจกรรม

การเรียนเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงใหดีขึ้น  

10. ใหอิสระแกผูเรียนในการทํากิจกรรม  

และกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยาง

เต็มที ่ยอมรับฟงความคดิเหน็ของผูเรียน และไมตัดสินวา

ความคิดเห็นของผูเรียนไมถูกตอง  

11. กระตุนใหผูเรียนส่ือสารความรูความ เขาใจและแนวคดิ

ของตนเองใหผูอ่ืน เขาใจอยางชัดเจน  

12. กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นอยางกวางขวางทัง้ในกลุมและช้ันเรียน  

13. สังเกตการเรียนของผูเรียน บนัทึก พฤตกิรรมและ

กระบวนการเรียนของ ผูเรียน รวมทั้งเหตุการณที่สงผลตอ

การเรียน  

14. กระตุนใหผูเรียนสรุปความรูความเขาใจในบทเรียนดวย

ตนเอง  

15. กล่ันกรอง แกไข และเสริมสาระสําคัญของบทเรียนให

ชัดเจนและครอบคลุมจุดมุงหมายการเรียน  

16. รวมกับผูเรียนอภิปรายเก่ียวกับวิธีการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ ส่ิงที่สนับสนุนและส่ิงที่ขดัขวางการเรียน  
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ผูสอน ตามความเหมาะสม  

9. ปรึกษาผูสอนเปนระยะๆ 

ตามที่ระบุไวในสัญญาการ

เรียนเพ่ือขอคาํแนะนาํ 

ชวยเหลือ  

10. ปรบัเปลี่ยนการ

ดําเนินการเรียน ตามความ

เหมาะสม และบันทึกส่ิงที ่

ปรับเปล่ียนลงในสัญญาการ

เรียนใหชัดเจน และนาํไป

เปนขอมูลในการวินจิฉัย

ตนเองเพ่ือตั้งจุดมุงหมายใน

การเรียนครั้งตอไป 

11. อภิปรายและสรุปความรู

ที่ไดในกลุม  

12. นาํเสนอวิธีการเรียนและ

ความรูที่ไดตอทั้งช้ัน โดยใช

รปูแบบในการแสดงออกใน

ส่ิงที่ตนไดเรียนรูที่

หลากหลาย  

13. อภิปราย แสดงความ

คิดเห็น สะทอนความรูสึก

และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

วิธีการเรียนดวยตนเองที่มี

ประสิทธิภาพ ส่ิงสนับสนุน

และส่ิงขดัขวางการ เรียน  

14. รวมกันสรุปประเดน็

ความรูที่ไดใน ช้ันเรียน  

15. เขยีนรายงานผลการ

เรียน ทั้งในดานเนื้อหาและ

วิธีการเรียน รวมทั้ง

ความรูสึกเก่ียวกับ
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ความสําเร็จหรือไมสําเรจ็ใน

การเรียนเปนรายบคุคลและ

รายกลุม 

 

6. ประเมินผลการเรียนรู 1. ประเมินผลการเรียนของ

ตนเอง โดยเปรียบเทียบกับ

จุดมุงหมายในการเรียนของ

ตนเอง 

2. ใหเพ่ือนและครูชวย

สะทอนผลการเรียน 

3. ใหขอมูลปอนกลับแก

เพ่ือนในกลุม 

 

1. กระตุนใหผูเรียนตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง

ตลอดเวลา  

2. ประเมินการเรียนของผูเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมใน

การเรียน ความสามารถในการเรยีนตามสัญญาการเรยีน และ

ผลงานในแฟมสะสมงาน  

3. ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนรายบุคคลและรายกลุม

เก่ียวกับกระบวนการเรียนดวยตนเองและพฤตกิรรมในการ

เรียนรวมทั้งใหขอเสนอแนะตามความ เหมาะสม  

 

 

 กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  ประกอบดวยขั้นตอน วินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของผูเรียน 

กําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  วางแผนการเรียนโดยใชสัญญาการเรียน  เขียนโครงการเรียนรู  ดําเนินการ

เรียนรู และประเมินผลการเรียนรูน้ัน  ผูเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนมากที่สุด  “สญัญาการเรียน ( 

Learning Contract)”  เปนการมอบหมายภาระงานใหกับผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง  เพื่อใหไดรับความรู

ตามเปาประสงค  และผูเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน 

สญัญาการเรียน (Learning Contract) 

 คําวา สัญญา  โดยทั่วไปหมายถึง ขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝาย หรือหลายฝายวาจะทําการหรืองด

เวนกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ความจริงน้ันในระบบการจัดการเรียนรูก็มีการทําสัญญากันระหวางครูกับ

ผูเรียน แตสวนมากไมไดเปนลายลักษณอักษรวา ถาผูเรียนทําไดอยางน้ันแลว ผูเรียนจะไดรับอะไรบางตาม

ขอตกลง สัญญาการเรียน จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดแนวการเรียนของตัวเองไดดียิ่งขึ้น 

ทําใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและเปนเคร่ืองยืนยันที่เปนรูปธรรม 

 ทานคงแปลกใจที่ไดยินคําวา “สญัญา” เพราะคําน้ีเปนคําที่คุนหูกันดีอยู แตไมแนใจวาทานเคยได

ยินคําวา “สญัญาการเรียน” หรือยัง คําวาสัญญาการเรียนมีผูเร่ิมใชเปนคนแรกคือ Dr. M.S. Knowles 

ศาสตราจารย สอนวิชาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัย North Carolina State ในสหรัฐอเมริกา 
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 คําวา สัญญา แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “ขอตกลงกัน” ดังน้ัน สัญญาการ

เรียน ก็คือขอตกลงที่ผูเรียนไดทําไวกับครูวาเขาจะปฏิบัติอยางไรบางในกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตรน่ันเอง 

 สัญญาการเรียนเปนรูปแบบของการเรียนรูที่แสดงหลักฐานของการเรียนรูโดยใชแฟมสะสมผลงาน

หรือ Portfolio  

 1. แนวคดิ 

 การจัดการเรียนรูในระะบบ เปนการเรียนรูที่ครูเปนผูกําหนดรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมเปนสวนใหญ 

ผูเรียนเปนแตเพียงผูปฏิบัติตาม ไมไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน นักการศึกษาทั้งใน

ตะวันตกและแอฟริกา มองเห็นวาระบบการศึกษาแบบนี้เปนระบบการศึกษาของพวกจักรพรรดินิยมหรือ

เปนการศึกษาของพวกชนชั้นสูงบาง เปนระบบการศึกษาของผูถูกกดขี่บาง สรุปแลวก็คือระบบการศึกษา

แบบน้ีไมไดฝกคนใหเปนตัวของตัวเอง ไมไดฝกใหคนรูจักพึ่งตนเอง จึงมีผูพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคิด

ทางการศึกษาใหม อยางเชนระบบการศึกษาที่เนนการฝกใหคนไดรูจักพึ่งตนเองในประเทศแทนซาเนีย 

การศึกษาที่ใหคนคิดเปนในประเทศไทยเราเหลานี้เปนตน รูปแบบของการศึกษาในอนาคต ควรจะมุงไปสู

ตัวผูเรียนมากกวาตัวผูสอน เพราะวาในโลกปจจุบันวิทยาการใหม ๆ  ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วมี

หลายสิ่งหลายอยางที่มนุษยจะตองเรียนรู ถาจะใหแตมาคอยบอกกันคงทําไมได ดังน้ันในการเรียนจะตองมี

การฝกฝนใหคิดใหรูจักการหาวิธีการที่ไดศึกษาสิ่งที่คนตองการ กลาวงาย ๆ ก็คือ ผูเรียนที่ไดรับการศึกษา

แบบที่เรียกวาเรียนรูเพื่อการเรียนในอนาคต 

 2. ทําไมจะตองมีการทําสัญญาการเรียน 

 ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ พบวาผูใหญจะเรียนไดดีที่สุดก็ตอเมื่อการเรียนรูดวย

ตนเอง ไมใชการบอกหรือการสอนแบบที่เปนโรงเรียน และผลจากการวิจัยทางดานจิตวิทยายังพบอีกวา 

ผูใหญมีลักษณะที่เดนชัดในเร่ืองความตองการที่จะทําอะไรดวยตนเองโดยไมตองมีการสอนหรือการชี้แนะ

มากนัก อยางไรก็ดีเมื่อพูดถึงระบบการศึกษาก็ยอมจะตองมีการกลาวถึงคุณภาพของบุคคลที่เขามาอยูใน

ระบบการศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐาน ดังนั้นถงึแมจะให 

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองก็ตามก็จําเปนจะตองสรางมาตรการขึ้นมาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผูเรียนเพื่อให 

มีมาตรฐานตามที่สังคมยอมรับ  เหตุน้ีสัญญาการเรียนจึงเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนเปนการวาง

แผนการเรียนที่เปนระบบ 

 ขอดีของสัญญาการเรียน คือเปนการประสานความคิดที่วาการเรียนรู ควรใหผูเรียนกําหนด 

และการศึกษาจะตองมีเกณฑมาตรฐานเขาดวยกันเพราะในสัญญาการเรียนจะบงระบุวาผูเรียนตองการเรียน 
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เร่ืองอะไรและจะวัดวาไดบรรลุตามความมุงหมายแลวนั้นหรือไมอยางไร มีหลักฐานการเรียนรูอะไรบางที่ 

บงบอกวาผูเรียนมีผลการเรียนรูอยางไร 

 3. การเขียนสัญญาการเรียน 

      การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเร่ิมจากการจัดทําสัญญาการเรียนจะมีลําดับการดําเนินการ ดังน้ี 

      ข้ันท่ี 1  แจกหลักสูตรใหกับผูเรียนในหลักสูตรจะตองระบุ 

   จุดประสงคของรายวิชานี้ 

 รายชื่อหนังสืออางอิงหรือหนังสือสําหรับที่จะศึกษาคนควา 

 หนวยการเรียนยอย พรอมรายชื่อหนังสืออางอิง 

 ครูอธิบาย  และทําความเขาใจกับผูเรียนในเร่ืองหลักสูตร จุดมุงหมายและหนวยการ   

      เรียนยอย 

ข้ันท่ี 2  แจกแบบฟอรมของสัญญาการเรียน 

จุดมุงหมาย แหลงวิทยาการ/วิธีการ หลักฐาน การประเมินผล 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน 

ตองการบรรลุผลสําเร็จ 

ในเร่ืองอะไร อยางไร 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน

จะเรียนรูไดอยางไร 

จากแหลงความรูใด 

เปนสวนที่มีสิ่งอางอิง 

หรือยืนยันที่เปน

รูปธรรม 

ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียน 

ไดเกิดการเรียนรูแลว 

โดยเกบ็รวบรวมเปน 

แฟมสะสมงาน 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน 

สามารถเกดิการเรียนรู 

ในระดับใด 

ข้ันท่ี 3  อธิบายวิธีการเขียนขอตกลงในแบบฟอรมแตละชองโดยเร่ิมจาก 

  จุดมุงหมาย 

  วิธีการเรียนรูหรือแหลงวิทยาการ 

  หลกัฐาน 

  การประเมินผล 

ข้ันท่ี 4  ถามปญหาและขอสงสัย 

ข้ันท่ี 5  แจกตัวอยางสัญญาการเรียนใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 

ข้ันท่ี 6  อธิบายถึงการเขียนสัญญาการเรียน 
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ผูเรียนลงมือเขียนขอตกลงโดยผูเรียนเอง โดยเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ชองในแบบฟอรม 

สัญญาการเรียน นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถระบุระดับการเรียนทั้งในระดับดี ดีเยี่ยม หรือปานกลาง ซึ่ง

ผูเรียนมีความต้ังใจที่จะบรรลุการเรียนในระดับดีเยี่ยมหรือมีความต้ังใจที่จะเรียนรูในระดับดี หรือพอใจ 

ผูเรียนก็ตองแสดงรายละเอียด ผูเรียนตองการแตระดับดี คือ ผูเรียนตองแสดงความสามารถตามวัตถุประสงค

ที่กลาวไวในหลักสูตรใหครบถวน การทําสัญญาระดับดีเยี่ยม นอกจากผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคตาม

หลักสูตรแลว ผูเรียนจะตองแสดงความสามารถพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ อันมีสวนเกี่ยวของกับ

หลักสูตร 

 ข้ันท่ี 7  ใหผูเรียนและเพื่อนพิจารณาสัญญาการเรียนใหเรียบรอย ตอไปใหผูเรียนเลือกเพื่อนในกลุม 

1 คน เพื่อจะไดชวยกันพิจารณาสัญญาการเรียนรูของทั้ง 2 คน 

 ในการพิจารณาสัญญาการเรียนใหพิจารณาตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. จุดมุงหมายมีความแจมชัดหรือไม เขาใจหรือไม เปนไปไดจริงหรือไมบอกพฤติกรรมที่จะใหเกิด 

จริง ๆ หรือไม 

 2. มีจุดประสงคอ่ืนที่พอจะนํามากลาวเพิ่มเติมไดอีกหรือไม 

 3. แหลงวิชาการและวิธีการหาขอมูลเหมาะสมเพียงใด มีประสิทธิภาพเพียงใด 

 4. มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม ที่สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรู 

 5. หลักฐานการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเพียงใด 

 6. มีหลักฐานอ่ืนที่พอจะนํามาแสดงไดอีกหรือไม 

 7. วิธีการประเมินผลหรือมาตรการที่ใชวัดมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 

 8. มีวิธีการประเมินผลหรือมาตรการอ่ืนอีกบางหรือไม ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

ข้ันท่ี 8  ใหผูเรียนนําสัญญาการเรียนไปปรับปรุงใหเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

 ข้ันท่ี 9  ใหผูเรียนทําสัญญาการเรียนที่ปรับปรุงแลวใหครูและที่ปรึกษาตรวจดูอีกคร้ังหน่ึง 

ฉบับที่เรียบรอยใหดําเนินการไดตามที่เขียนไวในสัญญาการเรียน 

 ข้ันท่ี 10  การเรียนกอนที่จะจบเทอม 2 อาทิตย ใหผูเรียนนําแฟมสะสมงาน (แฟมเก็บขอมูล 

Portfolio) ตามที่ระบุไวในสัญญาการเรียนมาแสดง 

 ข้ันท่ี 11  ครูและผูเรียนจะต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาแฟมสะสมงานที่ผูเรียนนํามาสงและ 

สงคืนผูเรียนกอนสิ้นภาคเรียน 
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(ตัวอยาง) 

การวางแผนการเรียนโดยใชสญัญาการเรียน 

จุดมุงหมาย 

วิธีการเรียนรู 

แหลงวิทยาการ 

หลักฐาน การประเมินผล 

1. สามารถอธิบาย 

ความตองการ ความ 

สนใจ แรงจงูใจ 

ความสามารถและ 

ความสนใจของ 

ผูใหญได 

1. อานเอกสารอางอิง 

ที่เสนอแนะในหลักสูตร 

2. อานเอกสารที่ 

เก่ียวของอ่ืน ๆ  

3. รวมกลุมรายงานและ 

อภิปรายกับผูเรียนอ่ืน 

หรือกลุมการเรียนอ่ืน 

1. ทาํรายงานยอ 

ขอคดิเหน็จากหนังสือ 

ที่อาน 

2. บันทึกการอภิปราย 

3. ทาํรายงานและ 

เสนอแนะเก่ียวกับทฤษฎี

การเรียนรูเพ่ือนําไป 

ใชกบันกัศกึษาผูใหญ 

(โดยจดัทําในรูปแบบ 

แฟมสะสมงาน) 

ใหผูเรียน 2-5 คน ประเมิน 

รายงานและบนัทกึการ 

อภิปรายการประเมินให 

ประเมินตามหัวขอตอไปนี ้

    1. รายงานครอบคลุม 

เนือ้หาตามความมุงหมาย 

เพียงใด 

       5   4   3   2   1 

    2. รายงานมีความชัดเจน 

เพียงใด 

       5   4   3   2   1 

    3. รายงานมีประโยชน 

ในการเรียนของนักศึกษา 

ผูใหญเพียงใด 

        5   4   3   2   1 

โดยขาพเจาจะเร่ิมปฏิบัติต้ังแตวันที่.....เดือน.................พ.ศ. .........ถึง วันที่.......เดือน................พ.ศ. ....... 

ลงชื่อ.................................ผูทําสัญญา 

                         (                                 ) 

ลงชื่อ.................................พยาน 

                         (                                 ) 

ลงชื่อ.................................พยาน 

                         (                                 ) 

ลงชื่อ.................................ครูผูสอน 

                         (                                 ) 
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การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

 การจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนวิธีการสําคัญที่นํามาใชในการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการจัดทําแฟมสะสมงานที่มีความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญมาจากการให

ผูเรียนเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งมีสาระสําคัญที่พอสรุปไดดังน้ี 

1.  ความเชื่อพื้นฐานของการเรียนรูตามสภาพจริง  (Authentic Learning)   

 1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

    มนุษยมีสัญชาตญาณที่จะเรียนรู มีความสามารถและมีความกระหายที่จะเรียนรู 

    ภายใตบรรยากาศของสภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออํานวยและการสนับสนุนจะทาํใหมนุษย 

สามารถที่จะริเร่ิมและเกิดการเรียนรูของตนเองได 

    มนุษยสามารถที่จะสรางองคความรูจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนและจากสื่อที่มี 

ความหมายตอชีวิต 

    มนุษยมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาแตกตางกัน 

 1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู 

    การเรียนรูจะเร่ิมจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรมโดยผานกระบวนการการสํารวจ 

ตนเอง การเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรูและการสรางบริบทของสังคมใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับ 

ผูเรียนอ่ืน 

    การเรียนรูมีองคประกอบทางดานปญญาหลายดานทั้งในดานภาษา คํานวณ พื้นที่ 

ดนตรี การเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางบุคคลและอ่ืน ๆ  

    การแสวงหาความรูจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถาอยูในบริบทที่มีความหมายตอชีวิต 

    การแสวงหาความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 

 1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการสอน 

    การสอนจะตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

    การสอนจะเปนทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

    การสอนจะยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางกันและวิธีการเรียนรูที่เปนเอกลักษณของ 

ผูเรียนแตละคน 

    การสอนกับการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่องและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 

    การสอนจะตองตอบสนองตอการขยายความรูที่ไมมีที่สิ้นสุดของหลักสูตรสาขาตาง ๆ  

  



29 

1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการประเมิน 

    การประเมินแบบนําคะแนนของผูเรียนจํานวนมากมาเปรียบเทียบกัน มีคุณคานอยตอ 

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

    การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ไมใชสิ่งสะทอนความสามารถที ่

มีอยูในตัวผูเรียน แตจะสะทอนถึงการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมและความสามารถที่แสดง 

ออกมา 

  การประเมินตามสภาพจริงจะใหขอมูลและขาวสารที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับผูเรียนและ 

กระบวนการทางการศึกษา 

2.  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)    

 การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการของการสังเกตการณบันทึก การจัดทําเอกสารที่ 

เกี่ยวกับงานหรือภารกิจที่ผูเรียนไดทํา รวมทั้งแสดงวิธีการวาไดทําอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษาของผูเรียนนั้น การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกตางจากการ 

ประเมินโครงการตรงที่การประเมินแบบนี้ไดใหความสําคัญกับผูเรียนมากกวาการใหความสําคัญกับผล 

อันที่จะเกิดขึ้นจากการดูคะแนนของกลุมผูเรียนและแตกตางจากการทดสอบเน่ืองจากเปนการวัดผลการ 

ปฏิบัติจริง (Authentic Assessment)   การประเมินตามสภาพจริงจะไดขอมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพอยาง 

ตอเน่ืองที่สามารถนํามาใชในการแนะแนวการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี 

3.  ลักษณะท่ีสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   

    ใหความสําคัญขอบการพัฒนาและการเรียนรู 

    เนนการคนหาศักยภาพนําเอามาเปดเผย 

    ใหความสําคัญกับจุดเดนของผูเรียน 

    ยืดถือเหตุการณในชีวิตจริง 

    เนนการปฏิบัติจริง 

    จะตองเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

    มุงเนนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย 

    เปนกระบวนการเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในทุกบริบท 

    ชวยใหมีความเขาใจในความสามารถของผูเรียนและวิธีการเรียนรู 

    ชวยใหเกิดความรวมมือทั้งผูปกครอง พอแม ครู ผูเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ  
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4.  การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

 แฟมสะสมงาน เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเปนวิธีการที่ครูไดนําวิธีการ 

มาจากศิลปน (artist) มาใชในทางการศึกษาเพื่อการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน โดย 

แฟมสะสมงานมีประโยชนที่สําคัญคือ 

    ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการทํางานโดยที่การสอบทําไมได 

    เปนการวัดความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 

    ชวยใหผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นกระบวนการเรียนรู (Process) และผลงาน (Product) 

    ชวยใหสามารถแสดงใหเห็นการเรียนรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 

 แฟมสะสมงานไมใชแนวคิดใหม เปนเร่ืองที่มีมานานแลวใชโดยกลุมเขียนภาพ ศิลปน สถาปนิก 

นักแสดง และนักออกแบบ โดยแฟมสะสมงานไดถูกนํามาใชในทางการศึกษาในการเรียนการสอนทาง 

ดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีแฟมสะสมงานเปนวิธีการที่สะทอนถึงวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   ซึง่เปนกระบวนการของการรวบรวม 

หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางและเปนกระบวนการของการแปลความจาก

หลักฐานที่ไดและมีการตัดสินใจหรือใหคุณคาการประเมินผลตามสภาพจริงเปนกระบวนการที่ใชเพื่อ 

อธิบายถึงภาระงานที่แทจริงหรือ real  task ที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติหรือสรางความรู ไมใชสรางแตเพียงขอมูล

สารสนเทศ 

 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการของการประเมินที่มีองคประกอบสําคัญคือ 

    ใหผูเรียนไดแสดงการกระทํา -  ลงมือปฏิบัติ 

    สาธติหรือแสดงทกัษะออกมาใหเห็น 

    แสดงกระบวนการเรียนรู 

    ผลิตชิ้นงานหรือหลักฐานวาเขาไดรูและเขาทําได 

 ซึ่งการประเมินโดยใชแฟมสะสมงานหรือการประเมินตามสภาพจริง โดยวิธีการดังกลาวนี้จะ 

มีลักษณะที่สําคัญ คือ 

  ชิ้นงานที่มีความหมาย (meaningful  tasks) 

  มีมาตรฐานที่ชัดเจน (clear standard) 

  มีการใหสะทอนความคิด ความรูสึก (reflections) 

  มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (transfer) 

  เปนการปรับปรุงและบูรณาการ (formative integrative) 
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  เกี่ยวของกับการคิดในลําดับที่สูงขึ้นไป (high – order thinking) 

  เนนการปฏิบัติที่มีคุณภาพ (quality performance) 

  ไดผลงานที่มีคุณภาพ (quality product) 

5.  ลักษณะของแฟมสะสมงาน 

 นักการศึกษาบางทานไดกลาววาแฟมสะสมงานมีลักษณะเหมือนกับจานผสมสี ซึ่งจะเห็นไดวา 

จานผสมสีเปนสวนที่รวมเร่ืองสีตาง ๆ ทั้งน้ีแฟมสะสมงานเปนสิ่งที่รวมการประเมินแบบตาง ๆ เพื่อการ 

วาดภาพใหเห็นวาผูเรียนเปนอยางไร แฟมสะสมงานไมใชถังบรรจุสิ่งของ (Container) ที่เปนที่รวมของ 

สิ่งตาง ๆ ที่จะเอาอะไรมากองรวมไวหรือเอามาใสไวในที่เดียวกัน แตแฟมสะสมงานเปนการรวบรวม 

หลักฐานที่มีระบบและมีการจัดการโดยครูและผูเรียนเพื่อการตรวจสอบความกาวหนาหรือการเรียนรู 

ดานความรู ทักษะและเจตคติในเร่ืองเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 

 

6.  จุดมุงหมายของการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน มีดังน้ี 

  ชวยใหครูไดรวบรวมงานทีส่ะทอนถงึความสาํคัญของนักเรียนในวัตถปุระสงคใหญของการเรียนรู 

  ชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูของตนเอง 

  ชวยใหครูไดเกิดความเขาใจอยางแจมแจงในความกาวหนาของผูเรียน 

   ชวยใหผูเรียนไดเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น 

  ชวยใหทราบการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา ตลอดชวงระหวางการเรียนรู 

  ชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงประวัติการเรียนรูของตนเอง 

  ชวยทําใหเกิดความสัมพันธระหวางการสอนกับการประเมิน 

7.  กระบวนการของการจัดทําแฟมสะสมงาน 

 การจัดทําแฟมสะสมงาน มีกระบวนการหรือขั้นตอนอยูหลายขั้นตอน แตทั้งน้ีก็สามารถปรับปรุง 

ไดอยางเหมาะสม Kay Burke (1994)  และคณะ ไดกาํหนดขั้นตอนของการทาํแฟมสะสมงานไว 10 ขั้นตอน  ดังน้ี 

 ขั้นการรวบรวมและจัดระบบของผลงาน 

 ขั้นการเลือกผลงานหลักตามเกณฑที่กําหนด 

 ขั้นการสรางสรรคแฟมสะสมผลงาน 

       กลาวโดยทั่วไป แฟมสะสมงานจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการคือ 

     - เปนเหมือนสิ่งที่รวบรวมหลักฐานที่แสดงความรูและทักษะของผูเรียน 

     - เปนภาพที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนในการเรียนรู ตลอดชวงเวลาของการเรียน 
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 ขั้นการสะทอนความคิด หรือความรูสึกตอผลงาน 

 ขัน้การตรวจสอบเพือ่ประเมนิตนเอง 

 ขั้นการประเมินผล ประเมินคาของผลงาน 

 ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลอ่ืน 

 ขั้นการคัดสรรคและปรับเปลี่ยนผลงานเพื่อใหทันสมัย 

 ขั้นการประชาสัมพันธ หรือจัดนิทรรศการแฟมสะสมงาน 

 

8.  รูปแบบ (Model)  ของการทําแฟมสะสมงาน สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

  สําหรับผูเร่ิมทําไมมีประสบการณมากอนควรใช 3 ขั้นตอน 

  ขั้นที่ 1  การรวบรวมผลงาน 

  ขั้นที่ 2  การคัดเลือกผลงาน 

  ขั้นที่ 3  การสะทอนความคิด ความรูสึกในผลงาน 

  สําหรับผูที่มีประสบการณใหม ๆ ควรใช 6 ขั้นตอน 

  ขั้นที่ 1  กาํหนดจุดมุงหมาย 

  ขั้นที่ 2  การรวบรวม 

  ขั้นที่ 3  การคัดเลือกผลงาน 

  ขั้นที่ 4  การสะทอนความคิดในผลงาน 

  ขั้นที่ 5  การประเมินผลงาน 

  ขั้นที่ 6  การแลกเปลี่ยนกับผูเรียน 

  สําหรับผูที่มีประสบการณพอสมควร ควรใช 10 ขั้นตอนดังที่กลาวขางตน 

9.  การวางแผนทําแฟมสะสมงาน 

  การวางแผนและการกําหนดจุดมุงหมาย คําถามหลักที่จะตองทําใหชัดเจน 

     ทําไมจะตองใหผูเรียนรวบรวมผลงาน 

     ทําแฟมสะสมงานเพื่ออะไร 

     จุดมุงหมายที่แทจริงของการทําแฟมสะสมงาน คืออะไร 

     การใช แฟมสะสมงานในการประเมินมีขอดี ขอเสียอยางไร 
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  แฟมสะสมงานไมใชเปนเพียงการเรียนการสอนหรือการประเมินผล แตเปนทั้งกระบวนการ

เรียนการสอนและการวัดผลประเมนิผล 

   แฟมสะสมงาน เปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเปนผูที่ลงมือปฏิบัติเองและเรียนรูดวยตนเอง 

  การใชแฟมสะสมงานในการประเมินจะมีหลักสําคัญ 3 ประการ 

     เน้ือหา ตองเกี่ยวกับเน้ือหาที่สําคัญในหลักสูตร 

     การเรียนรู ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเอง โดยมีการบูรณาการที่จะตองสะทอน  

    กระบวนการเรียนรู ทั้งในเร่ืองการอาน การเขียน การฟง การแกปญหา 

และการคิดระดับที่สูงกวาปกติ 

10.  การเก็บรวบรวมชิ้นงานและการจัดแฟมสะสมงาน 

  ความหมายของแฟมสะสมงานคือ การรวบรวมผลงานของผูเรียนอยางมีวัตถุประสงค 

เพื่อการแสดงใหเห็นความพยายาม ความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

  วิธีการเก็บรวบรวม สามารถจัดใหอยูในรูปแบบของสิ่งตอไปน้ี 

     แฟมงาน สมุดบันทึก ตูเก็บเอกสาร กลอง อัลบั้ม แผนดิสก 

  วิธกีารดําเนินการเพื่อการรวบรวม จัดทาํไดโดยวิธกีาร ดังน้ี 

     รวบรวมผลงานทุกชิ้นที่จัดทําเปนแฟมสะสมงาน 

     คัดเร่ืองผลงานเพื่อใชในแฟมสะสมงาน 

     สะทอนความคิดในผลงานที่คัดเร่ืองไว 

  รูปแบบของแฟมสะสมงาน อาจมีองคประกอบดังนี้ 

     สารบัญและแสดงประวัติผูทําแฟมสะสมงาน 

     สวนทีแ่สดงวัตถปุระสงค/จุดมุงหมาย 

     สวนที่แสดงชิ้นงานหรือผลงาน 

     สวนที่สะทอนความคิดเห็นหรือความรูสึก 

     สวนทีแ่สดงการประเมนิผลงานดวยตนเอง 

     สวนทีแ่สดงการประเมนิผล 

     สวนที่เปนภาคผนวก ขอมูลประกอบอ่ืน ๆ  
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กิจกรรมท่ี 1 ใหสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง  มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 2 ใหสรุปบทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง  มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 3 ใหเปรียบเทียบบทบาทของผูเรียนและครู  มาพอสังเขป  

กิจกรรมท่ี 4 ใหสรุปสาระสําคัญของ “กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนศึกษาสัญญาการเรียนรู (รายบุคคล)  และปรึกษาครู แลวจัดทํารางกรอบ 

         แนวคดิสัญญาการเรียนรูรายวิชาทักษะการเรียนรู 
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เร่ืองที่ 3  ทกัษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา 

               และเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง 

 คําถามธรรมดา ๆ  ที่เราเคยไดยินไดฟงกันอยูบอย ๆ ก็คือ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถฟงอยางรูเร่ือง 

และคิดไดอยางปราดเปร่ือง อานไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเขียนไดอยางมืออาชีพ ทั้งนี้  ก็เพราะเราเขาใจกันดี

วา ทั้งหมดน้ีเปนทักษะพื้นฐาน (basic skills) ที่สําคัญ และเปนความสามารถ (competencies) ที่จําเปน

สําหรับการดํารงชีวิตทั้งในโลกแหงการทํางาน และในโลกแหงการเรียนรู 

     การฟง เปนการรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน เปนการรับสารทางหูการไดยินเปนการเร่ิมตนของ

การฟงและเปนเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเปนการใชความสามารถทางรางกาย

โดยตรง  สวนการฟงเปนกระบวนการทํางานของสมองอีกหลายขั้นตอนตอเนื่องจากการไดยินเปน

ความสามารถที่จะไดรับรูสิ่งที่ไดยิน ตีความและจับความสิ่งที่รับรูน้ันเขาใจและจดจําไว ซึ่งเปน

ความสามารถทางสติปญญา 

 การพูด เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่ใชกันแพรหลายทั่วไป ผูพูดสามารถใชทั้งวจนะภาษาและอวัจ

นะภาษาในการสงสารติดตอไปยังผูฟงไดชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย

โดยการใชเสียง และกิริยาทาทางเปนเคร่ืองถายทอดความรูความคิด และความรูสึกจากผูพูดไปสูผูฟง 

 การอาน เปนพฤติกรรมการรับสารที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการฟง ปจจุบันมีผูรูนักวิชาการและ

นักเขียนนําเสนอความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรค ตีพิมพ ในหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ มาก 

นอกจากน้ีแลวขาวสารสาํคญั ๆ หลงัจากนําเสนอดวยการพูด หรืออานใหฟงผานสื่อตาง ๆ สวนใหญจะ

ตีพิมพรักษาไวเปนหลักฐานแกผูอานในชั้นหลัง ๆความสามารถในการอานจึงสําคัญและจําเปนยิ่งตอการ

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปจจุบัน  

 การเขียน เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ คือ 

ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจจากความขางตน ทําใหมองเห็นความหมายของการเขียนวา มี

ความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน นักเรียน ใชการเขียนบันทึกความรู ทําแบบฝกหัด

และตอบขอสอบบุคคลทั่วไป ใชการเขียนจดหมาย ทําสัญญา พินัยกรรมและค้ําประกัน เปนตน พอคา ใช

การเขียนเพื่อโฆษณาสินคา ทําบัญชี ใบสั่งของ ทําใบเสร็จรับเงิน แพทย ใชบันทึกประวัติคนไขเขียนใบสั่ง

ยาและอ่ืนๆ เปนตน  
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รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี  1   คุณเปนผูฟงที่ดีหรือเปลา 

 ใหตอบแบบทดสอบตอไปนี้ ดวยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบทางดานขวา เพื่อประเมินวา

คุณเปนผูฟงไดดีแคไหน 

ลักษณะของการฟง 

 

ความบอยคร้ัง 

เสมอ สวน

ใหญ 

บางครัง้ นาน ๆ 

ครั้ง 

ไมเคย 

1. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดของเขาจนจบโดยไมขดัจังหวะ      

2. ในการประชุม หรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนตสาระสําคัญ

ของส่ิงที่ไดยิน 

     

3. กลาวทวนรายละเอียดที่สําคัญของการสนทนากับผูพูด เพ่ือให

แนใจวาเราเขาใจถูกตอง 

     

4. พยายามตั้งใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเรื่องอ่ืน      

5. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอ่ืน      

6. รูดีวาตนเองไมใชนักส่ือสารที่ดี ถาผูกขาดการพูดแตผูเดียว      

7. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตาง ๆ เชน ถาม จดสรุปส่ิงที่ไดฟง 

กลาวทวนประเดน็สําคญั ฯลฯ 

     

8. ทําทาตาง ๆ เหมือนกําลังฟงอยูในที่ประชุม เชน ผงกศีรษะเห็น

ดวยมองตาผูพูด ฯลฯ 

     

9. จดโนตเก่ียวกับรูปแบบของการส่ือสารที่ไมใชคําพูดของคู

สนทนา เชน ภาษากาย น้าํเสียง เปนตน 

     

10. พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราว หรือตื่นเตนเกินไป ถามี

ความคิดเห็นไมตรงกับผูพูด 
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คําตอบทั้ง 5 คาํตอบ (ในแตละชอง) มีคะแนนดังนี ้

 เสมอ  = 5 คะแนน 

 นาน ๆ ครัง้ = 2 คะแนน 

 สวนใหญ  = 4 คะแนน 

 ไมเคย  = 1 คะแนน 

 บางครั้ง  = 3 คะแนน  

 นาํคะแนนจากทัง้ 10 ขอ มารวมกัน เพ่ือดูวา คุณ

จัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุม ตอไปนี ้

 40 คะแนนขึน้ไป  จัดวาคุณเปนนกัฟงช้ันยอด 

 25-39  คะแนน  คุณเปนนกัฟงท่ีดีกวาผูฟงท่ัว ๆ ไป 

 ตาํวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะ

การฟงเปนพิเศษ 

 แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณก็ควรจะ

พัฒนาทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสงสาร 

(ทั้งคนและอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ) นั้นมีการเปล่ียนแปลง

และมีความซับซอนมากขึน้อยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

การฟงนั้นสําคัญไฉน 

 การฟงเปนประตูสําคัญที่เปด

ไปสูการเรียนรู การเรียนรูกอใหเกิด

พัฒนาการ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การ

ที่เราเปนอยางทุกวันน้ี สวนหน่ึงเปนผล

มาจาก    การฟง ไมวาจะเปนการฟงใน

ครอบครัว ในโรงเรียน สถานศกึษา 

สถานที่ทํางาน ในที่ประชุม                    

การปรึกษาหารือ การพูดคุย ฯลฯ แต

พวกเราก็ไมคอยสนใจที่จะพัฒนาการ

ฟง ทั้ง ๆ ที่การฟงเปนทักษะในการ

สื่อสารที่สําคัญขนาดน้ี มีใครเคยถาม

ตัวเองบางไหมวา เราฟงไดดีแคไหน 

หลาย ๆ คน อาจคิดวาการฟงเปนเร่ือง

งาย แครูวาเขาพูดอะไรกันบางก็ถือวา

เปนการฟงแลว ซึ่งเปนความเขาใจผิด

อยางยิ่ง เพราะการฟงท่ีแทจริง 

หมายถึงการใหความสนใจคําพูดอยาง

เต็มท่ี จนเกิดความเขาใจความหมายทุก

นัยของคําพูดเหลาน้ัน 

 

 

 

 การพูดเปนวิธีการสื่อสารที่มนุษยใชกันมานาน      นับพันป 

และในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือสื่อสารใดที่สามารถถายทอดความคิด 

ความรูสึกและ สิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีกวาคําพูด ถึงแมวาปจจุบันนี้

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม 

สาเหตุที่เปนเชนนี้   ก็เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงที่เปลงออกไป

เปนคํา ๆ แตการพูดยังประกอบไปดวย น้ําเสียงสูง-ต่ํา  จังหวะชา-เร็ว  

และทาทางของผู พูด  ที ่ทํ าใหการพูดมีความซับซอน และมี

ประสิทธิภาพย่ิงกวาเครื่องมือส่ือสารใด ๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถใหทั้งคุณและ

โทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้การพูดยังเปนอาวุธในการสื่อสารที่คน

สวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะคิดวาการพูดได

มากกวาคนอ่ืนนั้นจะทําใหตนเองไดเปรียบ ไดประโยชน แตทั้ง ๆที่คิด

อยางนี้หลายคนก็ยังพาตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปากเขาทํานอง

ปากพาจน ซึ่งเหตุที ่เปนเชนนี้ก็เพราะรู กันแตเพียงวาฉันอยากจะพูด 

โดยไม คิดกอนพูด ไมรูวาการพูดที่จะใหคุณแกตนเองไดนั้นควรมี

ลักษณะดังนี้ 

  ถูกจังหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 

  เน้ือหาชวนตดิตาม   นํ้าเสียงชวนฟง 

 

“การพูดเปนทักษะหน่ึง 

ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของคนเรา 

กอนท่ีเราจะพูดอะไรออกไปน้ัน 

เราจะเปนนายของคาํพดู 

แตเมื่อเราไดพูดออกไปแลว 

คําพูดเหลาน้ันก็จะกลับมาเปนนายเรา” 

เขียนคําอธิบายของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

กิจกรรมท่ี 2 

ทานคิดอยางไรกับ

คํากลาวขางลางน้ี 
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กิจกรรมท่ี 3  ใหอานเร่ือง “การมองโลกในแงดี” และสรุปเร่ืองที่อาน ใหไดประมาณ 15 บรรทัด 

เร่ือง “การมองโลกในแงดี” 

ความหมายและความสําคัญของการมองโลกในแงดี 

การดําเนินชีวิตของมนุษยเราน้ันไดใชความคิดมาชวยในการตัดสินใจเร่ืองราวตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา

ไดอยางเหมาะสม ซึ่งในบางคร้ังการมองโลกโดยใชความคิดนี้ ก็อาจจะมีมุมมองได 

หลายดาน เชน ทางดานบวกและทางดานลบ การมองโลกในลักษณะเชนนี้ สามารถถายทอดความรูสึกนึก

คิดออกมาทางจิตใจ เปนตนวา ถามองโลกในแงดีก็จะสงผลตอความรูสึกนึกคิดในดานดีโดยทําใหการ

แสดงออกของคน ๆ น้ันมีความสุขตอการดําเนินชีวิตได แตในทางกลับกันถามองโลกในแงรายก็จะสงผล

มายังความรูสึกนึกคิดทําใหจิตใจเกิดความวิตกกังวล ขาดความสุข 

และอาจจะทําใหมองคนรอบขางอยางไมเปนมิตรได ฉะน้ัน การมองโลกในแงดีเพื่อใหเกดิประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตควรมีหลักอยางไร ลองฟงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปวาเขามีความ 

เขาใจกันอยางไรดูบาง 

          การมองโลกในแงดี หมายถึงมองสิ่งตาง ๆ หรือมองปญหาตางๆ ที่เขามาในทางที่ดี ในทางบวกไมใช

ในทางลบ มีผลตอสุขภาพจิตของเราดวย มองสิ่งรอบขาง รอบตัวเรา และมองดู 

คนรอบขางดวย รวมทั้งมองตัวเราเองดวย  

 สําหรับการมองโลกในแงดี คิดวาถาเรามองคนรอบตัวหรือมองเหตุการณที่ผานมา ถาเราคิดในสิ่งที่ดี คือ ไม

คิดมาก คิดวาคงจะไมมีเหตุการณอะไรเขามาสูตัวเรา จะทาํใหจติใจเราเปนสขุ ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพ

ในการทํางานและครอบครัวของเราดวย 

หลักการมองโลกในแงดี 

คําวา การมองโลกในแงดี โดยในแงของภาษาสามารถแยกออกเปน 3 คําแตกตางจากกัน คําที่หน่ึง

คือ การมอง คําที่สองคือ โลก คําที่สาม คือ ในแงดี 

แนวการตอบ    

การพูดทุกครั้ง จําเปนตองคดิและเปนการคดิกอนพูด      
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เปาหมายของการมอง คือ เพื่อใหเห็นการจะเห็นสิ่งใดเรามีวิธีเห็น 2 วิธี 

1. ใชตามอง เรียกวามองเห็น เราเห็นหองน้ํา กาแฟ เห็นสรรพสิ่งในโลกเราใชตามอง 

2. คดิเห็น เรากับคุณแมอยูหางกันแตพอเราหลับตาเรายังนึกถึงคุณแมได เราไมไดไปเมืองนอกมา

นานหลับตายังนึกถึงสมัยเราเรียนๆ ที่ตรงน้ัน อยางน้ีเรียกวาคิดเห็น เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นสิ่งใดสามารถ

ทําไดทั้งตากับคิด 

การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นปบคิดเลย หรือบางทีไมตองเห็นแตจินตนาการ ทานคิดและเห็น 

คําวาโลก เราสามารถแยกเปน 2 อยาง คือ โลกที่เปนธรรมชาติ ปาไม แมนํ้า ภูเขา อยางน้ีเรียกวาเปน

ธรรมชาติโลกอีกความหมายหนึ่ง คือ โลกของมนุษย พวกที่มนุษยอยูเรียกวาสังคมมนุษย เพราะฉะน้ันเวลา

มองโลกอาจมองธรรมชาติ บางคนบอกวามอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแลวชอบ เรียกวามองธรรมชาติ แต

บางคร้ังมองมนุษยดวยกัน มองเห็นบุคคลอ่ืนแลวสบายใจ เรียกวาการมองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโลกจึง

แยกออกเปน 2 สวน คือธรรมชาติกับมนุษย 

คําวาดี เปนคําที่มีความหมายกวางมาก ในทางปรัชญาถือวาดี หมายถึงสิ่งที่จะนําไปสู ตัวอยางเชน 

ยาดี หมายถึงยาที่นําไปสู คือยารักษาโรคน่ันเอง มีดดี คือมีดที่นําไปสู คือสามารถตัดอะไรได หรืออาหารดี 

หมายความวาอาหารนําไปสูใหเรามีสุขภาพดีขึ้น เพราะฉะน้ันอะไรที่นําไปสูสักอยางหน่ึงเราเรียกวาดี ดีใน

ที่น้ีดูได 2 ทางคือ นําไปทําใหเราเกิดความสุข หรือนําไปเพื่อใหเราทํางานประสบความสําเร็จ ชวีติเราหนี

การทํางานไมได หนีชีวิตสวนตัวไมได เพราะฉะน้ันดูวามองคนแลวทาํใหเราเกดิความสขุ ทําใหทํางาน

ประสบความสําเร็จ 

ถารวม 3 ตัวคือเราเห็น หรือเราคิดเกี่ยวกับคน แลวทําใหเรามีความสุข เรามอง เราคิดกับคน ทําให

เราประสบความสําเร็จ นี่คือความหมาย 

สรุปความสําคัญของคําวา การมองโลกในแงดี คือ 3 อยางน้ีตองผูกพันกันเสมอคือ การคิด การทํา 

และผลการกระทํา ถาเราคิดดีเราก็ทําดี ผลจะไดดีดวย ตัวอยางเชน เราคิดถึงเร่ืองอาหาร ถาเราคดิวาอาหารน้ี

ดี เราซื้ออาหารน้ี และผลจะมีตอรางกายเรา ถาเราคิดถึงสุขภาพ เร่ืองการออกกําลัง เราก็ไปออกกําลังกาย ผล

ที่ตามมาคือ รางกายเราแข็งแรง เพราะฉะนั้นถาเราคิดอยางหนึ่ง ทําอยางหนึ่ง และผลการกระทําออกมาอยาง

หน่ึงเสมอ 
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 ถาการมองโลกจะมีความสําคัญคือ จะชวยทําใหชีวิตเรามีความสุข เพราะเราคิดคนๆ นี้ในแงดี เรา

จะพูดดีกับเขา ผลตามมาก็คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกับเรา ถาเราคิดในทางรายตอเขา เชน สมมติคุณกําลัง

ยืนอยู มีคนๆ หน่ึงมาเหยียบเทาคุณ ถาคิดวาคนที่มาเหยียบเทาคุณ    เขาไมสบายจะเปนลม แสดงวาคุณคิดวา

เขาสุขภาพไมดี คุณจะชวยพยุงเขา แตถาคุณคิดวาคนน้ีแกลงคุณ แสดงวาคุณมองในแงไมดี คุณจะมีปฏิกิริยา

คือผลักเขา เมื่อคุณผลักเขาๆ อาจจะผลักคุณและเกิดการตอสูกันได เพราะฉะน้ันคิดที่ดีจะชวยทําใหชีวิตเรามี

ความสุข ถาคิดรายหรือคิดทางลบชีวิตเราเปนทุกข ถาคิดในทางที่ดีเราทํางานประสบความสําเร็จ ถาคดิในแง

ลบงานของเราก็มีทุกขตามไปดวย (ที่มา: http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-

4-46.html) 

สุขหรือทุกขข้ึนอยูกับอะไร? 

ขาวที่มีผูถูกหวยรัฐบาลไดรางวัลเปนจํานวนหลายลานบาท เรียกวาเปนเศรษฐีภายใน   ชั่วขามคืน 

คงเปนขาวที่ทุกทานผานตามาแลว และก็ดูเหมือนจะเปนทุกขลาภอยูไมนอยที่ตองหลบเลี่ยงผูที่มาหยิบยืม

เงนิทอง รวมทั้ง โจร-ขโมย จองจะแบงปนเงินเอาไปใช  

ในตางประเทศ ก็เคยมีการศึกษาถึงชีวิตคนที่ถูกหวยในลักษณะของกรณีศึกษาก็คนพบวาหลายตอ

หลายคน ประสบความทุกขยากแสนสาหัสกวาเดิม หลายรายตองสูญเสียเงินทองจํานวนมาก มีอยูรายหน่ึงที่

สุดทายกลับไปทํางานเปนพนักงานทําความสะอาด ความเปนจริงแลว พบวา วิธีคิด หรือโลกทัศนของเรา

ตางหากที่บงบอกถึงความสามารถในการมีความสุขหรือความทุกข 

วิธีคิดอยางไร นํามาซึ่งความสุข? 

คงไมใชวธิคีดิแบบเดียวอยางแนนอน แตวิธีคิดซึ่งมีอยูหลายแบบและนํามาซึ่งความสุขน้ัน มักมี

พื้นฐานคลายๆกัน คือ การมองดานบวกหรือคาดหวังดานบวกรวมทั้งมองเห็นประโยชนจากสิ่งตางๆ (แมวา

จะเปนเหตุการณที่เลวรายก็ตาม) 

แตกวาที่คนเราจะ "บรรลุ" ความเขาใจได ก็อาจใชเวลาเปนสิบๆ ป เลยทเีดียว 

คริสโตเฟอร รีฟ อดีตดาราในบทบาทของซุปเปอรแมน ไดประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมา เขาเคยให

สัมภาษณในรายการหน่ึงวา เขาตองปรับตัวอยางมากในชวงแรกๆ แลวในที่สุด เขาก็สามารถมีความสุขได 

แมวาจะไมสามารถขยับแขนขยับขาไดดังใจนึกก็ตาม 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
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ผูบริหารคนหน่ึงของบริษัทในเครือเยื่อกระดาษสยาม เลาวา เขาโชคดีที่ถูกลูกคาดาเมื่อสิบกวาปที่

แลวในเวลาน้ัน ลูกคาซึ่งเปนผูจัดการบริษทัแถวถนนสาธปุระดิษฐ ไมพอใจเซลลขายกระดาษคนกอนเปน

อยางยิ่งที่ปรับราคากระดาษโดยกระทันหัน จนทําใหบริษัทของเขาตองสูญเสียเงินจํานวนมากเขา (เซลลขาย

กระดาษ) ทานนี้ไดใชความพยายามเอาชนะใจลูกคาคนนี้อยู 6 เดือนเต็มๆ อันเปนเวลาที่ออเดอรลอตปรากฎ

ขึ้น “ผมขอบคุณวิกฤติการณในคร้ังน้ันมาก มันทําใหผมเขาใจในอาชีพนักขายและสอนบทเรียนที่สําคัญมา

จนถึงปจจุบัน” 

จากตัวอยางดังกลาว สามารถสรุปไดวา 

1. ผูประสบความสําเร็จมักผานวิกฤติการณและไดบทเรียนมาแลวทั้งสิ้น 

2. ผูท่ีจะมีความสุขในการทํางานและใชชีวิตได ยอมตองใชวิธีคิดที่เปนดานบวกซึ่งไดรับการพิสูจน

มาแลว 

หากอยากมีความสุขตองเร่ิมจากการสรางความคิดดานบวก มองเหตุการณอยางไดประโยชน  

(ที่มา: http://drterd.com/news/view.asp?id=4) 
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เร่ืองที่ 4  ปจจัยทีท่ําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) เปนสิง่สําคัญ 

และจําเปนอยางมากสําหรับผูทีม่ีความสนใจ มีความรักจะเรียนรูดวยตนเอง วัดไดจากความรูสึก และความ

คิดเห็นทีผู่เรียนมีตอการแสวงหาความรู  การทีบุ่คคลจะเรียนรูดวยตนเองไดนัน้ตองมีลักษณะความพรอม

ของการเรียนรูดวยตนเอง  8 ประการ ดังน้ี   

 1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก การมีความสนใจในการเรียนรูมากกวาผูอืน่ มีความพึงพอใจ

กับความคิดริเร่ิมของบุคคล มีความรักในการเรียนรูและความคาดหวังวาจะเรียนรูอยางตอเนื่อง แหลงความรู

มีความดึงดูดใจ มีความอดทนตอการคนหาคําตอบในสิ่งที่สงสัย มีความสามารถในการยอมรับและใช

ประโยชนจากคําวิจารณได การนําความสามารถดานสติปญญามาใชได มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเอง 

 2. มีอัตมโนทัศนในดานของการเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ ไดแก การมีความมั่นใจในการเรียนรู

ดวยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเองมีความรูในดานความจําเปนใน

การเรียนรู และแหลงทรัพยากรการเรียนรู มีความคิดเห็นตอตนเองวาเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็น 

 3. การมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง ไดแก ความสามารถติดตามปญหายาก ๆ ไดอยาง

คลองแคลว ความปรารถนาตอการเรียนรูอยู เสมอ ชืน่ชอบตอการมีสวนรวมในการจัดประสบการณการ

เรียนรู มีความเชื่อมัน่ในความสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดดี ชื่นชอบในการเรียนรู มีความพอใจกับ

ทักษะการอาน การทําความเขาใจ มีความรูเกีย่วกับแหลงความรูตาง ๆ มีความสามารถในการวางแผนการ

ทํางานของตนเองได และมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองการเร่ิมตนโครงการใหม ๆ  

 4. การมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ไดแก การมีทัศนะตอตนเองในดานสติปญญาอยูใน

ระดับปานกลางหรือสูงกวา ยินดีตอการศึกษาในเรื่องทีย่าก ๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ มีความเชื่อมัน่ตอ

หนาทีใ่นการสํารวจตรวจสอบเกีย่วกับการศึกษา ชืน่ชอบทีจ่ะมีบทบาทในการจัดประสบการณการเรียนรู

ดวยตนเอง มีความเชื่อมั่นตอหนาที่ในการสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา ชืน่ชอบที่จะมีบทบาทในการ

จัดประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และมีความสามารถในการ

ตัดสนิความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองได 

 5. รักการเรียนรู ไดแก มีความชื่นชมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาอยางแรงกลา

ในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการสืบสวนหาความจริง 
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 6. ความคิดสรางสรรค ไดแก มีความคิดที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดดี สามารถคิดคนวิธีการ   แปลก ๆ ใหม 

ๆ  และความสามารถที่จะคิดวิธีตาง ๆ ไดมากมายหลายวิธีสําหรับเร่ืองน้ัน ๆ 

  

7. การมองอนาคตในแงดี ไดแก การมีความเขาใจตนเองวาเปนผูทีม่ีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความ

สนุกสนานในการคิดถึงเรือ่งในอนาคต มีแนวโนมในการมองปญหาวาเปนสิง่ทาทายไมใชสัญญาณใหหยุด

กระทํา 

 8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา คือ มีความสามารถ

ใชทักษะพื้นฐานในการศึกษา ไดแก ทักษะการฟง อาน เขียนและจํา มีทักษะในการแกปญหา 
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กิจกรรมท่ี 1   ใหอธิบายลักษณะของ  “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง”  มาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 
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กิจกรรมท่ี 2 “รูเขา รูเรา” 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนแสดงความคิด และความรูสึกที่มีตอตนเอง และผูอ่ืน                     

แนวคดิ  สิ่งแวดลอมของการมีเพื่อนใหม คือ การทําความรูจักคุนเคยกัน บรรยากาศที่เปนกันเองมารยาททาง

สังคมจะเปนแนวทางการนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในกลุมซึ่งจะนําไปสูการแสดงความคิดเห็น 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ  และความรวมมือในการทํางาน 

คําชี้แจง  

1. ใหทานคิดสัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน  1 ขอ วาด/เขยีนลงใน  

ชองวางที่กําหนดใหขางลาง หลังจากน้ัน ใหทานเขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวลงใตภาพ  

2. ใหทานไปสัมภาษณ พูด คุยกับเพื่อนหรือคนใกลชิด โดยการใหเพื่อนหรือคนใกลชิดคิด

สัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน  1 ขอ วาด/เขียนลงในชองวางที่กําหนดให

ขางลาง หลังจากน้ัน ใหเขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวลงใตภาพ  

 3. ทานไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรมนี้ 
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กิจกรรมท่ี 3  “คุณคาแหงตน” 

วัตถุประสงค   1.  เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และสรางความภูมิใจในตนเอง 

           2.  เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ และความตองการ  

                               ความสําเร็จ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคต      

แนวคดิ  ทุกคนยอมมีความสามารถอยูในตนเอง การมองเห็นถึงความสําคัญของตน จะนําไปสูการรูจัก

คุณคาแหงตน และถามีโอกาสนําเสนอถึงความสามารถและผลสําเร็จในชีวิตใหผูอ่ืนไดรับทราบในโอกาสที่

เหมาะสม จะทําใหคนเราเกิดความภาคภูมิใจยิ่งขึ้น การทบทวนความสําเร็จในอดีตจะชวยสรางเสริมความ

ภูมิใจ กําลังใจ เจตคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่นวาตนเองจะเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองได และความตองการ

ประสบความสําเร็จตอไปอีกในอนาคตความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางแทจริงเปนการเห็นคุณคา 

คุณประโยชนในตนเอง เขาใจ   ตนเอง รับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนเปนเจาของ ยอมรับความแตกตางของ

บุคคล เห็นคุณคาการยอมรับของผูอ่ืน สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานสวนตัว ยอมรับ ยกยอง ศรัทธาใน

ตัวเองและผูอ่ืน ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเปนความรูสึกไววางใจตนเอง สามารถยอมรับใน

จุดบกพรอง จุดออนแอของตนและพยายามแกไข รวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเองในบางคร้ัง และ

พัฒนาใหดีขึ้นเร่ือยไป เมื่อทําอะไรผิดแลวก็สามารถยอมรับไดอยางแทจริง และแกปญหาไดอยาง

สรางสรรค 

คําชี้แจง 

 1. ใหผูเรียนเขียนความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในชีวิตในชวง 5 ป ที่ผานมา จํานวน 1 เร่ือง   และตอบ

คําถามในประเด็น  1) ความรูสึกเมื่อประสบความสําเร็จ 

  2) ปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ 

 2.  ใหผูเรียนเขียนเร่ืองที่มีความมุงหวัง ที่จะใหสําเร็จในอนาคตและซึ่งคาดวาทําไดจริง  

จํานวน  1 เร่ือง  และตอบคําถามในประเด็น  ปจจัยอะไรบางที่จะทําใหความคาดหวังไดรับความสําเร็จใน

อนาคต” 
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กิจกรรมท่ี 4  “แปรงสฟีนมหัศจรรย” 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมองโลกในแงดี ความคิดสรางสรรคและพัฒนาทั้ง

ความคิดในดานบวก และความคิดสรางสรรคที่มีในตนเอง 

 คําชี้แจง  

 1. ใหผูเรียนเขียนประโยชนของแปรงสีฟน ใหไดมากที่สดุ ในเวลา  5 นาที 
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กิจกรรมท่ี  5    “บัณฑิตสูงวัย” 

วัตถุประสงค   

 1.  เพือ่ใหผูเรียนทราบและเขาใจในแนวคดิการเรียนรูดวยตนเอง และความพรอมในการ เรียนรูดวย

ตนเอง 

 2.  เพื่อนําไปสูลักษณะการเรียนรูดวยตนเองที่ใฝเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู ความสามารถที่จะ

เรียนรูดวยตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ของสมาชิก รวมทั้งสมาชิกเห็น

ความสําคัญ และตระหนักในความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

แนวคดิ 

 คุณลักษณะพิเศษในการที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยมจิาํเปนตองรอคอยจาก

การศึกษาหรือการเรียนรูอยางเปนทางการเพียงอยางเดียว คุณลักษณะพิเศษ ดังกลาวคือ “ความพรอมในการ

เรียนรูโดยการชี้นําตนเอง” ซึ่งเปนความคิดเห็น วา ตนเองมีเจตคติ ความรู ความสามารถที่จะเรียนรูโดยมิ

ตองใหคนอ่ืนกําหนดหรือสั่งการ พรอมที่จะเรียนรูวิธีการเรียนรูและประเมินการเรียนรู ทั้งอาจดวยความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ตาม การที่บุคคลสามารถชี้นําตนเองที่จะเรียนรู ยอมเปนโอกาสที่บุคคลจะเรียนรู

ที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ยอมเปน

หนทางที่ทําใหบุคคลเรียนรูอยางไมสิ้นสุด   



49 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนศึกษาภาพขาว การสําเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บัณฑิตสูงวัย พรอมอธิบาย         

ในประเด็น  

 

  (1) “ความรูสึกของทานตอภาพที่ไดเห็น” 

  (2) “ทําไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความสําเร็จในการเรียนรู” 

 

กิจกรรมท่ี 6  “บทสะทอนจากการเรียนรู” 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเรียนสํารวจตนเอง  และตระหนักถึงความสําคัญของความขยัน 

แนวคดิ 

 ความขยันเปนสิ่งที่ดี  และสามารถจํานําบุคคลใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองหวังได 

คําชี้แจง  

 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบความขยันสูความสําเร็จพรอมแปลผลแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบความขยันสูความสําเร็จ 

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับความขยันของตนเองโดยขีดเคร่ืองหมาย   วามีลักษณะ เชนใด  

โดยตอบใหตรงกับความคิดหรือความรูสึกของตนเองมากที่สุด ดังตอไปนี้ 

ขอ ขอความ ใช 

(3) 

ไมใช 

(2) 

บางคร้ัง 

(1) 

 ขาพเจาอยากเรียนหนังสือมากกวาทําอยางอ่ืน    

 ขาพเจาทําการบานทุกวิชาที่ครูใหโดยสม่ําเสมอ    

 ขาพเจาต้ังเปาหมายชีวิตไวแลว และจะดําเนินการตามน้ัน    

 ขาพเจาชอบคนควาบทเรียนในเร่ืองที่สนใจเปนพิเศษ    

 ขาพเจาชอบอธิบายบทเรียนยาก ๆ ใหเพื่อนฟงเสมอ    

 ขาพเจามักจะดูหนังสือโดยพยายามทําความเขาใจบทเรียนอยูเสมอ    

 ขาพเจาคิดวาขาพเจาชอบเรียนหนังสือมากกวาบริการผูอ่ืน    

 ขาพเจาชอบมาโรงเรียนทุกวัน    

 ขาพเจาเห็นวาการน่ังเรียนในหองเรียนเปนเร่ืองที่นาเบื่อหนาย    

 ขาพเจามีความสุขทุกคร้ังที่ใหบริการเพื่อนหรือครู    

 เมื่อครูสั่งใหเขียนรายงานสงขาพเจามักจะสงทันตามกําหนดเวลาเสมอ    

 ถาขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบทเรียนขาพเจา

จะมีความรูสึกต่ืนเตนและสนใจ 

   

 เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํางานใด ๆ ขาพเจาจะทํางานนั้นได

สําเร็จ 

   

 ถามีใครมาขอความรวมมือจากขาพเจาในเร่ืองที่ไมใชการเรียน 

ขาพเจามักจะใหความรวมมือ 

   

 เมื่อมีวันเวลาวาง ขาพเจาชอบทํางานอดิเรกมากกวานั่งทองหนังสือ    

 

แหลงที่มา : http//203.146.122.12/gmidance/homeroom 2550/indexeq50.htm 
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การแปลผลคะแนน 

 31-45 คะแนน  หมายถึง  ผูเรียนเปนคนขยันในการเลาเรียน มีความมานะพยายาม สนใจ ศึกษาหา

ความรูในเร่ืองบริการ  หรือชวยเหลือผูอ่ืน  ผูเรียนคิดวาเปนสิ่งที่นาภูมิใจฉะน้ันผูเรียนควรจะฝกใหมีนิสัยรัก

การทํางาน แลวจะเปนคนที่นาคบมาก 

 16-30 คะแนน  หมายถึง  ผูเรียนเปนคนทําตามอารมณของตนเอง  ผูเรียนพอใจจะทําสิ่งใดก็ทําสิ่ง

น้ัน  ถาไมชอบก็ไมอยากทํา  ควรปรับปรุงตนเองใหมีนิสัยรักความขยัน  แลวผูรียนจะประสบผลสําเร็จใน

ทุกดาน 

 1-15 คะแนน  หมายถึง  ผูเรียนเปนคนคอนขางจะไมขยันในการเลาเรียน แตมีความสุขในการ

ทํางานบริการผูอ่ืน  มีจิตใจโอบออมอารี เปนคนที่นารักมาก ๆ สามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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2.  ผูเรียนวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับหัวขอตอไปน้ี ตามความคิดเห็นของตนเอง 

1. ความเห็นของผูเรียนในเร่ืองความหมายของความขยัน คือ 

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

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

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

2. บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ผูเรียนประทับใจมากที่สุด คือ 

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

ทั้งน้ีเพราะ......................................................................................................................................... 

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

3. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน คือ 

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

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

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

4. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตออาชีพการงาน คือ 

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

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

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

5. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ คือ 

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

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

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

6. ผลเสียที่เกิดจากความเกียจคราน คือ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



53 

กิจกรรมท่ี 7  “การเรียนรูดวยตนเองของฉนั” 

คําชี้แจง   

1. ใหผูเรียน เขียนคําถามที่เปนความคิดเห็นของตน จํานวน 2  ประเด็น 

ประเด็นแรกเกี่ยวกับ    สิ่งที่คิดวาสําคัญสําหรับตนเอง 

ประเด็นที่สอง           เปนสิ่งสําคัญรอบตัว 

2. ใหผูเรียนระบุหัวขอเร่ืองที่ตองการศึกษา ตามความตองการและความสนใจของผูเรียน จํานวน 1 

เร่ือง เพื่อกําหนดแหลงการเรียนรู  

3. ใหผูเรียนกําหนดตารางการเรียน ไดแก จัดเวลาใหเหมาะสมกับหัวขอที่เรียน 

4. ใหผูเรียนสรางคําถามเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจเพื่อชี้แนวทางที่จะศึกษาคนควาตอไป 

5. ใหผูเรียนวางแผนกําหนดกระบวนการเรียนรู ไดแก การเลือกแหลงการเรียนรู วิธีการนําเสนอผล

การเรียนรู การสรางเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู 

6. ใหผูเรียนดําเนินการเรียนรูตามแผนที่กําหนด และจัดทําบันทึกประจําวันเพื่อแสดงผลการปฏิบัติ

วาเปนไปตามเปาหมายที่มีการกําหนดตามแผนดวยตนเอง นอกจากน้ี ใหผูเรียนไปสัมภาษณผูรู 

 

 

กิจกรรมท่ี 8  “ทางแหงความสําเร็จ” 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักถึงการมีลักษณะชีวิตที่จะนําไปสู

ความสําเร็จและสามารถนําหลักธรรมไปใชในการพัฒนาตนเองใหประสบผลสําเร็จในชีวิตไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 
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ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง 

 คําถามธรรมดา ๆ  ที่เราเคยไดยินไดฟงกันอยูบอย ๆ ก็คือ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถฟงอยางรูเร่ือง 

และคิดไดอยางปราดเปร่ือง อานไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเขียนไดอยางมืออาชีพ ทั้งนี้  ก็เพราะเราเขาใจกันดี

วา ทั้งหมดน้ีเปนทักษะพื้นฐาน (basic skills) ที่สําคัญ และเปนความสามารถ (competencies) ที่จําเปน

สําหรับการดํารงชีวิตทั้งในโลกแหงการทํางาน และในโลกแหงการเรียนรู 

     การฟง เปนการรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน เปนการรับสารทางหูการไดยินเปนการเร่ิมตนของ

การฟงและเปนเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเปนการใชความสามารถทางรางกาย

โดยตรง  สวนการฟงเปนกระบวนการทํางานของสมองอีกหลายขั้นตอนตอเนื่องจากการไดยินเปน

ความสามารถที่จะไดรับรูสิ่งที่ไดยิน ตีความและจับความสิ่งที่รับรูน้ันเขาใจและจดจําไว ซึ่งเปน

ความสามารถทางสติปญญา 

 การพูด เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่ใชกันแพรหลายทั่วไป ผูพูดสามารถใชทั้งวจนะภาษาและอวัจ

นะภาษาในการสงสารติดตอไปยังผูฟงไดชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย

โดยการใชเสียง และกิริยาทาทางเปนเคร่ืองถายทอดความรูความคิด และความรูสึกจากผูพูดไปสูผูฟง 

 การอาน เปนพฤติกรรมการรับสารที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการฟง ปจจุบันมีผูรูนักวิชาการและ

นักเขียนนําเสนอความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรค ตีพิมพ ในหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ มาก 

นอกจากน้ีแลวขาวสารสําคัญ ๆ หลังจากนําเสนอดวยการพูด หรืออานใหฟงผานสื่อตาง ๆ สวนใหญจะ

ตีพิมพรักษาไวเปนหลักฐานแกผูอานในชั้นหลัง ๆความสามารถในการอานจึงสําคัญและจําเปนยิ่งตอการ

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปจจุบัน  

 การเขียน เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ คือ 

ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจจากความขางตน ทําใหมองเห็นความหมายของการเขียนวา มี

ความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน นักเรียน ใชการเขียนบันทึกความรู ทําแบบฝกหัด

และตอบขอสอบบุคคลทั่วไป ใชการเขียนจดหมาย ทําสัญญา พินัยกรรมและค้ําประกัน เปนตน พอคา ใช

การเขียนเพื่อโฆษณาสินคา ทําบัญชี ใบสั่งของ ทําใบเสร็จรับเงิน แพทย ใชบันทึกประวัติคนไขเขียนใบสั่ง

ยาและอ่ืนๆ เปนตน  
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี  1   คุณเปนผูฟงที่ดีหรือเปลา 

 ใหตอบแบบทดสอบตอไปน้ี ดวยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบทางดานขวา เพื่อประเมินวา

คุณเปนผูฟงไดดีแคไหน 

ลักษณะของการฟง 

ความบอยครัง้ 

เสมอ สวน

ใหญ 

บางครัง้ นาน ๆ 

ครั้ง 

ไมเคย 

1. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดของเขาจนจบโดยไมขัดจังหวะ      

2. ในการประชุม หรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนตสาระสําคัญของสิ่งที่ไดยิน      

3. กลาวทวนรายละเอียดที่สําคัญของการสนทนากับผูพูด เพ่ือใหแนใจวาเราเขาใจถกูตอง      

4. พยายามต้ังใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน      

5. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอ่ืน      

6. รูดีวาตนเองไมใชนักสื่อสารที่ดี ถาผูกขาดการพูดแตผูเดียว      

7. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตาง ๆ เชน ถาม จดสรุปสิ่งที่ไดฟง กลาวทวนประเด็นสําคัญ ฯลฯ      

8. ทําทาตาง ๆ เหมือนกําลังฟงอยูในที่ประชุม เชน ผงกศีรษะเห็นดวยมองตาผูพูด ฯลฯ      

9. จดโนตเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารที่ไมใชคําพูดของคูสนทนา เชน ภาษากาย น้ําเสียง เปนตน      

10. พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราว หรือต่ืนเตนเกินไป ถามีความคิดเห็นไมตรงกับผูพูด      

คําตอบทั้ง 5 คําตอบ (ในแตละชอง) มคีะแนนดังน้ี 

 เสมอ  = 5 คะแนน  นาน ๆ คร้ัง = 2 คะแนน 

 สวนใหญ = 4 คะแนน  ไมเคย  = 1 คะแนน 

 บางคร้ัง  = 3 คะแนน  

นําคะแนนจากทั้ง 10 ขอ มารวมกัน เพื่อดูวา คุณจัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุม ตอไปน้ี 

 40 คะแนนข้ึนไป  จัดวาคุณเปนนักฟงชั้นยอด 

 25-39  คะแนน  คุณเปนนักฟงท่ีดีกวาผูฟงท่ัว ๆ ไป 

 ตําวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะการฟงเปนพิเศษ 

 

  แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณก็ควรจะพัฒนาทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ 

เพราะวาผูสงสาร (ทั้งคนและอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอนมาก

ขึ้นอยูตลอดเวลา 
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การฟงนั้นสําคัญไฉน 

 การฟงเปนประตูสําคัญที่เปด

ไปสูการเรียนรู การเรียนรูกอใหเกิด

พัฒนาการ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การ

ที่เราเปนอยางทุกวันน้ี สวนหน่ึงเปนผล

มาจาก    การฟง ไมวาจะเปนการฟงใน

ครอบครัว ในโรงเรียน สถานศกึษา 

สถานที่ทํางาน ในที่ประชุม                    

การปรึกษาหารือ การพูดคุย ฯลฯ แต

พวกเราก็ไมคอยสนใจที่จะพัฒนาการ

ฟง ทั้ง ๆ ที่การฟงเปนทักษะในการ

สื่อสารที่สําคัญขนาดน้ี มีใครเคยถาม

ตัวเองบางไหมวา เราฟงไดดีแคไหน 

หลาย ๆ คน อาจคิดวาการฟงเปนเร่ือง

งาย แครูวาเขาพูดอะไรกันบางก็ถือวา

เปนการฟงแลว ซึ่งเปนความเขาใจผิด

อยางยิ่ง เพราะการฟงท่ีแทจริง 

หมายถึงการใหความสนใจคําพูดอยาง

เต็มท่ี จนเกิดความเขาใจความหมายทุก

นัยของคําพูดเหลาน้ัน 

 

 

 

 

 การพูดเปนวิธีการสื่อสารที่มนุษยใชกันมานาน      นับพันป 

และในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือสื่อสารใดที่สามารถถายทอดความคิด 

ความรูสึกและ สิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีกวาคําพูด ถึงแมวาปจจุบันนี้

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม 

สาเหตุที่เปนเชนนี้             ก็เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงที่เปลง

ออกไปเปนคํา ๆ แตการพูดยังประกอบไปดวย น้ําเสียงสูง-ต่ํา  จังหวะ

ชา-เร็ว  และทาทางของผูพูด ที่ทําใหการพูดมีความซับซอน และ         

มีประสิทธิภาพย่ิงกวาเครื่องมือส่ือสารใด ๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถใหทั้งคุณและ

โทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้การพูดยังเปนอาวุธในการสื่อสารที่คน

สวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะคิดวาการพูดได

มากกวาคนอื่นนะนจะทําใหตนเองไดเปรียบ ไดประโยชน แตทั้ง ๆที่

คิดอยางนี ้หลายคนก็ยังพาตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปากเขา

ทํานองปากพาจน ซ่ึงเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรูกันแตเพียงวาฉันอยากจะ

พูด โดยไม คิดกอนพูด ไมรูวาการพูดที่จะใหคุณแกตนเองไดนั้นควรมี

ลักษณะดังนี้ 

  ถูกจงัหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 

  เนือ้หาชวนตดิตาม   น้ําเสียงชวนฟง 

  กิรยิาทาทางดี   มีอารมณขัน 

  ใหผูฟงมีสวนรวม 

 

  เปนธรรมชาติและเปน   

       ตัวของตัวเอง 

แว 

ครั้ง 

 

 

“การพูดเปนทักษะหน่ึง 

ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของคนเรา 

กอนท่ีเราจะพูดอะไรออกไปน้ัน 

เราจะเปนนายของคาํพดู 

แตเมื่อเราไดพูดออกไปแลว 

คําพูดเหลาน้ันก็จะกลับมาเปนนายเรา” 

เขียนคําอธิบายของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

กิจกรรมท่ี 2 

ทานคิดอยางไรกับ

คํากลาวขางลางน้ี 

 

แนวการตอบ    

การพูดทุกครั้ง จําเปนตองคดิและเปนการคดิกอนพูด      

เราจึงจะเปนนายของคําพูดไดทุกครั้ง 
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กิจกรรมท่ี 3   1. ใหอานเร่ือง “การมองโลกในแงดี” และสรุปเร่ืองที่อาน ใหไดประมาณ 15 บรรทัด 

  2.  ทานไดขอคิดอะไร  จากการศึกษา เร่ือง  “การมองโลกในแงดี” 

 

เร่ือง “การมองโลกในแงดี” 

ความหมายและความสําคัญของการมองโลกในแงดี 

การดําเนินชวีติของมนุษยเราน้ันไดใชความคิดมาชวยในการตัดสินใจเร่ืองราวตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา

ไดอยางเหมาะสม ซึ่งในบางคร้ังการมองโลกโดยใชความคิดนี้ ก็อาจจะมีมุมมองได 

หลายดาน เชน ทางดานบวกและทางดานลบ การมองโลกในลักษณะเชนนี้ สามารถถายทอดความรูสึกนึก

คิดออกมาทางจิตใจ เปนตนวา ถามองโลกในแงดีก็จะสงผลตอความรูสึกนึกคิดในดานดีโดยทําใหการ

แสดงออกของคน ๆ น้ันมีความสุขตอการดําเนินชีวิตได แตในทางกลับกันถามองโลกในแงรายก็จะสงผล

มายังความรูสึกนึกคิดทําใหจิตใจเกิดความวิตกกังวล ขาดความสุข 

และอาจจะทําใหมองคนรอบขางอยางไมเปนมิตรได ฉะน้ัน การมองโลกในแงดีเพื่อใหเกดิประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตควรมีหลักอยางไร ลองฟงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปวาเขามีความ 

เขาใจกันอยางไรดูบาง 

          การมองโลกในแงดี หมายถึงมองสิ่งตาง ๆ หรือมองปญหาตางๆ ที่เขามาในทางที่ดี ในทางบวกไมใช

ในทางลบ มีผลตอสุขภาพจิตของเราดวย มองสิ่งรอบขาง รอบตัวเรา และมองดู 

คนรอบขางดวย รวมทั้งมองตัวเราเองดวย  

 สําหรับการมองโลกในแงดี คิดวาถาเรามองคนรอบตัวหรือมองเหตุการณที่ผานมา ถาเราคิดในสิ่งที่ดี คือ ไม

คิดมาก คิดวาคงจะไมมีเหตุการณอะไรเขามาสูตัวเรา จะทาํใหจติใจเราเปนสขุ ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพ

ในการทํางานและครอบครัวของเราดวย 

หลักการมองโลกในแงดี 

คําวา การมองโลกในแงดี โดยในแงของภาษาสามารถแยกออกเปน 3 คําแตกตางจากกัน คําที่หน่ึง

คือ การมอง คําที่สองคือ โลก คําที่สาม คือ ในแงดี 

เปาหมายของการมอง คือ เพื่อใหเห็นการจะเห็นสิ่งใดเรามีวิธีเห็น 2 วิธี 

1. ใชตามอง เรียกวามองเห็น เราเห็นหองน้ํา กาแฟ เห็นสรรพสิ่งในโลกเราใชตามอง 

2. คดิเห็น เรากับคุณแมอยูหางกันแตพอเราหลับตาเรายังนึกถึงคุณแมได เราไมไดไปเมืองนอกมา

นานหลับตายังนึกถึงสมัยเราเรียนๆ ที่ตรงน้ัน อยางน้ีเรียกวาคิดเห็น เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นสิ่งใดสามารถ

ทําไดทั้งตากับคิด 
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การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นปบคิดเลย หรือบางทีไมตองเห็นแตจินตนาการ ทานคิดและเห็น 

คําวาโลก เราสามารถแยกเปน 2 อยาง คือ โลกที่เปนธรรมชาติ ปาไม แมนํ้า ภูเขา อยางน้ีเรียกวาเปน

ธรรมชาติโลกอีกความหมายหนึ่ง คือ โลกของมนุษย พวกที่มนุษยอยูเรียกวาสังคมมนุษย เพราะฉะน้ันเวลา

มองโลกอาจมองธรรมชาติ บางคนบอกวามอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแลวชอบ เรียกวามองธรรมชาติ แต

บางคร้ังมองมนุษยดวยกัน มองเห็นบุคคลอ่ืนแลวสบายใจ เรียกวาการมองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโลกจึง

แยกออกเปน 2 สวน คือธรรมชาติกับมนุษย 

คําวาดี เปนคําที่มีความหมายกวางมาก ในทางปรัชญาถือวาดี หมายถึงสิ่งที่จะนําไปสู ตัวอยางเชน 

ยาดี หมายถึงยาที่นําไปสู คือยารักษาโรคน่ันเอง มีดดี คือมีดที่นําไปสู คือสามารถตัดอะไรได หรืออาหารดี 

หมายความวาอาหารนําไปสูใหเรามีสุขภาพดีขึ้น เพราะฉะน้ันอะไรที่นําไปสูสักอยางหน่ึงเราเรียกวาดี ดีใน

ที่น้ีดูได 2 ทางคือ นําไปทําใหเราเกิดความสุข หรือนําไปเพื่อใหเราทํางานประสบความสําเร็จ ชวีติเราหนี

การทํางานไมได หนีชีวิตสวนตัวไมได เพราะฉะน้ันดูวามองคนแลวทาํใหเราเกดิความสขุ ทําใหทํางาน

ประสบความสําเร็จ 

ถารวม 3 ตัวคือเราเห็น หรือเราคิดเกี่ยวกับคน แลวทําใหเรามีความสุข เรามอง เราคิดกับคน ทําให

เราประสบความสําเร็จ นี่คือความหมาย 

สรุปความสําคัญของคําวา การมองโลกในแงดี คือ 3 อยางน้ีตองผูกพันกันเสมอคือ การคิด การทํา 

และผลการกระทํา ถาเราคิดดีเราก็ทําดี ผลจะไดดีดวย ตัวอยางเชน เราคิดถึงเร่ืองอาหาร ถาเราคดิวาอาหารน้ี

ดี เราซื้ออาหารน้ี และผลจะมีตอรางกายเรา ถาเราคิดถึงสุขภาพ เร่ืองการออกกําลัง เราก็ไปออกกําลังกาย ผล

ที่ตามมาคือ รางกายเราแข็งแรง เพราะฉะน้ันถาเราคิดอยางหน่ึง ทําอยางหน่ึง และผลการกระทําออกมาอยาง

หน่ึงเสมอ 

 ถาการมองโลกจะมีความสําคัญคือ จะชวยทําใหชีวิตเรามีความสุข เพราะเราคิดคนๆ นี้ในแงดี เรา

จะพูดดีกับเขา ผลตามมาก็คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกับเรา ถาเราคิดในทางรายตอเขา เชน สมมติคุณกําลัง

ยืนอยู มีคนๆ หน่ึงมาเหยียบเทาคุณ ถาคิดวาคนที่มาเหยียบเทาคุณ    เขาไมสบายจะเปนลม แสดงวาคณุคดิวา

เขาสุขภาพไมดี คุณจะชวยพยุงเขา แตถาคุณคิดวาคนน้ีแกลงคุณ แสดงวาคุณมองในแงไมดี คุณจะมีปฏิกิริยา

คือผลักเขา เมื่อคุณผลักเขาๆ อาจจะผลักคุณและเกิดการตอสูกันได เพราะฉะน้ันคิดที่ดีจะชวยทําใหชีวิตเรามี

ความสุข ถาคิดรายหรือคิดทางลบชีวิตเราเปนทุกข ถาคิดในทางที่ดีเราทํางานประสบความสําเร็จ ถาคดิในแง

ลบงานของเราก็มีทุกขตามไปดวย (ที่มา: http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-

4-46.html) 

 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
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ชื่อ........................................................นามสกุล...................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของทาน 

    ใหทานอานขอความตาง ๆ ตอไปน้ี ซึ่งมีดวยกัน 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเคร่ืองหมาย   

   ลงในชองที่ตรงกับ ความเปนจริง

ระดับความคิดเห็น 

 ของตัวทานมากที่สุด 

มากที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความน้ันสวนใหญเปนเชนน้ีหรือมนีอยคร้ังที่ไมใช 

มาก หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเกินคร่ึงมกัเปนเชนน้ี 

ปานกลาง หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความจริงบางไมจริงบางคร่ึงตอคร่ึง  

นอย หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเปนจริงบางไมบอยนัก 

นอยที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความไมจริง  ไมเคยเปนเชนน้ี  

รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบช่ัวชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เม่ือประสบกับบางส่ิงบางอยางที่ไมเจาใจ ขาพเจาจะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักทีจ่ะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มศึกษาเรื่องใหม ๆ      

7. ในช้ันเรียนขาพเจาหวังทีจ่ะใหผูสอนบอกผูเรียนทัง้หมดอยางชัดเจนวาตองทํา

อะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเช่ือวา การคิดเสมอวาตวัเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน

หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

แบบสอบถาม  เร่ือง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 

 

แบบประเมนิตนเองหลังเรียน 



60 

รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่ไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏบิัติได      

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะเรียนอยางไร      

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนส่ิงที่ยาก ถาเปนเรื่องทีข่าพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรับผิดชอบในส่ิงที่ขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดีหรือไม      

17. ส่ิงที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมีมากกวา  

24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจทีจ่ะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจดัเวลาทีจ่ะเรียนรูส่ิงนั้น

ได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทาํความเขาใจเรื่องที่อาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดวีา เม่ือไรทีข่าพเจาตองการจะเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนีง่ใหมากขึน้       

22. ขอมีความเขาใจพอทีจ่ะทาํขอสอบใหไดคะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว ถึงแมวา 

ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตามที 

     

23. ขาพเจาคดิวา หองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาช่ืนชอบผูที่เรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคดิคนวิธกีารตาง ๆ ไดหลายแบบสําหรบัการเรียนรูหวัขอใหม ๆ       

26. ขาพเจาพยายามเช่ือมโยงส่ิงที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาว ที่ตั้งไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรู ในเกือบทุกเรื่อง ทีข่าพเจาตองการ จะรู      

28. ขาพเจาสนกุสนานในการคนหาคาํตอบสําหรบัคาํถามตาง ๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคาํถามทีม่คีาํตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเหน็เก่ียวกับส่ิงตาง ๆ มากมาย      

31. ขาพเจาจะดใีจมาก หากการเรยีนรูของขาพเจาไดส้ินสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

33. ขาพเจาไมมีปญหา เก่ียวกับทกัษะเบือ้งตนในการศกึษาคนควา ไดแก                      

ทกัษะการฟง อาน เขยีน และจาํ 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองส่ิงใหม ๆ แมไมแนใจ วา ผลนัน้จะออกมา อยางไร      

35. ขาพเจาไมชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในส่ิงทีข่าพเจากําลังทาํอยู      

36. ขาพเจามีความสามารถในการคดิคน หาวิธแีปลกๆ ที่จะทําส่ิงตาง ๆ      

37. ขาพเจาชอบคดิถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในส่ิงที่ตองการรูไดดี เมื่อเทียบกับผูอ่ืน      

39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนส่ิงทีท่าทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบงัคบัตนเอง ใหกระทําส่ิงที่ คิดวา ควรกระทาํ      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนาํกลุม ในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      

44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูที่ทาทาย      

45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

46. ย่ิงไดเรียนรูมาก ขาพเจาก็ย่ิงรูสึก วา โลกนีน้าตื่นเตน      

47. การเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

48. การยึดการเรียนรูที่ใชไดผลมาแลว ดกีวา การลองใชวิธใีหม ๆ      

49. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะได เปนคนที่มีความเจริญ    กาวหนา      

50. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนรูของขาพเจาเอง ไมมีใครมา

รับผิดชอบแทนได 

     

51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับขาพเจา      

52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไป ในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนส่ิงที่นาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทาํใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดมิ      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช้ันเรียน และการเรียนรู ดวยตนเอง      

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดทีว่า “ผูเรียนคือ ผูนํา”      

 

 

 

 

 

1. สิ่งที่ทานประทบัใจในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเองตนเอง 

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

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

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

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

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

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

 

แบบประเมินตนเองหลังเรียน

 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 
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2. ปญหา / อุปสรรค ที่พบในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

3. ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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คําชี้แจง  แบบวัดนีเ้ปนแบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน มจีาํนวน 7  ขอ   

โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความสามารถในการเรียนดวยตนเองตามความเปนจริงของทาน  

1. การวินิจฉัยความตองการ

 นักศึกษาไดเรียนเนื้อหา ตามคําอธิบายรายวิชาเทานั้น  

เนื้อหาในการเรียน  

 ครู นําเสนอเนื้อหาอ่ืน นอกเหนือจากคําอธิบายรายวิชา แลวให

นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมเติม  

 นักศึกษาไดเสนอเนื้อหาอ่ืนเพ่ือเรียนเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก

คําอธิบายรายวิชาดวย   

 นักศึกษาเปนผูกําหนดเนื้อหาในการเรียนเอง 

  

2. การวินิจฉัยความตองการ

 ครูเปนผูกําหนดวาจะจัดการเรียนการสอนวิธีใด  

วิธีการเรียน  

 ครูนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แลวใหนกัศึกษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดวิธีการเรียนรู 

 นักศึกษาเปนผูกําหนดวิธีการเรียนรูเอง  

 

3. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 ครูเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 ครูนําเสนอจดุมุงหมายในการเรียน แลวใหนักศึกษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 นักศึกษาเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนเอง  

 

4. การวางแผนการเรียน  

 นักศึกษาไมไดเขียนแผนการเรียน  

 ครูนําเสนอแผนการเรียนแลวใหนกัศกึษานําไปปรับแก  

 นักศึกษารวมกับครูวางแผนการเรียน  

 นักศึกษาวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียนสัญญาการเรียนที่

ระบุจุดมุงหมายการเรียน  วิธีการเรียน แหลงทรัพยากรการเรียน 

วิธีการประเมินการเรียน และวันที่จะทาํงานเสร็จ  

5. การดําเนินการเรียน  

 นักศกึษาดําเนนิการเรียน ตามแนวทางที่ครูกาํหนด  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางที่ครูนําเสนอ แลวให

นักศึกษาปรับ  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางที่นักศึกษารวมกัน

กําหนดกับครู 

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามการกําหนดของตนเอง 

 

6. การแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียน  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนใหนักศึกษา  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน แลวใหนักศกึษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูหาแหลงทรัพยากรการเรียน รวมกัน  

 นักศึกษาเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนเอง  

 

7. การประเมินการเรียน  

 ครู เปนผูประเมินการเรียนของนักศึกษา  

 ครู เปนผูประเมินการเรียนของนักศึกษาเปนสวนใหญ และเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดประเมินการเรียนของตนเองดวย  

 มีการประเมินการเรียนโดยครู ตัวนักศึกษาเอง และเพ่ือน

นักศึกษา  

 นักศึกษาเปนผูประเมินการเรียนของตนเอง  

 

 

แบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน  

 

กระบวนการเรียนรูที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง          

มีความจําเปนทีจ่ะตองอาศัยทักษะและความรู

บางอยาง ผูเรียนควรไดมีการตรวจสอบพฤติกรรม        

ที่จําเปนสําหรบัผูเรียนทีจ่ะเรียนรูดวยตนเอง 
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บทที ่ 2 

การใชแหลงเรียนรู 

 

สาระสําคญั 

 แหลงเรียนรูมีความสําคัญในการพัฒนาความรูของมนุษยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเปนแหลงที่อยูใหสังคมชุมชนลอมรอบตัวผูเรียน สามารถ

เขาไปศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู และหองสมุดประชาชน 

2. ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชนได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 เร่ืองที่ 2  หองสมุด : แหลงเรียนรู 

 เร่ืองที่ 3  แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน  
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เร่ืองที่ 1  ความหมาย และความสําคญัของแหลงเรียนรู 

 ความรูในยุคปจจุบันมีการเกิดขึน้ใหม และมีการพัฒนาเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทัง้ใน

ประเทศและทัว่โลก ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเผยแพรสือ่สารถึงกันไดอยาง

รวดเร็ว ตอเนื่อง และตลอดเวลา ทําใหมนุษยจําเปนตองเรียนรูกับสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นกับความ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกลมกลืนกับสังคมที่ไมหยุดน่ิง และ

สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามการเรียนรูในหองเรียนยอมไมทันเหตุการณ และ

เพียงพอ ตองมีการเรียนรูทุกรูปแบบใหดําเนินไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะการเรียนรูจากสิ่งแวดลอม

ในชุมชนที่มีสาระเน้ือหาที่เปนขอมูลความรู หรือองคความรูเปนหลงใหความรู ประสบการณ       

สิ่งแปลกใหมที่เอ้ือตอการเรียนรู ประสาทสัมผัสทั้ง ตา จมูก หู ลิ้น กาย และใจ จึงจะทําใหเรียนรูได

เทาทันความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ แหลงสถานที ่บริเวณ หรือที่อยูที่มีองคความรูทีม่นุษยสามารถ

เรียนรูไดเรียกวา “แหลงเรียนรู” 

ความหมาย 

 แหลงเรียนรู หมายถึง ถิน่ ทีอ่ยู บริเวณ ศูนยรวม บอเกิด แหง ที่มีสาระเนื้อหาที่เปนขอมูล

ความรู หรือองคความรูที ่ปรากฏอยูรอบตัวของมนุษย เมือ่ไดปฏิสัมพันธดวย ไมวาทางตา      หู 

จมูก ลิน้ กาย และใจ แลวทําใหเกิคดวามรู ความเขาใจ มีความเทาทันความเปลี่ยนแปลงไปของ     

สิง่ตาง ๆ ชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยู ในโลกของการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุขตามสมควร      

แกอัตภาพ 

ความสําคัญ 

 แหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยในยุคความรูที่

เกดิขึน้ใหมๆ  และเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ดังตอไปน้ี 

1. เปนแหลงที่มีสาระเน้ือหา ที่เปนขอมูลความรูใหมนุษยเกิดโลกทัศนที่กวางไกล 

2. เปนสื่อการเรียนรูสมัยใหมที่เรียนรูไดเร็วและมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาทุกประเภท 

4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ที่บุคคลสามารถ เรียนรูไดดวยตนเอง 

5.  เปนแหลงที่มนุษยไดรับประสบการณตรงจากการเขาไปหาความรูจากแหลงกําเนิด   

6. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ  

7. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคนในทองถิ่นกับผูเขาศึกษา  

8. เปนสิ่งที่ชวยเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมใหเกิดการยอมรับสิ่งใหม เกิดจินตนาการและ 

ความคิดสรางสรรค 
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9. เปนการประหยดัเงินของผูเรียนในการใชแหลงเรียนรูของชมุชนใหเกดิประโยชน 

สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ภาพจาก http://www.google.co.th/imglanding  

 

 
กิจกรรม ใหผูเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู จาก    
 
                             หนังสือเรียนระดับประถม 
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เร่ืองที่ 2  หองสมุด : แหลงเรียนรู 
 

หองสมุด เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในชุมชน เพราะเปนแหลงจัดหา รวบรวมสรรพความรู

ตาง ๆ ที่มีและเกิดขึ้นในโลกมาจัดระบบในการอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการไดเขาถึง

สารสนเทศทีต่นเองตองการ และสนใจไดสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนจัดกจิกรรมสนับสนุนสงเสริม

การอาน การศึกษา คนควาหาความรู เพื่อใหเกิดการใชบริการใหมากที่สุด 

ความหมายของหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชน หมายถึง สถานที่จัดหารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอาน

การศึกษาคนควาทุกชนิด มีการจัดระบบหมวดหมูตามหลักสากลเพื่อการบริการ และจัดบริการ

อยางกวางขวางแกประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและตางประเทศ โดยไมจํากัดเพศ วัย 

ความรู เชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนทางการเงิน 

และมีบุคลากรที่มีความรูทางบรรณารักษศาสตรเปนผูดําเนินการ 

 

หองสมุดเปนแหลงเรียนรูสําคัญในชุมชนที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด แทบทุกอําเภอจะมี

หองสมุดประชาชน สังกัด กศน. ใหบริการไดแก หองสมดุประชาชนจังหวัด หองสมดุประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี” และหองสมุดประชาชนอําเภอ นอกจากนี้ยังมีหองสมุดประเภทอ่ืนอีก ทั้งที่รัฐ

เปนผูสนับสนุนและเอกชนดําเนินการเอง ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังแตกตางกัน อาจจะบริการ

ประชาชนทั่วไปหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ  ซึ่งผูใชบริการสามารถสอบถามไดเปนแหงๆไป เชน 

หองสมุดประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หองสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร 

หองสมดุโรงเรียน  เปนตน ในที่น้ีจะแนะนําหองสมุดตางๆ ดังน้ี 

1. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

       2.    หองสมดุโรงเรียน  

       3.    หองสมุดมหาวิทยาลัย 

       4.    หอสมดุแหงชาติ 

       5.   หองสมุดเฉพาะ 
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1.หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

 ในวโรกาสมิง่มงคลสมัยทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปพุทธศักราช 2534 กระทรวงศึกษาธิการไดรับพระราชทานพระราชา

นุญาตใหดําเนินโครงการจัดตั้งหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ

สนองแนวพระราชดําริในการสงเสริมการศึกษาสําหรับประชาชน  

 

 

บทบาทหนาท่ี 

         1.  ศูนยขาวสารขอมูลของชุมชน   

         2.  ศูนยสงเสริมการเรียนรูของชุมชน   

                      3.  ศูนยกลางจัดกิจกรรมของชุมชน   

         4.  ศูนยกลางสนับสนุนเครือขายการเรียนรูในชุมชน   

 

 

 

บริการของหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

 ลักษณะเดนของหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” คือ หองสมุดทุกแหงจะไดรับ

พระราชทานหนังสือจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่นํามาใหบริการแก

ประชาชน รวมทั้งพระองคจะเสด็จเปดหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทุกแหงดวยพระองค

เอง ภายในหองสมุดประกอบดวย หองตาง ๆ ดังน้ี 

1. หองอานหนังสือท่ัวไป   

ภายในหองอานหนังสือทั ่วไปจะเนนบรรยากาศที ่เรียบงาย สะดวกสบาย แมการจัด

หมวดหมูหนังสือจะใชระบบมาตรฐานสากล แตจะมีคําแนะนํางาย ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูใชบริการ ซึ่งมีความหลากหลายตางวัยตางระดับความรู  

2. หองเด็กและครอบครัว 

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แตละแหงไดจัดบริเวณเฉพาะสาํหรับเด็ก เยาวชน  

และครอบครัว จัดกิจกรรมที่เด็กและครอบครัวสามารถมีสวนรวม และแสดงออก เชน การเลา

นิทาน การแสดงละครหุน การวาดภาพ การแขงขันอานเขียน 

 

 

 

 

 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ

เมอืงราชบุรี 

ภาพจาก library4902.blogspot.com 
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3. หองโสตทัศนศึกษา 

 หองโสตทัศนศึกษาเปนหองที่มุงพัฒนาใหเปนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของอําเภอ  

4. หองอเนกประสงค 

 หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีบทบาทในการเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูของ

ประชาชนในการวางแผนเบือ้งตน จึงกําหนดใหมีหองอเนกประสงคทีจ่ะสามารถจัดกิจกรรม

การศึกษาที่หลากหลายทัง้ในรูปของพิพิธภัณฑทองถิน่ นิทรรศการ การอภิปราย การพบกลุมของ

นักศึกษา หรือการเรียนการสอน กลุมสนใจ 

5. หองเฉลิมพระเกียรติ  

เปนหองจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ รวมทั้งสิ่งของที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงออกแบบ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทีม่ีพระราชประสงคใหหองสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี” จัดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ อําเภอ และจังหวัดที่ตั้งในรูปของสถิติ เอกสารสิ่งพิมพ 

บทสัมภาษณ แผนที่ ตลอดจนภาพถาย ในปจจุบัน ศูนยขอมูลภายในหองสมุดประชาชน “เฉลิมราช

กุมารี” ยังมีความแตกตางกันในความสมบูรณ และวิธีการนําเสนอ แตสวนใหญจะมีขอมูลในเรือ่ง

ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลสภาพทั่วไป 

2. ขอมูลทางสังคม 

3. ขอมูลทางการเมืองการปกครอง 

4. ขอมูลทางการศึกษา 

5. ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม 

6. ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. ขอมูลทางการเกษตร 

8. ขอมูลทางอุตสาหกรรม 

9. ขอมูลทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอ

สามพราน จ.นครปฐม 

ภาพจาก http://library1812.blogspot.com/  
 

 

หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอทา

ตูม จ.สุรินทร  
ภาพจากhttp://202.143.148.85/libinfow3be/ 
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2.  หองสมดุโรงเรียน  

 หองสมุดโรงเรียน  หมายถึง หองสมุดที่จัดตั้งขึน้ในโรงเรียน หรือสถานที่จัดการศึกษาต่ํา

กวาระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคสําคัญเพือ่ใหเปนศูนยกลางการเรียนของนักเรียน และการสอน

ของครู หองสมุดโรงเรียน จะจัดหาวัสดุตามหลักสูตรเพือ่ใหบริการแกนักเรียน และครู ความสําคัญ

อีกอยางหน่ึงคือ เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานของนักเรียน 

บทบาทและหนาที่ของหองสมุดโรงเรียนม ี3 ประการ ดังน้ี 

1. เปนศูนยกลางของการศึกษาคนควาของการเรียน 

2. เปนศูนยกลางฝกวิจารณญาณในการอาน มีบรรณารักษทําหนาที่แนะนําการอาน 

3. เปนศูนยกลางอุปกรณการสอน นอกจากการสงเสริมการเรียนของนักเรียน แลวยัง 

สงเสริมการสอนของครูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 หองสมุดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรูหลักในสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาท

หนาที่สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทีเ่ปดในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เปนสําคัญ 

โดยการจัดรวบรวมหนังสือ และสื่อความรูอืน่ ๆ ในสาขาวิชาตามหลักสูตร สงเสริมชวยเหลือการ

คนควาวิจัยของอาจารยและนักศึกษา สงเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย และนักศึกษา 

จัดทําบรรณานุกรม และดรรชนีสําหรับการคนหาเรือ่งราวทีต่องการ แนะนํานักศึกษาในการใช

ห นั ง สื อ อ า ง อิ ง  บั ต ร ร า ย ก า ร  แ ล ะ คู มื อ สํ า ห รั บ ก า ร ค น เ รื ่อ ง  เ ช น  ห อ ง ส มุ ด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เปนหองสมุดมหาวิทยาลัยเปด มีชื ่อเรียกวา “สํานักบรรณ

สารสนเทศ” มีบริการทั้งในมหาวิทยาลัยสวนกลาง ระดับภาค และระดับจังหวัด ที่ประชาชนมี

โอกาสเขาใชบริการได 

 
หองสมุดโรงเรียนแมพระฟาติมา                               

ภาพจาก www.taradgame.com 

 
                  หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 
       ภาพจาก http://librarianmagazine.com 
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 นอกจากนี้ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที ่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการได       

โดยเสียคาบริการตามอัตราที่หองสมุดแหงนั้นเรียกเก็บ รวมทั้งกฎ กติกา ขอบังคับ ใหยึดถือตาม

ประกาศของหองสมุดแหงนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หอสมดุแหงชาติ 

หอสมุดแหงชาติ ถือเปนหองสมุดที่ใหญที่สุด เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน 

ประเทศ ที่ดําเนินการโดยรัฐบาล บทบาทหนาที่หลัก ไดแก การรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ และสื่อ

ความรูทุกอยางทีผ่ลิตขึ้นในประเทศ และทุกอยางทีเ่กี่ยวกับประเทศไมวาจะจัดพิมพในประเทศใด 

ภาษาใด เปนการอนุรักษสือ่ความรูทีเ่ปนทรัพยสินทางปญญาของชาติไมใหสูญไป และใหมีไวใช

ในอนาคต นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพในประเทศแลว ยังมีหนาที่รวบรวมหนังสือทีม่ีคุณคาซึ่งพิมพ

ในประเทศอืน่ไวเพื่อการศึกษา คนควา อางอิง ตลอดจนทําหนาทีเ่ปนศูนยรวมบรรณานุกรมตาง ๆ 

และจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติออกเผยแพรใหทราบโดยทัว่กันวามีหนังสืออะไรบางทีผ่ลิตขึน้ใน

ประเทศ หอสมุดแหงชาติจึงเปนแหลงใหบริการความรูแกคนทั้งประเทศ ชวยเหลือการคนควา วิจัย 

ตอบคําถาม และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับหนังสือ 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ ศิลปกรรม  

และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณ และจารึก หนังสือตัวพิมพ      

สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตจากในประเทศ และตางประเทศ 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร  

และเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนใหการฝกอบรมแกบุคลากรของ

หนวยงาน และสถาบนัการศกึษา 

 

 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาพจาก www.rd1677.com/rd_pitsanulok 

 

 
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาพจาก www.oknation.net/blog/reading 
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3. ใหบริการการอาน ศึกษาคนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูตลอด 

ชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เปนศูนยประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 

5. เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

ศูนยกําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือและวารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียดทาง

บรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน และยืมสิง่พิมพใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

6. เปนคลังสิ่งพิมพของชาติ และศูนยรวบรวมสิ่งพิมพขององคกรสหประชาชาติ 

7. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ 

ไดรับมอบหมาย 

 หอสมุดแหงชาติ นอกจากที่ตั้งอยูทีท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานครแลว ยังมีหอสมุดแหงชาติ

สาขาอยูในภูมิภาคตางๆ อีก 17 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการของหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 

 นอกจากการใหบริการการอาน ศึกษาคนควา และวิจัยแกประชาชน เพือ่เปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยแลว ยังมีบริการอ่ืน ๆ ดังตัวอยาง 

1. บริการอินเทอรเน็ต  เพื่อศึกษาคนควา และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียน  

นักศึกษา ผูศึกษาคนควา วิจัย และประชาชนทั่วไป โดยไมเสียคาใชจาย  

2. บริการวิทยานิพนธ และรายงานการวิจัย  ปจจุบันสํานักหอสมุดแหงชาติ ใหบริการ 

วิทยานิพนธต้ังแตป พ.ศ. 2546 – ปปจจุบัน  

3. บริการโสตทศันวัสดุ  ใหบริการเกี่ยวกับแผนที่ CD, DVD สารคดี/ การตูน  

และภาพยนตรทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ แถบบันทึกเสียงธรรมะ และนิทานอิสป 

 
หอสมุดแหงชาติ(ทาวาสุกรี)                                 

ภาพจาก www.trueplookpanya.com 

 

 
หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี                   

ภาพจาก thai-culture.net/chanthaburi/ 
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4. บริการเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ วารสาร  

5. บริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ 

 

5. หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดเฉพาะ  คือ หองสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ มักเปน 

สวนหนึง่ของหนวยงานราชการ องคการ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ทําหนาที่จัดหาหนังสือ และ

ใหบริการความรู ขอมูล และขาวสารเฉพาะเรือ่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ 

หองสมุดเฉพาะจะเนนการรวบรวมรายงานการคนควา วิจัย วารสารทางวิชาการ เชน หองสมุด     

มารวย ซึ่งเปนหองสมุดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดตัง้ขึน้เพือ่เปนแหลงสารสนเทศ

ดานตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กอนจะปรับปรุงรูปลักษณใหม และเปลี่ยนชื่อเปน 

“หองสมุดมารวย” ในป พ.ศ. 2547 เพือ่เปนเกียรติแด ดร.มารวย ผดุงสิทธิ ์กรรมการผูจัดการตลาด

หลักทรัพยฯ คนที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หองสมุดมารวย                                                          

ภาพจาก http://www.thaigoodview.com 
 

หองสมุดธนาคารแหงประเทศไทย

ภาพจากhttp://www.bot.or.th 
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เร่ืองท่ี 3 แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน 

  นอกจากแหลงเรียนรูประเภทหองสมุดตามที่กลาวมาแลว ยังมีแหลงเรียนรูที ่สําคัญใน

ชุมชนอีกจํานวนมาก แตจะขอกลาวถึงแหลงเรียนรูที่ผูเรียนควรทราบและศึกษาเพื่อประกอบการ

เรียนรูดังตอไปน้ี 

1. พิพิธภัณฑ 

2. ศาสนสถาน  

3. อินเทอรเน็ต 

1. พิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่รวบรวม รักษา คนควา วิจัย และจัดแสดงหลักฐานวัตถุสิ่งของ 

ที่สัมพันธกับมนุษยและสิ่งแวดลอม เปนบริการการศึกษาที่ใหความรู และความเพลิดเพลินแก

ประชาชนทัว่ไป เนนการจัดกิจกรรมการศึกษาที่เอือ้ใหประชาชนสามารถเรียนรูดวยตัวเองอยาง

อิสระเปนสําคัญ พิพิธภัณฑมีหลากหลายรูปแบบ มีการจัดแบงประเภทแตกตางกันไป ซึง่กลาวโดย

สรุปไดวาประเภทของพิพิธภัณฑสามารถแบงออกได 6 ประเภท ดังน้ี 

ก. พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป (Encyclopedia Museum)  เปนสถาบันที่รวมวิชาการ 

ทุกสาขาเขาดวยกัน โดยจัดเปนแผนก ๆ 

ข. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ  (Museum of Arts)  เปนสถาบันที่จัดแสดงงานศิลปะทุกแขนง  

เชน พิพิธภัณฑสถานศิลปะการแสดง หอศิลป พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม เปนตน 

ค. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Museum of Science and Technology)   

เปนสถาบันที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ เชน เครื่องจักรกล โทรคมนาคม    

ยานอวกาศ และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเคร่ืองมือการเกษตร เปนตน 

ง. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา  (Natural Science Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดง 

เรื่องราวของธรรมชาติเกีย่วกับเรือ่งของโลก ดิน หิน แร สัตว พืช รวมทั้งสวนสัตว สวนพฤกษชาติ 

วนอุทยาน และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า และสัตวบกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง 

www.aquariumthailand.com 

 

 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 

www.travelthaimagazine.com 
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จ. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร  (Historical Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดงหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร แสดงถึงชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและประเพณี พิพิธภัณฑประเภทน้ีอาจแยก

เฉพาะเรือ่งก็ได เชน พิพิธภัณฑที่รวบรวม และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร ซึง่เกี ่ยวกับ

การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม หรือการแสดงบานและเมืองประวัติศาสตร ทัง้นีร้วมถึง

โบราณสถาน อนุสาวรีย และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม 

ฉ. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยา และประเพณีพื้นเมือง  (Museum of Ethnology)  และ 

การจําแนกชาติพันธุ และอาจจัดเฉพาะเรื่องราวของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง ซึ่งเรียกวาพิพิธภัณฑ

สถานพืน้บาน และถาจัดแสดงกลางแจงโดยปลูกโรงเรือน จัดสภาพแวดลอมใหเหมือนสภาพจริง   

ก็เรียกวา พิพิธภัณฑสถานกลางแจง  (Open-air Museum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ภาพจาก www.bloggang.com 

 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑพระมหากษัตริย 

ภาพจาก www.kingprajadhipokmuseum.org 

 

 

 

 

 
ภาพจาก www.pamame.com 

 

http://www.bloggang.com/�
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2.ศาสนสถาน  

วัด โบสถ มัสยิด เปนศาสนสถานที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมในดานตาง ๆ เปน 

ศูนยกลางทีส่ําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาของชุมชน และเปนแหลงเรียนรูทีม่ีคามากในทุก

ดาน เชน การใหการอบรมตามคําสั ่งสอนของศาสนา การใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ นับวาเปนการใหการศึกษาทางออมแกประชาชน เชน     

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนแหลงเรียนรูดานการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรค ตํารายา

สมุนไพร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนแหลงเรียนรูดานจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง รามเกียรต์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเร่ืองศาสนสถานเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต 

2. ใหผูเรียนแตละคนไปสํารวจวัด โบสถ และมัสยิดที่อยูในชุมชน ตําบล เขยีนประวัติ 

ความเปนมา ความสําคัญ สิ่งที่จะเรียนรูไดจากวัด โบสถ และมัสยิด จัดทําเปนรายงานสงครู 

 

 

 

 

 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)              

ภาพจาก www.bhodhiyalaya.com 

 

 
มัสยิดกลางปตตานี 

ภาพจาก travel.sanook.com/gallery 

 

 
โบสถ ภาพจาก www.oknation.net 
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3.อินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ต  (Internet)  คืออะไร 

อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายที่เชื่อมโยงทั่วโลกเขาดวยกัน เหมือนใยแมงมุม หรือ  

world wide web (www.)  จึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญทีม่ีขอมูลทุก ๆ ดาน ทัง้ภาพ เสียง 

ภาพเคลื ่อนไหว ใหผู สนใจเขาไปศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็ว และงาย มีคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือ ผูทีใ่ชเครือขายนีส้ามารถสือ่สารถึงกันไดหลาย ๆ ทาง เชน อีเมล (E-mail) เว็บบอรด 

(Web board) แชทรูม (Chat room)  การสืบคนขอมูล และขาวสารตาง ๆ รวมทัง้คัดลอกแฟมขอมูล 

และโปรแกรมมาใชได 

ความสําคัญของอินเทอรเน็ต 

หลายประเทศทั่วโลกกําลังใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  

Technology)  หรือเรียกโดยยอวา “ไอที (IT)”  ซึ่งหมายถึงความรูในวิธีการประมวลผล จัดเก็บ 

รวบรวม เรียกใช และนําเสนอขอมูล อินเทอรเน็ตเปนเครือ่งมือสําคัญอยางหนึง่ในการประยุกตใช

ไอที หากเราจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารในการทํางานประจําวัน อินเทอรเน็ตจะเปนชองทางที่

ทําใหเราเขาถึงขอมูลขาวสาร หรือเหตุการณความเปนไปตาง ๆ ทั ่วโลกที ่เกิดขึ ้นไดในเวลา

อันรวดเร็ว ในปจจุบันสามารถสืบคนขอมูลไดงายกวาสื่ออื่น ๆ อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวม

ขอมูลแหลงใหญที่สุดของโลก  

ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตถือกําเนิดขึ้นคร้ังแรก โดยองคกรทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชื่อวา         

ยู.เอส.ดีเฟนซ (U.s.Defence Department)  เปนผูคิดคนระบบขึน้มา สําหรับประเทศไทยการ

เชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ต มีจุดกําเนิดมาจากเครือขายคอมพิวเตอร ระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่

เรียกวา “แคมปสเน็ตเวิรก”  (Campus Network)  เครือขายดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก “ศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ” (NECTEC)  จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม      

ป พ.ศ. 2535 ไดเชื ่อมเขาสู อินเทอรเน็ตโดยสมบูรณ ถาจะกลาวถึงพัฒนาการประเทศไทย          

ต้ังแต  ป  พ .ศ .2530 ได เ ริม่มีการติดตอกับอินเทอร เน็ตโดยใช  E-mail โดยเ ร่ิมที่ 

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ” และสถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยีเปนแหงแรก 

อินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูสําคัญในโลกปจจุบัน 

 ที่จริงแลวอินเทอรเน็ตเปนทั้งชองทางการเรียนรูสูแหลงเรียนรูอื่นเองดวย เราสามารถใช

ชองทางนีท้ําอะไรไดมากมายโดยทีเ่ราก็คาดไมถึง เหตุผลสําคัญที่ทําใหอินเทอรเน็ตเปนแหลง

เรียนรูที่ไดรับความนิยมแพรหลาย  คือ 

1. การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร  

2. อินเทอรเน็ตไมมีขอจํากัดในเร่ืองของระยะทาง  

3. อินเทอรเน็ตไมจํากัดรูปแบบของขอมูล   
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 ความสําคัญของอินเทอรเน็ต  

1. ความสําคัญของอินเทอรเน็ตกับงานดานตาง ๆ 

1.1 ดานการศึกษา 

1) สามารถใชแหลงคนควาหาขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการบันเทิง ดาน 

การแพทย และอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 

2) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทํานาที่เสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ 

3) ผูใชสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อคนหาขอมูลที่กําลัง 

ศึกษาอยูได ทั้งที่ขอมูลที่เปนขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน 

1.2 ดานธุรกิจและการพาณิชย 

1) ในการดําเนินงานธุรกิจ สามารถคนหาขอมูลตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจทาง 

ธุรกิจ 

2) สามารถซื้อขายสินคาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3) บริษัท หรือองคกรตาง ๆ ก็สามารถเปดใหบริการ และสนับสนุนลูกคาของตนผาน 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน การใหคําแนะนํา สอบถามปญหาตาง ๆ ใหแกลูกคา แจกจาย   

ตัวโปรแกรมทดลองใช  (Shareware)  หรือโปรแกรมแจกฟรี  (Freeware)  เปนตน 

1.3 ดานการบันเทิง 

1) การพักผอนหยอนใจ สันทนาการ เชน การคนหาวารสารตาง ๆ ผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่เรียกวา Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ และขาวสารอื่น ๆ โดยมี

ภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอรเหมือนกับวารสารตามรานหนังสือทั่ว ๆ ไป 

2) สามารถฟงวิทยุผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

3) สามารถดึงขอมูล  (Download)  ภาพยนตรตัวอยาง ทั้งภาพยนตรใหม และเกา 

2. ความสําคัญของการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต 

2.1 การจัดเก็บขอมูลจากอินเทอรเน็ตไดงาย และสื่อสารไดรวดเร็ว  

2.2 ความครบถวนของขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

2.3 ความรวดเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ต  

3. การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีตนทุนประหยัด   

 

 

 

 

 

 

   กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเรื่อง อินเทอรเน็ต 

2. ใหผูเรียนบอกถึงความแตกตางระหวางหองสมุด กับอินเทอรเน็ต 

3. ใหผูเรียนบอกถึงความสําคัญของอินเทอรเน็ต วามีความสําคัญกับตัวผูเรียนในดานใดบาง 

และ  สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับชุมชนของตนเองไดอยางไร 
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 การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 ในการสืบคนหาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีเครื่องมือที่ชวยในการสืบคนที่สะดวก 

เรียกวา โปรแกรมคนหา  (Search Engine)  ซึง่โปรแกรมคนหานีส้ามารถใชไดหลายภาษา เชน 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน โปรแกรมคนหาที่เปนที่นิยมที่สามารถใชภาษาไทย คือ เว็บไซต

กูเกิล  (Google) 

 ข้ันตอนในการใชโปรแกรมคนหา 

1. เปดโปรแกรมอินเทอรเน็ต  (Internet Explorer) 

2. พิมพชื่อเว็บไซต  www.google.com  ลงในชองแอ็ดเดรส  (Address)  แลวกดปุม  Go  

หรือกดเอ็นเทอร  (Enter)  รอจนหนาตางของเว็บไซตกูเกิล  Google  ขึ้น 

3. หนาตางของเว็บไซตกูเกิล  google  มีสวนประกอบดังภาพดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีบริการที่สามารถเขาถึงไดสะดวกในการคนหา 6 รายการ คือ รูปภาพ กลุมขาว บล็อก  

สารบัญ เว็บ  Gmail  และเพิ่มเติม 

5. พิมพคําสําคัญ หรือสิ่งที่ตองการคนหาในชองคนหา แลวกดปุมคนหา โดย google 

6. เมื่อกดปุมคนหาโดย  Google  ก็จะขึ้นรายละเอียดของเว็บไซตเกี่ยวของกับคําสําคัญ  

หรือสิ่งที่ตองการคนหา 

7. คลิกขอความที่ขีดเสนใตเพื่อศึกษารายละเอียด จะมีการเชื่อมโยง  (Link)  ไปเว็บไซตที่ 

ตองการ 

 

กิจกรรม 

 ใหผู เรียนสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประจําภาคที่       

เปนภูมิลําเนาของผูเรียน สรุปเปนรายงานสงครู พรอมทั้งเขียนแผนภูมิเสนทางการสืบคนขอมูล   

ดังกลาวดวย 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใชแหลงเรียนรู 
                                                             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1. 0

0

ขอใดเปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มากท่ีสุด 

   ก.0

   ข. อินเทอรเน็ต 

 หองสมุด 

        ค. สวนสาธารณะ 

        ง. อุทยานแหงชาติ 

0

ก. หองสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” 

     2. หองสมุดประเภทใดท่ีเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเฉพาะวิชา 

ข. หองสมดุโรงเรียนสวนกหุลาบ 

ค. หองสมุดมารวย 

ง. หองสมุดอําเภอ 

3. 0

ก. สถานที่ใหความรูตามอัธยาศัย 

แหลงเรียนรู หมายถึงขอใด 

ข. แหลงคนควาเพื่อประโยชนในการพฒันาตนเอง 

ค. แหลงรวบรวมความรูและขอมูลเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ง. แหลงขอมูลและประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูและเรียนรูดวย

ตนเอง 

4. ถานักศึกษาตองการรูเกี่ยวกับโลกและดวงดาวควรไปใชบริการแหลงเรียนรูใด 

ก. ทองฟาจําลอง 

ข. เมืองโบราณ 

ค. พิพิธภัณฑ 

ง. หองสมุด 

5. 0

ก. 0

หนังสือประเภทใดท่ีหามยืมออกนอกหองสมุด 

ข. นวนิยาย 

เร่ืองแปล 

ค. หนังสืออางอิง 
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ง. วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

6. 0

ก. เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ 

เหตุใดหองสมุดจึงตองกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติในการเขาใชบริการ 

ข. เพื่อสนองความตองการแกผูใชบริการทุกคน 

ค. เพื่อใหการบริหารงานหองสมุดเปนไปอยางเรียบรอย 

ง. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคแกผูใชบริการ 

7. 0

ก. บริการขาวสารขอมูล 

การจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด เปนบริการประเภทใด 

ข. บริการสอนการใชหองสมุด 

ค. บริการแนะนําการใชหองสมุด 

ง. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

8. 0

ก. ชวยใหรูจักแบงเวลาในการศึกษาหาความรู 

ความสําคัญของหองสมุดขอใดท่ีชวยใหผูใชบริการมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม 

ข. ชวยใหมีความรูเทาทันโลกยุคใหมตลอดเวลา 

ค. ชวยใหมีนิสัยรักการคนควาหาความรูดวยตนเอง 

ง. ชวยใหระวังรักษาทรัพยสิน สิ่งของของหองสมุด 

9. 0

ก. หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดประเภทใดใหบริการทุกเพศ วัย  และความรู 

ข. หองสมุดโรงเรียน 

ค. หองสมุดประชาชน 

ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

10. 0

ก. หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดมารวยเปนหองสมุดประเภทใด 

ข. หองสมุดโรงเรียน 

ค. หองสมุดประชาชน 

ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

        



83 
 

11. ขอใดเปนแหลงเรียนรูท่ีท่ีสําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาและสอนคนใหเปนคนดี 

ก. วัด 

ข. มัสยิด 

ค. โบสถ 

ง. ถูกทุกขอ 

12. ขอใดเปนประโยชนของอินเทอรเน็ต 

ก. สะดวก รวดเร็ว 

ข. สื่อสารไดหลายชองทาง 

ค. มีภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

ง. ถูกทุกขอ 

13. http://www.nfe.go.th คํา1

ก. ตัวยอประเทศ 

วา th หมายถึงอะไร 

ข. ตัวยอหนวยงานตนสงักดั 

ค. ตัวยอของประเภทองคกร 

ง. ตัวยอของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

14. กลุมคํา ที่ใชในการคนหาขอมูลเรียกวาอะไร 

ก. Password 

ข. Keyword 

ค. word 

ง. Microsoft word 

15. ลิงค (Link)ในอินเตอรเน็ทหมายถงึอะไร 

ก. การขาดหายของขอมูลในเว็บเพจ 

ข. การเชื่อมโยงของขอมูลในเว็บเพจ 

ค. การคนหาขอมูลในเว็บเพจ 

ง. ผูดูแลและผูใชในเว็บเพจ 

แนวคําตอบ  ขอ 1 ข ขอ 2 ค ขอ 3 ง ขอ 4 ก ขอ 5 ค ขอ 6 ง ขอ 7 ค ขอ 8 ง ขอ 9 ค ขอ 10 ก ขอ 11 ง ขอ 12 ง  ขอ 13 ก ขอ 14 ข ขอ 

15 ข 
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บทที ่3
การจดัการความรู



สาระสำคัญ
การจัดการความรูเปนเครื่องมือของการพัฒนาคุณภาพของงาน  หรือสราง

วัตกรรมในการทำงาน  การจัดการความรูจึงเปนการจัดการกับความรูและประสบการณ
ที่มีอยูในตัวคน  และความรูเดนชัด  นำมาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร
ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อ
การพฒันางาน  พฒันาคน  และพฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นของขอบขายความรู  ตัดสินคุณคา  กำหนดแนวทาง

พัฒนา
2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการจัดการความรู  กับการนำไปใชในการ

พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ

หัวขอบทเรียน
เรือ่งที ่ 1 ความหมาย  ความสำคญั  หลกัการ

กระบวนการจัดการความรู
การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู

เรือ่งที ่ 2 การฝกทักษะและกระบวนการจัดการความรู
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คำชีแ้จง : จงกากบาท X เลอืกขอทีท่านคดิวาถกูตองทีส่ดุ

1. การจดัการความรเูรยีกสัน้ ๆ วาอะไร
ก. MK
ข. KM
ค. LO
ง. QA

2. เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนางาน
ค. พัฒนาองคกร
ง. ถูกทุกขอ

3. ขอใดถูกตองมากที่สุด
ก. การจดัการความร ู  หากไมทำ  จะไมรู
ข. การจัดการความรูคือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ
ค. การจัดการความรูถือเปนเปาหมายของการทำงาน
ง. การจัดการความรูคือการจัดการความรูที่มีในเอกสาร ตำรา มาจัดใหเปน

ระบบ
4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร

ก. ปญญา
ข. สารสนเทศ
ค. ขอมูล
ง. ความรู

5. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ  (Cop)  คอือะไร
ก. การจัดการความรู
ข. เปาหมายของการจัดการความรู
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู
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แบบทดสอบเรื่องการจัดการความรู
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6. รปูแบบการจดัการความรตูามโมเดลปลาท ู  สวน  “ทองปลา”  หมายถงึอะไร
ก. การกำหนดเปาหมาย
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู
ง. ความรูที่ชัดแจง

7. ผูที่ทำหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือใคร
ก. คุณเอื้อ
ข. คุณอำนวย
ค. คุณกิจ
ง. คุณลิขิต

8. สารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูในปจจุบันมีอะไรบาง
ก. เอกสาร
ข. วีซีดี
ค. เว็บไซด
ง. ถูกทุกขอ

9. การจัดการความรูดวยตนเองกับชุมชนแหงการเรียนรูมีความเกี่ยวของกัน
หรอืไม  อยางไร
ก. เกี่ยวของกัน  เพราะการจัดการความรูในบุคคลหลาย ๆ คน  รวมกันเปน

ชุมชน  เรียกวาเปนชุมนุมแหงการเรียนรู
ข. เกีย่วของกนั  เพราะการจดัการความรใูหกบัตนเองกเ็หมอืนกบัจดัการความรู

ใหชุมชนดวย
ค. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล  สวน

ชุมชนแหงการเรียนรูเปนเรื่องของชุมชน
ง. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะชุมชนแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูเฉพาะกลุม

  10. ปจจัยที่ทำใหการจัดการความรูการรวมกลุมปฏิบัติการประสบผลสำเร็จคืออะไร
ก. พฤติกรรมของคนในกลุม
ข. ผูนำกลุม
ค. การนำไปใช
ง. ถูกทุกขอ

เฉลย  1) ข  2) ง  3) ก  4) ก  5) ค  6) ข  7) ข  8) ง  9) ก  10) ง
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เรือ่งที ่1  ความหมาย ความสำคญั หลกัการ
กระบวนการจัดการความรู
การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู
และการจัดทำสารสนเทศเผยแพรความรู

ความหมายของการจัดการความรู
การจัดการ  (Management)  หมายถึง  กระบวนการในการเขาถึงความรูและการ

ถายทอดความรูที่ตองดำเนินการรวมกันกับผูปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจเริ่มตนจากการบงชี้ความรูที่
ตองการใช  การสรางและแสวงหาความรู  การประมวลเพื่อกลั่นกรองความรู  การจัดการ
ความรูใหเปนระบบ  การสรางชองทางเพื่อการสื่อสารกับผูเกี่ยวของ  การแลกเปลี่ยนความรู
การจัดการสมัยใหมใชกระบวนการทางปญญาเปนสิ่งสำคัญในการคิด  ตัดสินใจ  และสงผล
ใหเกิดการกระทำ  การจัดการจึงเนนไปที่การปฏิบัติ

ความร ู  (Knowledge)  หมายถงึ  ความรทูีค่วบคกูบัการปฏบิตั ิ  ซึง่ในการปฏบิตัจิำเปน
ตองใชความรูที่หลากหลายสาขาวิชามาเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อการคิดและตัดสินใจ  และ
ลงมอืปฏบิตั ิ  จดุกำเนดิของความรคูอืสมองของคน  เปนความรทูีฝ่งลกึอยใูนสมอง  ชีแ้จงออก
มาเปนถอยคำหรือตัวอักษรไดยาก  ความรูนั้นเมื่อนำไปใชจะไมหมดไป  แตจะยิ่งเกิดความรู
เพิ่มพูนมากขึ้นอยูในสมองของผูปฏิบัติ

ในยุคแรก ๆ มองวา  ความรู  หรือทุนทางปญญา  มาจากการจัดระบบและการ
ตีความสารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล  ขั้นของการเรียนรู  เปรียบดัง
ประมิดตามรูปแบบนี้
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ความรแูบงไดเปน 2 ประเภท คอื
1. ความรเูดนชดั  (Explicit  Knowledge)  เปนความรทูีเ่ปนเอกสาร  ตำรา  คมูอื

ปฏบิตังิาน  สือ่ตาง ๆ  กฎเกณฑ  กตกิา  ขอตกลง  ตารางการทำงาน  บนัทกึจากการทำงาน
ความรูเดนชัดจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ความรูในกระดาษ”

2. ความรูซอนเรน /ความรูฝงลึก  (Tacit  Knowledge)  เปนความรูที่แฝงอยูในตัว
คน  พัฒนาเปนภูมิปญญา  ฝงอยูในความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  ที่คนไดมาจากประสบ
การณสั่งสมมานาน  หรือเปนพรสวรรคอันเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่มีมาแตกำเนิด
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ความรูในคน”  แลกเปลี่ยนความรูกันไดยาก  ไมสามารถแลก
เปลี่ยนมาเปนความรูที่เปดเผยไดทั้งหมด  ตองเกิดจากการเรียนรูรวมกัน  ผานการเปนชุมชน
เชน  การสงัเกต  การแลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางการทำงาน

หากเปรียบความรูเหมือนภูเขาน้ำแข็ง  จะมีลักษณะดังนี้

สวนของน้ำแข็งที่ลอยพนน้ำ  เปรียบเหมือนความรูที่เดนชัด  คือความรูที่อยูใน
เอกสาร  ตำรา  ซดี ี วดีโีอ  หรอืสือ่อืน่ ๆ  ทีจ่บัตองได  ความรนูีม้เีพยีง  ๒๐  เปอรเซน็ต

สวนของน้ำแข็งที่จมอยูใตน้ำ  เปรียบเหมือนความรูที่ยังฝงลึกอยูในสมองคน  มี
ความรูจากสิ่งที่ตนเองไดปฏิบัติ  ไมสามารถถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือใหคนอื่นไดรับรูได
ความรทูีฝ่งลกึในตวัคนนีม้ปีระมาณ  ๘๐  เปอรเซน็ต
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ความร ู2 ยคุ
ความรยูคุที ่  1  เนนความรใูนกระดาษ  เนนความรขูองคนสวนนอย  ความรทูีส่ราง

ขึ้นโดยนักวิชาการที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เรามักเรียกคนเหลานั้นวา  “ผูมี
ปญญา”  ซึ่งเชื่อวาคนสวนใหญไมมีความรู  ไมมีปญญา  ไมสนใจที่จะใชความรูของคนเหลา
นัน้  โลกทศันในยคุที ่  1  เปนโลกทศันทีค่บัแคบ

ความรยูคุที ่  2  เปนความรใูนคน  หรอือยใูนความสมัพนัธระหวางคน  เปนการคน
พบ  “ภูมิปญญา”  ที่อยูในตัวคน  ทุกคนมีความรูเพราะทุกคนทำงาน  ทุกคนมีสัมพันธกับ
ผูอื่น  จึงยอมมีความรูที่ฝงลึกในตัวคนที่เกิดจากการทำงาน  และการมีความสัมพันธกันนั้น
เรยีกวา  “ความรอูนัเกดิจากประสบการณ”  ซึง่ความรยูคุที ่  2  นี ้  มคีณุประโยชน  2  ประการ
คอื  ประการแรก  ทำใหเราเคารพซึง่กนัและกนัวาตางกม็คีวามร ู ประการที ่ 2  ทำใหหนวยงาน
หรือองคกรที่มีความเชื่อเชนนี้  สามารถใชศักยภาพแฝงของทุกคนในองคกรมาสรางผลงาน
สรางนวัตกรรมใหกับองคกร  ทำใหองคกรมีการพัฒนามากขึ้น

การจดัการความรู
การจัดการความรู  (Knowledge  Management)  หมายถึง  การจัดการกับความรู

และประสบการณทีม่อียใูนตวัคน  และความรเูดนชดั  นำมาแบงปนใหเกดิประโยชนตอตนเอง
และองคกร  ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมาย
เพื่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในปจจบุนัและในอนาคต  โลกจะปรบัตวัเขาสกูารเปนสงัคมแหงการเรยีนร ู  ซึง่ความ
รกูลายเปนปจจยัสำคญัในการพฒันาคน  ทำใหคนจำเปนตองสามารถแสวงหาความร ู  พฒันา
และสรางองคความรูอยางตอเนื่อง  เพื่อนำพาตนเองสูความสำเร็จ  และนำพาประเทศชาติไป
สูการพัฒนา  มีความเจริญกาวหนา  และสามารถแขงขันกับตางประเทศได

คนทุกคนมีการจัดการความรูในตนเอง  แตยังไมเปนระบบ  การจัดการความรูเกิด
ขึน้ไดในครอบครวัทีม่กีารเรยีนรตูามอธัยาศยั  พอแมสอนลกู  ปยูา  ตายาย  ถายทอดความรู
และภูมิปญญาใหแกลูกหลานในครอบครัว  ทำกันมาหลายชั่วอายุคน  โดยใชวิธีธรรมชาติ
เชน  พดูคยุ  สัง่สอน  จดจำ  ไมมกีระบวนการทีเ่ปนระบบแตอยางใด  วธิกีารดงักลาวถอืเปน
การจัดการความรูรูปแบบหนึ่ง  แตอยางไรก็ตาม  โลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในดานตาง ๆ  การใชวิธีการจัดการความรูแบบธรรมชาติ  อาจกาวตามโลกไมทัน  จึง
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จำเปนตองมีกระบวนการที่เปนระบบ  เพื่อชวยใหองคกรสามารถทำใหบุคคลไดใชความรูตาม
ทีต่องการไดทนัเวลา  ซึง่เปนกระบวนการพฒันาคนใหมศีกัยภาพ  โดยการสรางและใชความรู
ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม  การจัดการความรูหากไมปฏิบัติจะไมเขาใจ
เริือ่งการจดัการความร ู  นัน่คอื  “ไมทำ  ไมร”ู  การจดัการความรจูงึเปนกจิกรรมของนกัปฏบิตัิ
กระบวนการจัดการความรูจึงมีลักษณะเปนวงจรเรียนรูที่ตอเนื่องสม่ำเสมอ  เปาหมายคือ
การพัฒนางานและพัฒนาคน  การจัดการความรูที่แทจริง  เปนการจัดการความรูโดยกลุมผู
ปฏิบัติงาน  เปนการดำเนินกิจกรรมรวมกันในกลุมผูทำงาน  เพื่อชวยกันดึง  “ความรูในคน”
และควาความรูภายนอกมาใชในการทำงาน  ทำใหไดรับความรูมากขึ้น  ซึ่งถือเปนการยก
ระดับความรู  และนำความรูที่ไดรับการยกระดับไปใชในการทำงานเปนวงจรตอเนื่องไมจบสิ้น
การจัดการความรูจึงตองรวมมือกันทำหลายคน  ความคิดเห็นที่แตกตางในแตละบุคคล  จะ
กอใหเกดิการสรางสรรคดวยการใชกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนร ู  มปีณธิานมงุมัน่ทีจ่ะทำงาน
ใหประสบผลสำเร็จดีขึ้นกวาเดิม  เมื่อดำเนินการจัดการความรูแลวจะเกิดนวัตกรรมในการ
ทำงาน  นั่นคือเกิดการตอยอดความรู  และมีองคความรูเฉพาะเพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง  การจัดการความรูมิใชการเอาความรูที่มีอยูในตำราหรือจากผูเชี่ยวชาญมากองรวมกัน
และจัดหมวดหมู เผยแพร  แตเปนการดึงเอาความรูเฉพาะสวนที่ใชในงานมาจัดการใหเกิด
ประโยชนกบัตนเอง  กลมุ  หรอืชมุชน

การจัดการความรูเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  นำผลจากการปฏิบัติมาแลก
เปลีย่นเรยีนรกูนั  เสรมิพลงัของการแลกเปลีย่นเรยีนรดูวยการชืน่ชม  ทำใหเปนกระบวน
การแหงความสุข  ความภูมิใจ  และการเคารพเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  ทักษะเหลานี้
นำไปสูการสรางนิสัยคิดบวกทำบวก  มองโลกในแงดี  และสรางวัฒนธรรมในองคกรที่
ผูคนสัมพันธกันดวยเรื่องราวดี ๆ  ดวยการแบงปนความรู  และแลกเปลี่ยนความรูจาก
ประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยที่กิจกรรมเหลานี้สอดคลองแทรกอยูในการทำงาน
ประจำทกุเรือ่ง  ทกุเวลา...

ศ.นพ.วจิารณ  พานชิ
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ความสำคญัของการจดัการความรู
หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูที่มีอยูในตัวบุคคล  โดยเฉพาะ

บุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานจนงานประสบผลสำเร็จ  กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางคนกับคน  หรือกลุมกับกลุม  จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอเปา
หมายของการทำงาน  นั่นคือเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน  คนเกิดการพัฒนา  และ
สงผลตอเนื่องไปถึงองคกร  เปนองคกรแหงการเรียนรู  ผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการความรู  จึง
ถือวามีความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรในองคกร  ซึ่งประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอบุคคล  กลุม
หรอืองคกร  มอียางนอย  3  ประการ  คอื

1. ผลสมัฤทธิข์องงาน  หากมกีารจดัการความรใูนตนเอง  หรอืในหนวยงาน  องคกร
จะเกิดผลสำเร็จที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากความรูเพื่อใชในการพัฒนางานนั้น  เปนความรูที่ได
จากผูที่ผานการปฏิบัติโดยตรง  จึงสามารถนำมาใชในการพัฒนางานไดทันที  และเกิด
นวัตกรรมใหมในการทำงาน  ทั้งผลงานที่เกิดขึ้นใหม  และวัฒนธรรมการทำงานรวมกันของ
คนในองคกรที่มีความเอื้ออาทรตอกัน

2. บุคลากร  การจัดการความรูในตนเองจะสงผลใหคนในองคกรเกิดการพัฒนา
ตนเอง  และสงผลรวมถึงองคกร  กระบวนการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน  จะ
ทำใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในตนเอง  เกิดความเปนชุมชนในหมูเพื่อนรวมงาน  บุคลากร
เปนบุคคลเรียนรูและสงผลใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูอีกดวย

3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  จะทำให
บุคลากรมีความรูเพิ่มขึ้นจากเดิม  เห็นแนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจนมากขึ้น  และเมื่อ
นำไปปฏิบัติจะทำใหบุคคลและองคกรมีองคความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานในเรื่องที่สามารถ
นำไปปฏบิตัไิด  มอีงคความรทูีจ่ำเปนตอการใชงาน  และจดัระบบใหอยใูนสภาพพรอมใช

การที่เรามีการจัดการความรูในตัวเอง  จะพบวาความรูในตัวเราที่คิดวาเรามี
เยอะแลวนั้น  จริง ๆ แลวยังนอยมากเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น  และหากเรามีการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูกับบุคคลอื่น  จะพบวามีความรูบางอยางเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไมถึง
และหากเราเห็นแนวทางมีความรูแลวไมนำไปปฏิบัติ  ความรูนั้นก็จะไมมีคุณคาอะไร
เลย  หากนำความรูนั้นไปแลกเปลี่ยน  และนำไปสูการปฏิบัติที่เปนวงจรตอเนื่องไมรูจบ
จะเกดิความรเูพิม่ขึน้อยางมาก  หรอืทีเ่รยีกวา  “ยิง่ให  ยิง่ไดรบั”
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หลกัการของการจดัการความรู
การจัดการความรู  ไมมีสูตรสำเร็จในวิธีการของการจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แตขึ้นอยูกับปณิธานความมุงมั่นที่จะทำงานของตน  หรือกิจกรรมของ
กลุมตนใหดีขึ้นกวาเดิม  แลวใชวิธีการจัดการความรูเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนางานหรือ
สรางนวตักรรมในงาน  มหีลกัการสำคญั  4  ประการ  ดงันี้

1. ใหคนหลากหลายทัศนะ  หลากหลายวิถีชีวิต  ทำงานรวมกันอยางสรางสรรค
การจัดการความรูที่มีพลังตองทำโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน  มีความเชื่อหรือวิธีคิดแตก
ตางกัน  (แตมีจุดรวมพลัง  คือ  มีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน)  ถากลุมที่ดำเนินการจัดการ
ความรูประกอบดวยคนที่คิดเหมือน ๆ กัน  การจัดการความรูจะไมมีพลังในการจัดการความรู
ความแตกตางหลากหลาย  มีคุณคามากกวาความเหมือน

2. รวมกันพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบใหม ๆ  เพื่อบรรลุประสิทธิภาพและ
ประสทิธผลทีก่ำหนดไว  ประสทิธผิลประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  คอื

2.1 การตอบสนองความตองการ  ซึ่งอาจเปนความตองการของตนเอง  ผูรับ
บริการ  ความตองการของสังคม  หรือความตองการที่กำหนดโดยผูนำ
องคกร

2.2 นวตักรรม  ซึง่อาจเปโนนวตักรรมดานผลติภณัฑใหม ๆ  หรอืวธิกีารใหม ๆ
ก็ได

2.3 ขีดความสามารถของบุคคล  และขององคกร
2.4 ประสิทธภาพในการทำงาน

3. ทดลองและการเรียนรู  เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู  เปนกิจกรรมที่
สรางสรรค  จึงตองทดลองทำเพียงนอย ๆ  ซึ่งถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไมมากนัก  ถาไดผล
ไมดีก็ยกเลิกความคิดนั้น  ถาไดผลดีจึงขยายการทดลองคือปฏิบัติมากขึ้น  จนในที่สุดขยาย
เปนวธิทีำงานแบบใหม  หรอืทีเ่รยีกวา  ไดวธิกีารปฏบิตัทิีส่งผลเปนเลศิ  (best  practice)  ใหม
นั่นเอง

4. นำเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม  โดยตองถือวาความรูจากภายนอก
ยังเปนความรูที่  “ดิบ”  อยู  ตองเอามาทำให  “สุก”  ใหพรอมใชตามสภาพของเรา  โดยการ
เติมความรูที่มีตามสภาพของเราลงไป  จึงจะเกิดความรูที่เหมาะสมกับที่เราตองการใช

หลักการของการจัดการความรู  จึงมุงเนนไปที่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพราะ
การจัดการความรูเปนเครื่องมือระดมความรูในคน  และความรูในกระดาษทั้งที่เปนความรู
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จากภายนอก  และความรูของกลุมผูรวมงาน  เอามาใชและยกระดับความรูของบุคคล  ของ
ผูรวมงาน  และขององคกร  ทำใหงานมีคุณภาพสูงขึ้น  คนเปนบุคคลเรียนรูและองคกรเปน
องคกรแหงการเรียนรู  การจัดการความรูจึงเปนทักษะสิบสวน  เปนความรูเชิงทฤษฎีเพียง
สวนเดยีว  การจดัการความรจูงึอยใูนลกัษณะ  “ไมทำ-ไมร”ู
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กระบวนการในการจัดการความรู

การจัดการความรูนั้นมีหลายรูปแบบ  หรือที่เรียกกันวา  “โมเดล”  มีหลากหลาย
โมเดล  หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูที่อยูในตัวคน  ในฐานะผูปฏิบัติ
และเปนผูมีความรู  การจัดการความรูที่ทำใหคนเคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่น  การจัดการ
ความรูนอกจากการจัดการความรูในตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแลว
ยังมองรวมถึงการจัดการความรูในกลุมหรือองคกรดวยรูปแบบ  การจัดการความรูจึงอยูบน
พื้นฐานของความเชื่อที่วา  ทุกคนมีความรู  ปฏิบัติในระดับความชำนาญที่ตางกัน  เคารพ
ความรูที่อยูในตัวคน

ดร.ประพนธ  ผาสกุยดึ  ไดคดิคนรปูแบบการจดัการความรไูว  2  แบบ  คอื  รปูแบบ
ปลาทหูรอืทีเ่รยีกวา  “โมเดลปลาท”ู  และรปูแบบปลาตะเพยีน  หรอืทีเ่รยีกวา  “โมเดลปลา
ตะเพียน”  แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดการความรูในภาพรวมของการจัดการ  ที่ครอบคลุม
ทัง้ความรทูีช่ดัแจง  และความรทูีฝ่งลกึ  ดงันี้

โมเดลปลาทู
เพื่อใหการจัดการความรู  หรือ  KM  เปนเรื่องที่เขาใจงาย  จึงกำหนดใหการจัดการ

ความรูเปรียบเหมือนกับปลาทูตัวหนึ่ง  มีสิ่งที่ตองดำเนินการจัดการความรูอยู  3  สวน  โดย
กำหนดวา สวนหวั  คอืการกำหนดเปาหมายของการจดัการความรทูีช่ดัเจน  สวนตวัปลา  คอื
การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  และสวนหางปลา  คือความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู

รูปแบบการจัดการความรูตาม  “โมเดลปลาทู”
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สวนที ่  1  “หวัปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Vision”  หรอื  KV  คอืเปาหมายของ
การจัดการความรู  ผูใชตองรูวาจะจัดการความรูเพื่อบรรลุเปาหมายอะไร  เกี่ยวของหรือสอด
คลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและยุทธศาสตรขององคกรอยางไร  เชน  จัดการความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานยาเสพติด  จัดการความรูเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตดานสิ่งแวดลอม  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานชีวิตและทรัพยสิน
จัดการความรูเพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน  เปนตน

สวนที ่  2  “ตวัปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Sharing”  หรอื  KS  เปนการแลก
เปลี่ยนเรียนรูหรือการแบงปนความรูที่ฝงลึกในตัวคนผูปฏิบัติ  เปนการแลกเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานที่ประสบผลสำเร็จ  ไมเนนที่ปญหา  เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีหลากหลาย
แบบ  อาท ิ  การเลาเรือ่ง  การสนทนาเชงิลกึ  การชืน่ชมหรอืการสนทนาในเชงิบวก  เพือ่นชวย
เพือ่น  การทบทวนการปฏบิตังิาน  การถอดบทเรยีน  การถอดองคความรู

สวนที ่  3  “หางปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Assets”  หรอื  KA  เปนขมุความรู
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีเครื่องมือในการจัดเก็บความรูที่มีชีวิตไมหยุดนิ่ง  คือ  นอก
จากจัดเก็บความรูแลวยังงายในการนำความรูออกมาใชจริง  งายในการนำความรูออกมาตอ
ยอด  และงายในการปรับขอมูลไมใหลาสมัย  สวนนี้จึงไมใชสวนที่มีหนาที่เก็บขอมูลไวเฉย ๆ
ไมใชหองสมุดสำหรับเก็บสะสมขอมูลที่นำไปใชจริงไดยาก  ดังนั้น  เทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ  จึงเปนเครื่องมือจัดเก็บความรูอันทรงพลังยิ่งในกระบวนการจัดการความรู

ตวัอยางการจดัการความรเูรือ่ง  “พฒันากลมุวสิาหกจิชมุชน”  ในรปูแบบปลาทู
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โมเดลปลาตะเพยีน

จากโมเดล  “ปลาทู”  ตัวเดียวมาสูโมเดล  “ปลาตะเพียน”  ที่เปนฝูง  โดยเปรียบ
แมปลา  “ปลาตัวใหญ”  ไดกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ขององคกรใหญ  ในขณะที่ปลาตัวเล็ก
หลาย ๆ ตัว  เปรียบไดกับเปาหมายของการจัดการความรูที่ตองไปตอบสนองเปาหมายใหญ
ขององคกร  จึงเปนปลาทั้งฝูงเหมือน  “โมบายปลาตะเพียน”  ของเลนเด็กไทยสมัยโบราณที่
ผูใหญสานเอาไวแขวนเหนือเปลเด็ก  เปนฝูงปลาที่หันหนาไปในทิศทางเดียวกัน  และมีความ
เพียรพยายามที่จะวายไปในกระแสน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ปลาใหญ  อาจเปรียบเหมือนการพัฒนาอาชีพ  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในชุมชน  ซึ่งการพัฒนาอาชีพดังกลาว  ตองมีการแกปญหาและพัฒนารวมกันไป
ทัง้ระบบ  เกดิกลมุตาง ๆ  ขึน้ในชมุชน  เพือ่การเรยีนรรูวมกนั  ทัง้การทำบญัชคีรวัเรอืน  การ
ทำเกษตรอินทรีย  การทำปุยหมัก  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกบ  การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อใช
ในครอบครัวหรือจำหนายเพื่อเพิ่มรายได  เปนตน  เหลานี้ถือเปนปลาตัวเล็ก  หากการแก
ปญหาที่ปลาตัวเล็กประสบผลสำเร็จ  จะสงผลใหปลาตัวใหญหรือเปาหมายในระดับชุมชน
ประสบผลสำเร็จดวยเชนกัน  นั่นคือปลาวายไปขางหนาอยางพรอมเพรียงกัน

ทีส่ำคญั  ปลาแตละตวัไมจำเปนตองมรีปูรางและขนาดเหมอืนกนั  เพราะการจดัการ
ความรูของแตละเรื่อง  มีสภาพของความยากงายในการแกปญหาที่แตกตางกัน  รูปแบบของ
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การจัดการความรูของแตละหนวยยอย  จึงสามารถสรางสรรค ปรับใหเขากับแตละที่ไดอยาง
เหมาะสม  ปลาบางตัวอาจมีทองใหญ  เพราะอาจมีสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาก  บาง
ตัวอาจเปนปลาที่หางใหญเดนในเรื่องของการจัดระบบคลังความรูเพื่อใชในการปฏิบัติมาก
แตทุกตัวตองมีหัวและตาที่มองเห็นเปาหมายที่จะไปอยางชัดเจน

การจัดการความรูไดใหความสำคัญกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  เปนการ
เรียนรูในทุกขั้นตอนของการทำงาน  เชน  กอนเริ่มงานจะตองมีการศึกษาทำความเขาใจในสิ่ง
ที่กำลังจะทำ  จะเปนการเรียนรูดวยตนเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน  มี
การศึกษาวิธีการและเทคนิคตาง ๆ  ที่ใชไดผล  พรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไร
และจะสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นมาใชงานที่กำลังจะทำนี้ไดอยางไร  ในระหวางที่ทำงานอยู
เชนกัน  จะตองมีการทบทวนการทำงานอยูตลอดเวลา  เรียกไดวาเปนการเรียนรูที่ไดจากการ
ทบทวนกิจกรรมยอยในทุก ๆ ขั้นตอน  หมั่นตรวจสอบอยูเสมอวาจุดมุงหมายของงานที่ทำอยู
นีค้อือะไร  กำลงัเดนิไปถกูทางหรอืไมเพราะเหตใุด  ปญหาคอือะไร  จะตองทำอะไรใหแตกตาง
ไปจากเดิมหรือไม  และนอกจากนั้น  เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานหรือเมื่อจบโครงการ  ก็จะตองมี
การทบทวนสิ่งตาง ๆ  ที่ไดมาแลววามีอะไรบางที่ทำไดดี  มีอะไรบางที่ตองปรับปรุงแกไขหรือ
รับไวเปนบทเรียน  ซึ่งการเรียนรูตามรูปแบบปลาทูนี้  ถือเปนหัวใจสำคัญของกระบวนการ
เรียนรูที่เปนวงจรอยูสวนกลางของรูปแบบการจัดการความรูนั่นเอง
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กระบวนการจดัการความรู
กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาถึง

ขั้นตอน  ที่ทำใหเกิดการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร
มขีัน้ตอน  7  ขัน้ตอน  ดงันี้

1. การบงชีค้วามร ู  เปนการพจิารณาวา  เปาหมายการทำงานของเราคอือะไร  และ
เพือ่ใหบรรลเุปาหมายเราจำตองรอูะไร  ขณะนีเ้รามคีวามรอูะไร  อยใูนรปูแบบใด  อยกูบัใคร

2. การสรางและแสวงหาความรู  เปนการจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงาน
ของคนในองคกรเพื่อเอื้อใหคนมีความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  ซึ่ง
จะกอใหเกิดการสรางความรูใหม  เพื่อนำไปใชในการพัฒนาอยูตลอดเวลา

3. การจดัการความรใูหเปนระบบ  เปนการจดัทำสารบญัและจดัเกบ็ความรปูระเภท
ตาง ๆ  เพือ่ใหการเกบ็รวบรวมและการคนหาความร ู  นำมาใชไดงายและรวดเรว็

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  เปนการประมวลความรูใหอยูในรูปเอกสาร
หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมาตรฐาน  ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ  ใชภาษาที่เขาใจงาย  และใชได
งาย

5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน  เขาถึง
ความรไูดงายและสะดวก  เชน  ใชเทคโนโลย ี  เวบ็บอรด  หรอืบอรดประชาสมัพนัธ  เปนตน

6. การแบงปนแลกเปลีย่นความร ู  ทำไดหลายวธิกีาร  หากเปนความรเูดนชดั  อาจ
จดัทำเปนเอกสาร  ฐานความรทูีใ่ชเทคโนโลยสีารสนเทศ  หากเปนความรทูีฝ่งลกึทีอ่ยใูนตวัคน
อาจจัดทำเปนระบบแลกเปลี่ยนความรูเปนทีมขามสายงาน  ชุมชนแหงการเรียนรู  พี่เลี้ยง
สอนงาน  การสบัเปลีย่นงาน  การยมืตวั  เวทแีลกเปลีย่นเรยีนร ู  เปนตน

7. การเรียนรู  การเรียนรูของบุคคลจะทำใหเกิดความรูใหม ๆ  ขึ้นมากมาย  ซึ่งจะ
ไปเพิ่มพูนองคความรูขององคกรที่มีอยูแลวใหมากขึ้นเรื่อย ๆ  ความรูเหลานี้จะถูกนำไปใช
เพือ่สรางความรใูหม ๆ  เปนวงจรทีไ่มสิน้สดุ  เรยีกวาเปน  “วงจรแหงการเรยีนร”ู
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ตวัอยางของกระบวนการจดัการความรู
“วสิาหกจิชมุชน” บานทงุรวงทอง

1. การบงชี้ความรู
หมูบานทุงรวงทองเปนหมูบานหนึ่งที่อยูในอำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากการที่

หนวยงานตาง ๆ  ไดไปสงเสริมใหเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน  และเห็นความสำคัญของการ
รวมตัวกันเพื่อเกื้อกูลคนในชุมชนใหมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  จึงมีเปาหมายจะพัฒนา
หมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  จึงตองมีการบงชี้ความรูที่จำเปนที่จะพัฒนาหมูบานใหเปน
วิสาหกิจชุมชน  นั่นคือหาขอมูลชุมชนในประเทศไทยมีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน  และเมื่อ
ศึกษาขอมูลแลวทำใหรูวาความรูเรื่องวิสาหกิจชุมชนอยูที่ไหน  นั่นคืออยูที่เจาหนาที่หนวยงาน
ราชการที่มาสงเสริม  และอยูในชุมชนที่มีการทำวิสาหกิจชุมชนแลวประสบผลสำเร็จ

2. การสรางและแสวงหาความรู
จากการศึกษาขอมูลแลววา  หมูบานที่ทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จอยู

ที่ไหน  ไดประสานหนวยงานราชการ  และจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมการในการ
ไปศึกษาดูงาน  เมื่อไปศึกษาดูงาน  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทำใหไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
เขาใจรูปแบบกระบวนการของการทำวิสาหกิจชุมชน  และแยกกันเรียนรูเฉพาะกลุม  เพื่อนำ
ความรูที่ไดรับมาปรับใชในการทำวิสาหกิจชุมชนในหมูบานของตนเอง  เมื่อกลับมาแลว  มี
การทำเวทีหลายครั้ง  ทั้งเวทีใหญที่คนทั้งหมูบานและหนวยงานหลายหนวยงานมาใหคำ
ปรึกษา  ชุมชนรวมกันคิด  วางแผน  และตัดสินใจ  รวมทั้งมีเวทียอยเฉพาะกลุม  จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีชาวบานหลายครั้ง  ทำใหชุมชนเกิดการพัฒนาในหลายดาน  เชน
ความสมัพนัธของคนในชมุชน  การมสีวนรวม  ทัง้รวมคดิ  รวมวางแผน  รวมดำเนนิการ  รวม
ประเมินผล  และรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นในชุมชน

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
การทำหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  เปนความรูใหมของคนในชุมชน  ชาวบานได

เรียนรูไปพรอม ๆ กัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยมีสวน
ราชการและองคกรเอกชนตาง ๆ  รวมกันหนุนเสริมการทำงานอยางบูรณาการ  และจากการ
ถอดบทเรียนหลายครั้ง  ชาวบานมีความรูเพิ่มมากขึ้น  และบันทึกความรูอยางเปนระบบ  นั่น
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คือ  มีความรูเฉพาะกลุม  สวนใหญจะบันทึกในรูปเอกสาร  และมีการทำวิจัยจากบุคคล
ภายนอก

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
มีการจัดทำขอมูล  ซึ่งมาจากการถอดบทเรียน  และการจัดทำเปนเอกสารเผยแพร

เฉพาะกลุม  เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา  กศน.  และนักเรียนในระบบโรงเรียน  รวมทั้งมี
นำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทำเปนหลักสูตรทองถิ่นของ  กศน.อำเภอจุนดวย

5. การเขาถึงความรู
นอกจากการมีขอมูลในชุมชนแลว  หนวยงานตาง ๆ  โดยเฉพาะองคการบริหารสวน

ตำบล  ไดจัดทำขอมูลเพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงาย  ไดนำขอมูลใสไวในอินเตอรเน็ต  และ
ในแตละตำบลจะมีอินเตอรเน็ตตำบลใหบริการ  ทำใหคนภายนอกเขาถึงขอมูลไดงาย  และมี
การเขาถึงความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากการมาศึกษาดูงานของคนภายนอก

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ในการดำเนินงานกลุม  ชุมชน  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหลายรูปแบบ  ทั้ง

การไปศึกษาดูงาน  การศึกษาเปนการสวนตัว  การรวมกลุมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)  ที่แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ  ทำใหกลุมไดรับความรู
มากขึ้น  และบางกลุมเจอปญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุม  ทำใหกลุม
ตองมาทบทวนรวมกันใหม  สรางความเขาใจรวมกัน  และเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการจาก
กลุมอื่นเพิ่มเติม  ทำใหกลุมสามารถดำรงอยูไดโดยไมลมสลาย

7. การเรียนรู
กลุมไดเรียนรูหลายอยางจากการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน  การที่กลุมมีการพัฒนา

ขึ้น  นั่นแสดงวากลุมมีความรูมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  การ
พัฒนานอกจากความรูที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเปนการยกระดับความรูของคนในชุมชนแลว  ยังเปนการ
พัฒนาความคิดของคนในชุมชนดวย  ชุมชนมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม  มีการทำกิจกรรม
เพื่อเรียนรูรวมกันบอยขึ้น  มีความคิดในการพึ่งพาตนเอง  และเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน
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ก ิจ ก ร ร ม ท า ย บ ท

กจิกรรมที ่1  รปูแบบของการจดัการความรมูอีะไรบาง และมลีกัษณะอยางไร
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อธบิายดวยวา สำเรจ็อยางไร เพราะอะไร
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การรวมกลุมเพื่อการเรียนรู

บุคคลและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
ในการจัดการความรูดวยวิธีการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อตอยอดความรู  การแลก

เปลี่ยนเรียนรูเพื่อดึงความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคลออกมาแลวสกัดเปนขุมความรู  หรือองคความ
รูเพื่อใชในการปฏิบัติงานนั้น  จะตองมีบุคคลที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ใน
บรรยากาศของการมีใจในการแบงปนความรู  รวมทั้งผูที่ทำหนาที่กระตุนใหคนอยากที่จะแลก
เปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  บุคคลที่สำคัญและเกี่ยวของกับการจัดการความรู  มีดังตอไปนี้

“คุณเอื้อ”  ชื่อเต็มคือ  “คุณเอื้อระบบ”  เปนผูนำระดับสูงขององคกร  หนาที่สำคัญ
คือ  1) ทำใหการจัดการความรู  เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติขององคกร  2)
เปดโอกาสใหทุกคนใหองคกรเปน  “ผูนำ”  ในการพัฒนาวิธีการทำงานที่ตนรับผิดชอบ  และ
นำประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน  สรางวัฒนธรรมการเอื้ออาทรและ
แบงปนความรู  และ  3)  หากุศโลบายทำใหความสำเร็จของการใชเครื่องมือการจัดการความ
รูมีการนำไปใชมากขึ้น

“คุณอำนวย”  หรือผูอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู  เปนผูกระตุนสงเสริม
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และอำนวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู  นำคนมา
แลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานรวมกัน  ชวยใหคนเหลานั้นสื่อสารกันใหเกิดความเขาใจ
เห็นความสามารถของกันและกัน  เปนผูเชื่อมโยงคนหรือหนวยงานเขามาหากัน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเชื่อมระหวางคนที่มีความรูหรือประสบการณกับผูตองการเรียนรู  และนำความรูนั้น
ไปใชประโยชน  คุณอำนวยตองมีทักษะที่สำคัญคือ  ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกตางหลาก
หลาย  รวมทั้งตองเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย  และรูจักประสานความแตกตาง
เหลานั้นใหมีคุณคาในทางปฏิบัติ  ผลักดันใหเกิดการพัฒนางาน  และติดตามประเมินผลการ
ดำเนนิงาน  คนหาความสำเรจ็  หรอืการเปลีย่นแปลงทีต่องการ

“คุณกิจ”  คือ  เจาหนาที่  ผูปฏิบัติงาน  คนทำงานที่รับผิดชอบงานตามหนาที่ของ
ตนในองคกร  ถือเปนผูจัดการความรูตัวจริง  เพราะเปนผูดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู
มีประมาณรอยละ  90  ของทั้งหมด  เปนผูรวมกันกำหนดเปาหมายการใชการจัดการความรู
ของกลุมตน  เปนผูคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม  และดำเนินการเสาะหาและดูด
ซับความรูจากภายนอกเพื่อนำมาประยุกตใชใหบรรลุเปาหมายรวมที่กำหนดไว  เปนผูดำเนิน
การจดบันทึกและจัดเก็บความรูใหหมุนเวียนตอยอดความรูไป
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“คุณลิขิต”  คือ  คนที่ทำหนาที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตาง ๆ  เพื่อจัดทำ
เปนคลังความรูขององคกร

ในการจัดการความรูที่อยูในคน  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  จากการเลาเรื่อง
สูกันฟง  บุคคลที่สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเพื่อเลาเรื่องคือผูนำสูงสุด  หรือที่เรียกวา
“คุณเอื้อ”  เมื่อรวมตัวกันแลวแตละคนไดเลาเรื่องที่ประสบผลสำเร็จจากการปฏิบัติของตนเอง
ออกมาใหเพื่อนฟง  คนที่เลาเรื่องแตละเรื่องนั้นเรียกวา  “คุณกิจ”  และในระหวงที่เลาจะมี
การซักถามความรู  เพื่อใหเห็นแนวทางของการปฏิบัติ  เทคนิค  เคล็ดลับในการทำงานให
ประสบผลสำเร็จ  ผูที่ทำหนาที่เรียกวา  “คุณอำนวย”  และในขณะที่เลาเรื่องจะมีผูคอยจด
บันทึก  โดยเฉพาะเคล็ดลับ  วิธีการทำงานใหประสบผลสำเร็จ  นั่นคือ  “คุณลิขิต”  ซึ่งก็
หมายถึงคนที่คอยจดบันทึกนั่นเอง  เมื่อทุกคนเลาจบ  ไดฟงเรื่องราววิธีการทำงานใหประสบ
ผลสำเรจ็แลว  ทกุคนชวยกนัสรปุ  ความรทูีไ่ดจากการสรปุนี ้  เรยีกวา  “แกนความร”ู  นัน้เอง

เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
การจัดการความรู  หัวใจสำคัญคือการจัดการความรูที่อยูในตัวคน  เครื่องมือที่

เกีย่วของกบัการจดัการความรเูพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนร ู  จงึมหีลากหลายรปูแบบ  ดงันี้
1. การประชุม  (สัมมนา  ปฏิบัติการ)  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  หนวยงานองคกรตาง ๆ  มีการใชเครื่องมือการจัดการความรู
ในรูปแบบนี้กันมาก  โดยเฉพาะหนวยงานราชการ

2. การไปศึกษาดูงาน  นั่นคือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการไปศึกษาดูงาน  มีการ
ซักถาม  หรือจัดทำเวทีแสดงความคิดเห็นในระหวางไปศึกษาดูงาน  ก็ถือเปนการแลกเปลี่ยน
ความรรูวมกนั  คอื  ความรยูายจากคนไปสคูน

3. การเลาเรื่อง  (storytelling)  เปนการรวมกลุมกันของผูปกิบัติงานที่มีลักษณะ
คลายกนั  ประมาณ  8-10  คน  แลกเปลีย่นเรยีนรโูดยการเลาเรือ่งสกูนัฟง  การเลาเรือ่งผฟูง
จะตองนั่งฟงอยางมีสมาธิ  หรือฟงอยางลึกซึ้ง  จะทำใหเขาใจในบริบทหรือสภาพความเปนไป
ของเรื่องที่เลา  เมื่อแตละคนเลาจบ  จะมีการสกัดความรูที่เปนเทคนิค  วิธีการที่ทำใหงาน
ประสบผลสำเรจ็ออกมา  งานทีท่ำจนประสบผลสำเรจ็เรยีกวา  best  practice  หรอืการปฏบิตัิ
งานที่เลิศ ซึ่งแตละคนอาจมีวิธีการที่แตกตางกัน ความรูที่ไดถือเปนการยกระดับความรูใหกับ
คนที่ยังไมเคยปฏิบัติ  และสามารถนำความรูที่ไดรับประยุกตใชเพื่อพัฒนางานของตนเองได
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4. ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community  of  Practice : CoPs)  เปนการรวมตัวกันของ
คนทีส่นใจเรือ่งเดยีวกนั  รวมตวักนัเพือ่แลกเปลีย่นทัง้เปนทางการ  ผานการสือ่สารหลาย  ๆ      ชอง
ทาง  อาจรวมตวักนัในลกัษณะของการประชมุ  สมัมนา  และแลกเปลีย่นความรกูนั  หรอืการ
รวมตัวในรูปแบบอื่น  เชน  การตั้งเปนชมรม  หรือใชเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความรูกัน
ในลักษณะของเว็บบล็อก  ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดทุกที่  ทุกเวลา  และประหยัดค
ใชจายอีกดวย  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจะทำใหเกิดการพัฒนาความรู  และตอยอดความรู

5. การสอนงาน  หมายถึง  การถายทอดความรูหรือบอกวิธีการทำงาน  การชวย
เหลือใหคำแนะนำ  ใหกำลังใจแกเพื่อนรวมงาน  รวมทั้งการสรางบรรยากาศเพื่อถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูจากคนที่รูมาก  ไปสูคนที่รูนอยในเรื่องนั้น ๆ

6. เพื่อนชวยเพื่อน  (Peer  Assist)  หมายถึง  การเชิญทีมอื่นมาแบงปนประสบ
การณด ีๆ  ทีเ่รยีกวา  best  practice  ใหเรา  มาแนะนำ  มาสอน  มาบอกตอ  หรอืมาเลาให
เราฟง  เพื่อเราจะไดนำไปประยุกตใชในองคกรของเราได  และเปรียบเทียบเปนระยะ  เพื่อยก
ระดับความรูและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นตอไป

7. การทบทวนกอนการปฏิบัติงาน  (Before  Aciton  Review : BAR)  เปนการ
ทบทวนการทำงานกอนการปฏิบัติงาน  เพื่อดูความพรอมกอนเริ่มการอบรม  ใหความรู  หรือ
ทำกิจกรรมอื่น ๆ  โดยการเชิญคณะทำงานมาประชุมเพื่อตรวจสอบความพรอม  แตละฝาย
นำเสนอถึงความพรอมของตนเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ  การทบทวนกอนการปฏิบัติงาน
จึงเปนการปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกอนการทำงานนั่นเอง

8. การทบทวนขณะปฏบิตังิาน  (During  Action  Review : DAR)  เปนการทบทวน
ในระหวางที่ทำงาน  หรือจัดอบรม  โดยการสังเกตและนำผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือ
และแกปญหาในขณะทำงานรวมกนั  ทำใหลดปญหา  หรอือปุสรรคในระหวางการทำงานได

9. การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน  (After  Action  Review : AAR)  เปนการตดิตาม
ผลหรือทบทวนการทำงานของผูเขารวมกิจกรรม  หรือคณะทำงานหลังเลิกกิจกรรมแลว  โดย
การนั่งทบทวนสิ่งที่ไดปฏิบัติไปรวมกัน  ผานการเขียนและการพูด  ดวยการตอบคำถามงาย ๆ
วา คาดหวังอะไรจากการทำกิจกรรมนี้  ไดตามที่คาดหวังหรือไม  ไดเพราะอะไร  ไมไดเพราะ
อะไร  และจะทำอยางไรตอไป

10. การจดัทำดชันผีรู ู  คอืการรวบรวมผทูี่เชีย่วชาญ  เกงเฉพาะเรือ่ง  หรอืภมูปิญญา
มารวบรวมจัดเก็บไวอยางเปนระบบ  ทั้งรูปแบบที่เปนเอกสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหคน
ไดเขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย  และนำไปสูกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรูตอไป
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เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเครื่องมืออีกหลายชนิดที่
นำไปใชในการจัดการความรู  เครื่องมือที่มีผูนำมาใชมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
ตนเองและระดับกลุม  คือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเทคนิคการเลาเรื่อง  การเลาเรื่องเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทำงานของคนอื่นที่ประสบผลสำเร็จ  หรือที่เรียกวา  Best
practice  เปนการเรียนรูทางลัด  นั่นคือเอาเทคนิควิธีการทำงานที่คนอื่นทำแลวประสบผล
สำเร็จมาเปนบทเรียน  และนำวิธีการนั้นมาประยุกตใชกับตนเอง  เกิดวิธีการปฏิบัติใหมที่ดี
ขึ้นกวาเดิม  เปนวงจรเรื่อยไปไมสิ้นสุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการเลาเรื่อง  มีลักษณะ
ดังนี้

การเลาเรื่อง

การเลาเรือ่ง  หรอื  Storytelling  เปนเครือ่งมอือยางงายในการจดักาความร ู  ซึง่มวีธิี
การไมยุงยากซับซอน  สามารถใชไดกับทุกกลุมเปาหมาย  เปนการเลาประสบการณในการ
ทำงานของแตละคนวา  มีวิธีการทำอยางไรจึงจะประสบผลสำเร็จ

กจิกรรมเลาเรือ่ง  ตองทำอะไรบาง
กจิกรรมจดัการความร ู  โดยใชเทคนคิการเลาเรือ่ง  ประกอบดวยกจิกรรมตาง ๆ ดงันี้
1. ใหคณุกจิ  (สมาชกิทกุคน)  เขยีนเรือ่งเลาประสบการณความสำเรจ็ในการทำงาน

ของตนเอง  เพือ่ใหความรฝูงลกึในตวั  (Tacit  Knowledge)  ปรากฏออกมา  เปนความรชูดัแจง
(Expicit  Knowledge)

2. เลาเรื่องความสำเร็จของตนเอง  ใหสมาชิกในกลุมยอยฟง
3. คณุกจิ  (สมาชกิ)  ในกลมุ  ชวยกนัสกดัขมุความร ู จากเรือ่งเลา  เขยีนบนกระดาษ

ฟลิปชารต
4. ชวยกนัสรปุขมุความรทูีส่กดัไดจากเรือ่ง  ซึง่มจีำนวนหลายขอ  ใหกลายเปนแกน

ความร ู  ซึง่เปนหวัใจทีท่ำใหงานประสบผลสำเรจ็
5. ใหแตละกลุม  คัดเลือกเรื่องเลาที่ดีที่สุด เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ
6. รวมเรื่องเลาของทุกคน  จัดทำเปนเอกสารคลังความรูขององคกร  หรือเผยแพร

ผานทางเวบ็ไซต  เพือ่แบงปนแลกเปลีย่นความร ู  และนำมาใชประโยชนในการทำงาน
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ตัวอยางเรื่องเลา “ประสบการณความสำเร็จ

เรือ่ง “เดก็ทีค่รไูมตองการ”

“...แซน อกีแลว ! ทำไม เธอถงึเกเรอยางนี ้นีเ่ปนครัง้ทีเ่ทาไหรละ ทีช่อบรงัแกเดก็
ครเูออืมระอาเธอเหลอืเกนิ”

เสยีงครเูวรประจำวนั  ซึง่สภุาพสตรวียักลางคน  กลาวตำหน ิด.ช.แซน  ผกูำพราพอแม
ตอหนาเพือ่น ๆ  ทีห่นาเสาธง

จากนัน้กห็นัมาใสอารมณกบัขาพเจาทีย่นืดอูยขูาง ๆ
“ครสูมชาย  ชวยจดัการใหพีท่เีถอะ  พีไ่มรจูะทำอยางไรกบัเดก็เกเรคนนีแ้ลว”
ขาพเจาตอบรบัไปสัน้ ๆ   ดวยคำวา  “ครบั”  พรอมกบัความรหูลายอยางทีอ่ดัแนนอยใูนใจ

ทีย่ากจะอธบิาย
ขาพเจาไปหาแซน  ซึง่อาศยัอยกูบัยายในเยน็วนัหนึง่  พรอมของฝากเลก็ ๆ  นอย ๆ   พดูคยุ

สาระทุกขสุขดิบแบบคนคุนเคยกัน  ตามประสาครูบานนอก  ทำใหทราบขอมูลเชิงลึกวา  พอ
และแมของแซนเสยีชวีติ  ดวยโรคภมูคิมุกนับกพรอง  และตอนทีย่งัมชีวีติอย ู กม็กัทะเลาะตบตี
กนัใหลกูเหน็เปนประจำ  ขาพเจากลบับานพรอมโจทยขอใหญ

รงุขึน้  ขาพเจาเรยีกแซนมาคยุ  ชวนใหมาชวยทำงานในวนัเสารอาทติย  เพือ่หารายได
เสรมิ  เชน  ปลกูผกัสวนครวั  เพาะชำกลาไม  ซึง่ขาพเจาเปนผรูบัซือ้เอง

จากวนันัน้  วนัทีแ่ซนเรยีนอยชูัน้  ม.1  มพีฤตกิรรมคอื...เกเร...ไมตั้งใจเรยีน....
จนถงึวนัที ่ 23  มนีาคม  2551  แซนจบชัน้  ม.3  ดวยเกรดเฉลีย่  3.68  สอบเขาเรยีนตอ

ชัน้ ม.4 โรงเรยีนมธัยมประจำอำเภอ  ในโปรแกรมวทิย-คณติได  มรีายไดสะสมเปนตวัเลขเงนิใน
บญัชธีนาคารจากการหารายไดพเิศษระหวางเรยีน  เปนจำนวนเงนิหมืน่กวาบาท

หลงัเสรจ็พธิรีบัประกาศนยีบตัร  ชัน้ ม.3  แซนมากราบทีต่กัของขาพเจา  พรอมพดูดวย
น้ำเสยีงทีส่ัน่เครอื  และน้ำตาของความปลืม้ปตวิา...

“ครคูรบั !  ถาไมมคีรผูมคงไมมวีนันีค้รบั”
น้ำตาของขาพเจาไหลซมึโดยไมรตูวั
ตบไหลแซนแรง ๆ   กอดซ้ำอกีทหีนึง่  เหมอืนกอดลกูชาย
ดใีจดวยจรงิ ๆ วะ สตูอไปนะ...นะ...แซน...



12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

หนงัสอืเรยีนรายวชิา ทกัษะการเรยีนรู
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

109

ชมุชนนกัปฏบิตัหิรอืชมุชนแหงการเรยีนร ู (CoPs)

ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรูจึงเปน
เรื่องที่ทุกคนตองใหความรวมมือ  และใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค  การรวมกลุมเพื่อ
แกปญหา  หรอืรวมมอืกนัพฒันาโดยการแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั  เรยีกวา  “ชมุชนนกัปฏบิตั”ิ
บุคคลในกลุมจึงตองมีเจตคติที่ดีในการแบงปนความรู  นำความรูที่มีอยูมาพัฒนากลุมจาก
การลงมือปฏิบัติ  และเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น

ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร
ชมุชนนกัปฏบิตั ิ  คอื  คนกลมุเลก็ ๆ  ซึง่ทำงานดวยกนัมาระยะหนึง่  มเีปาหมายรวม

กัน  และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณจากการทำงานรวมกัน  กลุม
ดงักลาวมกัจะไมไดเกดิจากการจดัตัง้โดยองคกร  หรอืชมุชน  เปนกลมุทีเ่กดิจากความตองการ
แกปญหา  พัฒนาตนเอง  เปนความพยายามที่จะทำใหความฝนของตนเองบรรลุผลสำเร็จ
กลุมที่เกิดขึ้นไมมีอำนาจใด ๆ  ไมมีการกำหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร  ชุมชน  เปา
หมายของการเรียนรูของคนมีหลายอยาง  ดังนั้นชุมชนนักปฏิบัติจึงมิไดมีเพียงกลุมเดียว  แต
เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก  ทั้งนี้อยูที่ประเด็นเนื้อหาที่ตองการจะเรียนรูรวมกันนั่นเอง  และคน
คนหนึ่งอาจจะเปนสมาชิกในหลายชุมชนก็ได

ชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอยางไร
ชุมชนนักปฏิบัติเกิดจากกลุมคนที่มีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการมารวมตัว

กนั  เกดิจากความใกลชดิ  ความพอใจจากการมปีฏสิมัพนัธรวมกนั  การรวมตวักนัในลกัษณะ
ทีไ่มเปนทางการจะเอือ้ตอการเรยีนร ู  และการสรางความรใูหม ๆ  มากกวาการรวมตวักนัอยาง
เปนทางการ  มีจุดเนน  คือตองการเรียนรูรวมกันจากประสบการณการทำงานเปนหลัก  การ
ทำงานในเชิงปฏิบัติ  หรือจากปญหาในชีวิตประจำวัน  หรือเรียนรูเครื่องมือใหม ๆ  เพื่อนำมา
ใชในการพฒันางาน  หรอืวธิกีารทำงานทีไ่ดผล  และไมไดผล  การมปีฏสิมัพนัธระหวางบคุคล
ทำใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก  สรางความรูและความเขาใจไดมากกวาการ
เรียนรูจากหนังสือ  หรือการฝกอบรมตามปกติ  เครือขายที่ไมเปนทางการ  ในเวทีชุมชนนัก
ปฏิบัติซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน  ตางชุมชน  จะชวยใหองคกรหรือชุมชนประสบความ
สำเร็จไดดีกวาการสื่อสารตามโครงการที่เปนทางการ
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ชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นไดอยางไร
การรวมกลุมปฏิบัติการ  หรือการกอตัวขึ้นเปนชุมชนนักปฏิบัติได  ลวนเปนเรื่องที่

เกีย่วกบัคน  คนตองม ี  3  สิง่ตอไปนีเ้ปนเบือ้งตน  คอื
1. ตองมเีวลา  คอื  เวลาทีจ่ะมาแลกเปลีย่นเรยีนร ู มารวมคดิ  รวมทำ  รวมแกปญหา

ชวยกนัพฒันางาน  หรอืสรางสรรคสิง่ใหม ๆ  ใหเกดิขึน้  หากคนทีม่ารวมกลมุไมมเีวลา  หรอื
ไมจัดสรรเวลาไวเพื่อการนี้  ก็ไมมีทางที่จะรวมกลุมปฏิบัติการได

2. ตองมีเวทีหรือพื้นที่  การมีเวทีหรือพื้นที่คือการจัดหาหรือกำหนดสถานที่ที่จะใช
ในการพบกลุม  การชุมชน  พบปะพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด  แลกเปลี่ยนประสบ
การณตามทีก่ลมุไดชวยกนักำหนดขึน้  เวทดีงักลาวนีอ้าจมหีลายรปูแบบ  เชน  การจดัประชมุ
การจัดสัมมนา   การจัดเวทีประชาคมเวทีขางบาน  การจัดเปนมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ
เปนตน

การจัดใหมีเวทีหรือพื้นที่ดังกลาว  เปนการทำใหคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
บรรยากาศสบาย ๆ  เปดโอกาสใหคนที่สนใจเรื่องคลาย ๆ กัน  หรือคนที่ทำงานดานเดียวกัน
มีโอกาสจับกลุมปรึกษาหารือกันไดโดยสะดวก  ตามความสมัครใจ  ในภาษาอังกฤษเรียกการ
ชมุนมุลกัษณะนีว้า  “Comunity  of  Practices”  หรอืเรยีกยอวา  CoPs  ในภาษาไทยเรยีก
“ชุมชนนักปฏิบัติ”

ชุมชนนักปฏิบัติเปนคำที่ใชกันโดยทั่วไป  และมีคำอื่น ๆ  ที่มีความหมายเดียวกันนี้
เชน  ชุมชนแหงการเรียนรู  ชุมชนปฏิบัติการ  หรือเรียกคำยอในภาษาอังกฤษวา  CoPs  ก็
เปนที่เขาใจกัน

3. ตองมีไมตรี  คนตองมีไมตรีตอกันเมื่อมาพบปะกัน  การมีไมตรีเปนเรื่องของใจ
การมีน้ำใจตอกัน  มีใจใหกันและกัน  เปนใจที่เปดกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  พรอม
รับส่ิงใหม ๆ  ไมติดยึดอยูกับสิ่งเดิม ๆ  มีความเอื้ออาทร  พรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน

การรวมกลุมปฏิบัติการ  จะดำเนินไปไดดวยดี  บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  จะตองมี
เวลา  เวท ี  ไมตร ี  เปนองคประกอบทีช่วยสรางบรรยากาศทีเ่ปดกวาง  และเอือ้อำนวยตอการ
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในกลุม  จะทำใหไดมุมมองที่กวางขวางยิ่งขึ้น
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รูปแบบของเวทีชุมชนนักปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีชุมชนนักปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบ  เชน  การมารวม

กลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การประชุม  การสัมมนา
การจัดเวทีประชาคม  เวทีขางบาน  การจัดเปนมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ  แตในปจจุบันมี
การใชเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสาร  ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานทาง
อินเตอรเน็ต  ดังนั้นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เรียกวา  “เวทีชุมชนนักปฏิบัติ”  จึงมี
2  รปูแบบ  ดงันี้

1. เวทีจริง  เปนการรวมตัวกันเปนกลุมหรือชุมชน  และมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ดวยการเห็นหนากัน  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
แตการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้จะมีขอจำกัดในเรื่องคาใชจายในการเดินทางมาพบกัน  แต
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดในเชิงลึก

2. เวทีเสมือน  เปนการรวมตัวกันเชื่อมเปนเครือขาย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ผานทางอินเตอรเน็ต  ซึ่งในปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตในการสื่อสารหรือคนควาหาขอมูล
กันอยางแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะนี้เปนการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบไมเปนทางการ  มีปฏิสัมพันธกันผานทางออนไลน  จะเห็นหนากันหรือ
ไมเห็นหนากันก็ได  และจะมีความรูสึกเหมือนอยูใกลกัน  จึงเรียกวา  “เวทีเสมือน”  นั่นคือ
เสมือนอยูใกลกันนั่นเอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจะใชวิธีการบันทึกผานเว็บบล็อก  ซึ่งเหมือน
สมุดบันทึกเลมหนึ่งที่อยูในอินเตอรเน็ต  สามารถบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงขอมูล
หากันไดทุกที่  ทุกเวลา  และประหยัดคาใชจายเนื่องจากไมตองเดินทางมาพบกัน

ชุมชนแหงการเรียนรู
ชุมชนแหงการเรียนรู  คือการที่คนในชุมชนเขารวมในกระบวนการเรียนรู  พรอมที่จะ

เปนผูใหความรูและรับความรู  จากการแบงปนความรูทั้งในตนเองและความรูในเอกสารให
แกกันและกัน  ชุมชนแหงการเรียนรูจึงมีทั้งระบบบุคคลและระดับกลุม  เชื่อมโยงกันเปนเครือ
ขายเพื่อเรียนรูรวมกัน

การสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูจึงตองเริ่มที่ตัวบุคคล  เริ่มตนจากการ
ทำความเขาใจ  สรางความตระหนักใหกับคนในชุมชนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  เห็นความ
สำคัญของการมีนิสัยใฝเรียนรู  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมที่รัฐบาลหรือองคกร
ชุมชนจัดให  จากการพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสม่ำเสมอ  จนเกิดเปน
ความเคยชินและเห็นประโยชนจากความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้น
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การสรางนิสัยใฝเรียนรูของบุคคล  คือการใหประชาชนในชุมชนไดรับบริการตาง ๆ
ทีส่นใจอยางตอเนือ่งสม่ำเสมอ  กระตนุใหเกดิความอยากรอูยากเหน็เปนอนัดบัแรก  เกดิความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู  เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เปนผูนำใน
การพัฒนาดานตาง ๆ  ทั้งการเรียนรูจากหนังสือ  เรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ดังนั้น  บุคคลถือเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม  การสงเสริมใหบุคคลเปนผูใฝ
เรียนรู  ยอมสงผลใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวย  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
การแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัอยางสม่ำเสมอ  ทัง้เปนทางการและไมเปนทางการ  จะทำใหเกดิ
การหมุนเกลียวของความรู  หากบุคคลในชุมชนเกิดความคุนเคยและเห็นความสำคัญของ
การเรียนรูอยูเสมอ  จะเปนกาวตอไปของการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู

ตัวชี้วัดระดับกลุม
1. มีเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูในหลายประเด็น
2. มกีลมุ  องคกร  เครอืขายทีม่กีารเรยีนรรูวมกนัอยางตอเนือ่ง
3. มีชุดความรู  องคความรู  ภูมิปญญา  ที่ปรากฏเดนชัด  และเปนประสบการณ

เรยีนรขูองชมุชน  ถกูบนัทกึและจดัเกบ็ไวในรปูแบบตาง ๆ
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การพัฒนาขอบขายความรูของกลุม

ขอบขายความรูจะกวางขวางเพียงใดขึ้นอยูกับเปาหมายและประโยชนของความรูที่
กลุมตองการในกลุมพัฒนาอาชีพตาง ๆ ในชุมชนนั้น  เปาหมายของการจัดตั้งกลุมก็เพื่อสราง
งานสรางอาชพีใหกบัคนในชมุชน  เพิม่รายได  ลดรายจาย  ลดปญหาการวางงาน  และสราง
ความสามัคคีในชุมชน  แตกลุมอาชีพที่ดำเนินการอยูไดในปจจุบัน  มีปจจัยหลายอยางที่สง
ผลใหกลุมเขมแข็งยั่งยืน  และกลุมลมสลายไมสามารถดำเนินการตอไปได  กลุมที่ดำเนินการ
อยูไดถือวากลุมมีการจัดความรูในกลุมไดเปนอยางดี  ความรูที่เกี่ยวของในการพัฒนากลุม
นั้นมีขอบขายความรูที่จำเปนและสำคัญตอการพัฒนากลุม  ซึ่งนำเสนอไวพอสังเขป  ดังนี้

1. ความรูเรื่องการบริหารจัดการกลุม  เปนความรูที่จำเปนสำหรับกลุม  หากกลุม
มีการบริหารจัดการไมโปรงใส  จัดทำระบบบัญชีไมเปนปจจุบัน  ไมมีระบบการตรวจสอบที่ดี
จะทำใหกลมุขาดความไววางใจกนั  เกดิความขดัแยงกนัเองภายในกลมุ  สงผลใหสมาชกิกลมุ
ไมใหความรวมมือในการทำกิจกรรมตาง ๆ  และกลุมไมสามารถพัฒนาตอไปได

2. ความรเูรือ่งการพฒันาผลติภณัฑ  กลมุจดัตัง้ขึน้เพือ่ตองการพฒันาอาชพีใหคน
ในชุมชน  เปนการเพิ่มรายไดและลดรายจาย  หากกลุมไมมีความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ
ก็จะทำใหสินคาไมไดรับความนิยม  ไมเปนที่ตองการของตลาด  และจำหนายไมไดในที่สุด
ดังนั้นกลุมจึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  ใหมีความทันสมัยและตรงกับความ
ตองการของลูกคาหรือผูใชบริการ

3. ความรูเรื่องการตลาด  กลุมจะตองมีความรูเรื่องการจำหนาย  นั่นคือ  การตั้ง
ราคา  ทำเลที่ตั้งกลุมเปาหมายที่ใชบริการ  การทำความเขาใจเรื่องการตลาด  จะทำใหกลุม
มีชองทางในการจำหนายและขยายตลาดไดมากขึ้น สงผลใหกลุมมีกำไรจากการขาย สมาชิก
กลุมดำรงอยูไดจากผลกำไรที่กลุมไดรับนั่นเอง
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4. การรักษามาตรฐานของสินคา  สินคาโดยเฉพาะสินคาที่เปนเครื่องบริโภคที่
ผลิตขึ้นในชุมชน  จะมีมาตรฐานของชุมชนมาปนเครื่องกำกับ  บอกถึงคุณภาพของสินคา
ดังนั้นกลุมจะตองมีความรูความเขาใจในการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน  สินคาจึงจะไดรับการ
ยอมรบั  และขยายตลาดได

ในการพัฒนากลุมอาชีพนั้น  กลุมจำเปนตองรูวาขอบขายความรูที่จำเปนตอการ
พัฒนากลุมอาชีพนั้นคืออะไร  อยูที่ไหน  และจะคนหาความรูเหลานั้นไดอยางไร  กลุมอาจ
ประชุมรวมกันเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจริงในกลุมมาเปนองคความรูของกลุม  ตรวจสอบ
ความรูที่จำเปนตอการแกปญหาหรือพัฒนากลุม  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ทั้งภายในกลุมและนอกกลุม  ความรูทุกความรูที่จำเปนในการแกปญหาหรือพัฒนากลุม  ถือ
เปนขอบขายความรูของกลุมที่กลุมตองเรงดำเนินการแสวงหา  เพื่อนำความรูนั้นมาสูการ
ปฏบัิต ิ  เปนการยกระดบัความรแูละตอยอดองคความรเูดมิทีก่ลมุมอีย ู  สงผลใหกลมุไดรบัการ
พัฒนา  และหากกลุมดำเนินการจัดการความรูในขอบขายความรูของกลุมไปอยางเปนวงจร
ไมมีที่สิ้นสุดแลว  กลุมจะเกิดความเขมแข็งและดำรงอยูในชุมขนอยางยั่งยืนได

การจดัทำสารสนเทศเผยแพรความรู

สารสนเทศ
คอืขอมลูตาง ๆ  ทีผ่านการกลัน่กรองและประมวลผลแลว  บวกกบัประสบการณความ

เชีย่วชาญทีส่ะสมมาแรมป  มกีารจดัเกบ็หรอืบนัทกึไว  พรอมในการนำมาใชงาน

การจดัทำสารสนเทศ
ในการจัดการความรู  จะมีการรวบรวมและสรางองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้น

มากมาย  การจัดทำสารสนเทศจึงเปนการสรางชองทางใหคนที่ตองการใชความรูสามารถ
เขาถึงองคความรูได  และกอใหเกิดการแบงปนความรูรวมกันอยางเปนระบบ  ในการจัดเก็บ
เพื่อใหคนหาความรูคือไดงายนั้น  องคกรตองกำหนดสิ่งสำคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู
และตองพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษา  และนำมาใชใหเกิดประโยชนตามตองการ
องคกรตองเก็บรักษาสิ่งที่องคกรเรียกวาเปนความรูไวใหดีที่สุด

การจัดสารสนเทศ  ควรจัดทำอยางเปนระบบ  และควรเปนระบบที่สามารถคนหา
และสงมอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ทันเวลาและเหมาะสมกับความตองการ  และจัดให
มีการจำแนกรายการตาง ๆ  ที่อยูบนพื้นฐานตามความจำเปนในการเรียนรู  องคกรตอง
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พิจารณาถึงความแตกตางของกลุมคนในการคนคืนความรู  องคกรตองหาวิธีการใหพนักงาน
ทราบถึงชองทางการคนหาความรู  เชน  การทำสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเชี่ยวชาญ
เครือขายการทำงานตามลำดับชั้น  การประชุม  การฝกอบรม  เปนตน  สิ่งเหลานี้จะนำไปสู
การถายทอดความรูในองคกร

วตัถปุระสงคการจดัทำสารสนเทศ
1. เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลและองคความรูอยางเปนหมวดหมู  และเหมาะสม

ตอการใชงาน  สามารถคนหาไดตลอดเวลา  สะดวก  งาย  และรวดเรว็
2. เพื่อใหเกิดระบบการสื่อสาร  การแลกเปลี่ยน  แบงปน  และถายทอดองคความรู

ระหวางกนัผานสือ่ตาง ๆ  อยางมปีระสทิธภิาพ
3. เพื่อใหเกิดการเขาถึงและเชื่อมโยงองคความรูระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกอยางเปนระบบ  สะดวกและรวดเรว็
4. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรูจากผูมีประสบการณ  รวมถึงผูเชี่ยวชาญในรูปแบบ

ตาง ๆ  ใหเปนรปูธรรม  เพือ่ใหทกุคนสามารถเขาถงึความรแูละพฒันาตนเองใหเปนผรูไูด
5. เพื่อนำเทคโยโลยีสารสนเทศ  มาใชเปนเครื่องมือในการถายทอดระหวางความรู

ฝงลึกกับความรูชัดแจง  ที่สามารถเปลี่ยนสถานะระหวางกันตลอดเวลา  ทำใหเกิดความรู
ใหม ๆ

การถายทอดความรู
เปนการนำความรูที่ไดรับมาถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบ  และใหมีความ

รเูพยีงพอตอการปฏบิตังิาน  การเผยแพรความรจูงึเปนองคประกอบหนึง่ของการจดัการความรู
การเผยแพรความรูมีการปฏิบัติกันมานานแลว  สามารถทำไดหลายทางคือ  การเขียนบันทึก
รายงาน  การฝกอบรม  การประชมุ  การสมัมนา  จดัทำเปนบทเรยีนทัง้ในรปูแบบของหนงัสอื
บทความ  วิดิทัศน  การอภิปรายของเพื่อนรวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน  การอบรม
พนกังานใหมอยางเปนทางการ  หองสมดุ  การฝกสอนอาชพีและการเปนเลีย้ง  การแลกเปลีย่น
เรยีนรใูนรปูแบบอืน่ ๆ  เชน  ชมุชนนกัปฏบิตั ิ  เรือ่งเลาแหงความสำเรจ็  การสมัภาษณ  การ
สอบถาม  เปนตน  การถายทอดหรอืเผยแพรความร ู  มกีารพฒันารปูแบบโดยอาศยัเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสาร  และเทคโนโลยีมีการกระจายไปอยางกวางขวาง  ทำใหกระบวนการถายทอด
ความรูผานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตไดความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้น



12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

หนงัสอืเรยีนรายวชิา ทกัษะการเรยีนรู
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

117

การเผยแพรความรูและการใชประโยชน  มีความจำเปนสำหรับองคกร  เนื่องจาก
องคกรจะเรียนรูไดดีขึ้นเมื่อมีความรู  มีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว  และเหมาะ
สมทั่วทั้งองคกร  การเคลื่อนที่ของสารสนเทศและความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง
นั้นจึงเปนไปโดยตั้งใจและไมตัั้งใจ
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ก ิจ ก ร ร ม ท า ย บ ท

กจิกรรมที ่1  ทานสามารถเปน “คณุอำนวย” ไดหรอืไม เพราะเหตใุด
.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 2 ทานเคยเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะ “ชุมชนนักปฏิบัติ CoPs” เรื่อง
อะไร  และชุมชนนักปฏิบัติที่ทานเขารวมมีลักษณะอยางไร
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กิจกรรมที่ 3 ความรูที่จำเปนในการแกปญหาหรือพัฒนาตัวทานคืออะไร และขอบขายความ
รูนั้นมีอะไรบาง
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เรือ่งที ่2 : การฝกหดัทกัษะและกระบวนการจดัการความรู

กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง
การจัดการความรูดวยตนเอง  จะทำใหผูเรียนเรียนรูหลักการอันแทจริงในการพัฒนา

ตนเอง  และจูงใจตนเองใหกาวไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทำงาน  เปน
ผูมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  โดยการนำองคความรูที่เปนประโยชนไปประยุกตใชในชีวิตจริง  และการ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถปรับตัวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  มีโอกาสแลก
เปลี่ยนเรียนรูประสบการณชีวิตและประสบการณการทำงานรวมกัน  มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต
ตนเองและผูอื่น  มีความกระตือรือรนและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการทำงาน  นำไปสูการเห็น
คุณคาของการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน  ชวยเกื้อกูลกัน  เรียนรูซึ่งกันและกัน  กอใหเกิด
การเปนชุมชนแหงการเรียนรู  ในลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการความรูเปนเรื่องที่เริ่มตนที่คน  เพราะความรูเปนสิ่งที่เกิดมาจากคน  มา
จากกระบวนการเรียนรูการคิดของคน  คนจึงมีบทบาททั้งในแงของผูสรางความรู  และเปนผู
ที่ใชความรู  ซึ่งถาจะมองภาพกวางออกไปเปนครอบครัว  ชุมชน  หรือแมแตในหนวยงาน  ก็
จะเหน็ไดวาทัง้ครอบครวั  ชมุชน  หนวยงาน  ลวนประกอบขึน้มาจากคนหลาย ๆ คน  ดงันัน้
หากระดับปจเจกบุคคลมีความสามารถในการจัดการความรู  ยอมสงผลตอความสามารถใน
การจัดการความรูของกลุมดวย

วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง  คือ  ใหผูเรียนได
เริ่มกระบวนการเรียนรูตั้งแตการเริ่มคิด  คิดแลวลงมือปฏิบัติ  และเมื่อปฏิบัติแลวจะเกิด
ความรูจากการปฏิบัติ  ซึ่งผูปฏิบัติจะจดจำทั้งสวนที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย
มีการบันทึกความรูในระหวางเรียนรูกิจกรรม  หรือโครงการลงในสมุดบันทึก  ความรูปฏิบัติที่
บันทึกไวในรูปแบบตาง ๆ  จะเปนประโยชนสำหรับตนเองและผูอื่น  ในการนำไปปฏิบัติแกไข
ปญหาที่ชุมชนประสบอยูใหบรรลุเปาหมาย  และขั้นสุดทายคือ  ใหผูเรียนไดพัฒนาปรับปรุง
สิ่งที่กำลังเรียนรูอยูตลอดเวลา ยอนดูวาในกระบวนการเรียนรูนั้น  มีความบกพรองในขั้นตอน
ใด  กล็งมอืพฒันาตรงจดุนัน้ใหดี
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ทักษะการเรียนรูเพื่อจัดการความรูในตนเอง
ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเอง  ใหมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรูดวย

ตนเองใหมีความรูที่สูงขึ้น  ซึ่งสามารถฝกทักษะเพื่อการเรียนรูไดดังนี้
ฝกสังเกต  ใชสายตาและหูเปนเครื่องมือ  การสังเกตจะชวยใหเขาใจในเหตุการณ

หรือปรากฏการณนั้น ๆ
ฝกการนำเสนอ  การเรยีนรจูะกวางขึน้ไดอยางไร  หากรอูยคูนเดยีว  ตองนำความรู

ไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่น  การนำเสนอใหคนอื่นรับทราบ  จะทำใหเกิดการแลก
เปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวาง

ฝกตั้งคำถาม  คำถามจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการเขาถึงความรูได  เปนการตั้ง
คำถามใหตนเองตอบ  หรือจะใหใครตอบก็ได  ทำใหไดขยายขอบขายความคิด  ความรู  ทำ
ใหรูลึก  และรูกวางยิ่งขึ้นไปอีก  อันเนื่องมาจากการที่ไดศึกษาคนควาในคำถามที่สงสัยนั้น
คำถามควรจะถามวา  ทำไม  อยางไร  ซึง่เปนคำถามระดบัสงู

ฝกแสวงหาคำตอบ  ตองรูวาความรู  หรือคำตอบที่ตองการนั้นมีแหลงขอมูลให
คนควาไดจากที่ไหนบาง  เปนความรูที่อยูในหองสมุด  ในอินเตอรเน็ต  หรือเปนความรูที่อยู
ในตวัคน  ทีต่องไปสมัภาษณ  ไปสกดัความรอูอกมา  เปนตน

ฝกบูรณาการเชื่อมโยงความรู  เนื่องจากความรูเรื่องหนึ่งเรื่องใดไมมีพรมแดนกั้น
ความรนูัน้สมัพนัธเชือ่มโยงกนัไปหมด  จงึจำเปนตองรคูวามเปนองครวมของเรือ่งนัน้ ๆ  อยาง
ยกตัวอยางปุยหมัก  ไมเฉพาะแตมีความรูเรื่องวิธีทำเทานั้น  แตเชื่อมโยงการกำหนดราคาไว
เพื่อจะขาย  โยงไปที่วิธีใชถาจะนำไปใชเอง  หรือแนะนำใหผูอื่นใช  โยงไปถึงบรรจุภัณฑวาจะ
บรรจกุระสอบแบบไหน  ทกุอยางบรูณาการกนัหมด

ฝกบนัทกึ  จะบนัทกึแบบจดลงสมดุ  หรอืเปนภาพ  หรอืใชเครือ่งมอืบนัทกึใด ๆ  กไ็ด
ตองบนัทกึไว  บนัทกึใหปรากฏรองรอยหลกัฐานของการคดิการปฏบิตั ิ  เพือ่การเขาถงึและการ
เรียนรูของบุคคลอื่นดวย

ฝกการเขยีน  เขยีนงานของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรยีนรขูองตนเองและผอูืน่
งานเขียนหรือขอเขียนดังกลาวจะกระจายไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูคนในสังคมที่มาอาน
งานเขียน

ขั้นตอนการจัดการความรูดวยตนเอง
ในการเรียนรูเพื่อจัดการความรูในตนเอง  นอกจากวิเคราะหตนเองเพื่อกำหนดองค

ความรทูีจ่ำเปนในการพฒันาตนเองแลวนัน้  การแลกเปลีย่นเรยีนรเูพือ่ใหไดมาซึง่ความร ู  เปน
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วิธีการคนหาและเขาถึงความรูที่งายเปนการเรียนรูทางลัด  นั่นคือดูวาที่อื่นทำอยางไร
เลยีนแบบ  best  practice  และทำใหดกีวา  เมือ่ปฏบิตัแิลวเกดิความสำเรจ็แมเพยีงเลก็นอย
กถ็อืวาเปน  best  practice  ในขณะนัน้  กระบวนการเรยีนรเูพือ่พฒันาตนเองสามารถดำเนนิ
การตามขัน้ตอนตาง ๆ ได  ดงันี้

1. ขั้นการบงชี้ความรู  ผูเรียนวิเคราะหตนเอง  เพื่อรูจุดออน  จุดแข็งของตนเอง
กำหนดเปาหมายในชีวิต  กำหนดแนวทางเดินไปสูจุดหมาย  และรูวาความรูที่จะแกปญหา
และพัฒนาตนเองคืออะไร

2. ขั้นสรางและแสวงหาความรู  ผูเรียนจะตองตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การแสวงหาความรู  เขาถึงความรูที่ตองการดวยวิธีการที่หลากหลาย  แหลงเรียนรูที่ใชในการ
แสวงหาความรู  ไดแกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแสวงหาความรูจากผูเชี่ยวชาญ  ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  และเพื่อน  โดยยอมรับในความรูความสามารถซึ่งกันและกัน  และตองใช
ทกัษะตาง ๆ  เพือ่ใชในการสรางความร ู  เชน  ฝกสงัเกต  ฝกนำเสนอ  ฝกการตัง้คำถาม  ฝก
การแสวงหาคำตอบ  ฝกบรูณาการเชือ่มโยงความร ู  ฝกบนัทกึ  และฝกการเขยีน

3. การจดัการความรใูหเปนระบบ  จดัทำสารบญัจดัเกบ็ความรปูระเภทตาง ๆ  ที่
จำเปนตองรูและนำไปใชเพื่อการพัฒนาตนเอง  การจัดการความรูใหเปนระบบจะทำใหเก็บ
รวบรวม  คนหา  และนำมาใชไดงาย  รวดเรว็

4. ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู  ความรูที่จำเปนอาจตองมีการคนควา
และแสวงหาเพิ่มเติม  เพื่อใหความรูมีความทันสมัย  นำไปปฏิบัติไดจริง

5. การเขาถงึความร ู เมือ่มคีวามรจูากการปฏบิตัแิลว  มกีารเกบ็ความร ู ในรปูแบบ
ตาง ๆ  เชน  สมุดบันทึกความรู  แฟมสะสมงาน  วารสาร  หรือใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
รูปแบบเว็บไซด  วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง  และคอมพิวเตอร  เพื่อใหตนเองและผูอื่นเขาถึง
ไดงายอยางเปนระบบ

6. ขั้นการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพื่อน ๆ หรือชุมชน  เพื่อเรียนรูรวมกัน  อาจเปนลักษณะของการสัมมนา  เวทีเรื่อง
เลาแหงความสำเรจ็  การศกึษาดงูาน  หรอืแลกเปลีย่นเรยีนรผูานทางอนิเตอรเนต็  เปนตน

7. ขั้นการเรียนรู  ผูเรียนจะตองนำเสนอความรูในโอกาสตาง ๆ  เชน  การจัด
นิทรรศการ  การพบกลุม  การเขาคาย  หรอืการประชุมสัมมนา  รวมทั้งมีการเผยแพรความรู
ผานชองทางตาง ๆ  เชน  วารสารเวบ็ไซด  จดหมายขาว  เปนตน
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ความสำเร็จของการจัดการความรูดวยตนเอง
1. ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามแผนพัฒนาตนเองที่ไดกำหนดไว
2. ผูเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรูวิชาตาง ๆ

อยางเขาใจ  และนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได
3. ผูเรียนมีความรูที่ทันสมัย  เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  สามารถปรับตัวให

อยูในสังคมได

ตัวอยางตาพรำกับการจัดการความรู

ตาพรำ  เสนานาท  อาย ุ 55  ป  ราษฎรตำบลบานหลวง  อำเภอเสนา  จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  พาครอบครวัไปหากนิทีก่รงุเทพ ฯ  เมือ่หลายปมาแลว  แตสดุทาย
กต็องตดัสนิใจกลบับาน  เพราะครอบครวัมแีตความทกุขยาก  กนิอยแูบบอดๆอยากๆ

เขามทีีด่นิเหลอือย ู  3  งาน  จงึขดุรองสวนและปลกูผกัโดยใชสารเคม ี  ทัง้ปยุ
และยาปราบศตัรพูชื  ใหภรรยานำไปขายทีต่ลาด  และเขายงัรบัจางฉดียาฆาหญาให
แกเพือ่นบานอกีดวย

มชิามนิานเขาเริม่เจบ็ปวย  ตวัซดีเหลอืง  จงึตองไปหาหมอทีส่ถานอีนามยัขาง
บานไมไดหยดุ  ถงึหมอจะบอกตนเหตขุองความเจบ็ปวย  แตเขากเ็ลกิไมได  เพราะลกู
ทัง้ 4 คน  ตองกนิใชมากขึน้และไปโรงเรยีนกนั

หนีส้นิพอกพนูขึน้  ตวัเขาเจบ็ออดแอดมากขึน้  รายจายสารพดั  แตรายไดม ี 2
ทาง  คอื  ขายผกักบัรบัจางฉดียาฆาหญา  ไมรจูะจดัการกบัครอบครวัอยางไร  หาทาง
ออกไมไดกก็ลมุใจ  เริม่มปีากเสยีงกบัสมาชกิในครอบครวั  ทีพ่ึง่ของเขาคอืเหลากบับหุรี่

วนัหนึง่  นายเชดิ  พนัธเุพง็  นกัจดัการความรขูองชมุชนวฒันธรรมคลองขนมจนี
ไปพบเขา  จงึไตถามสารทกุขสขุดบิในฐานะเพือ่นบาน  เขาไดเลาเรือ่งโครงการชมุชน
เปนสขุใหฟง  และชวนตาพรำเขาเปนสมาชกิเพือ่แกไขปญหาทีเ่ผชญิอยู

ตาพรำฟงนายเชิดอธิบายถึงการปลูกผักแบบยั่งยืนดวยการจัดการความร  เพื่อ
ครอบครัวและชุมชนเปนสุขไปพรอมกัน  เปนการจัดการดวยสติปญญาเพื่อพัฒนา
ปากทอง  คอื  เศรษฐกจิ  จติใจ  ครอบครวั  ชมุชน  สงัคม  วฒันธรรม  สิง่แวดลอม
และความสขุ  ไปพรอมกนัแบบองครวม  ไมแยกสวน

สรุนิทร  กจินติยชวี
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ทกุเรือ่งทกุประเดน็ทีน่ายเชดิชีแ้จงเปนเรือ่งใหมสำหรบัตาพรำ  และตาพรำกไ็ม
สเูขาใจนกั  แตทีต่ดัสนิใจเขารวมทนัทเีพราะเขาอยากออกจากความทกุขทีป่ระสบอยู
และเขากไ็มมทีางเลอืกอืน่

ในชวงตนของการเขาโครงการ  ตาพรำแทบจะลาออกเสยีหลายครัง้  เพราะเขา
ตองแบงเวลาทำกนิไปเรยีนรกูบัสิง่ทีเ่ขาไมคอยจะเชือ่นกั  แตเขากส็นใจเรือ่งทีจ่ะทำให
เขาไมเจบ็ปวย  นอกจากนัน้การเขากลมุทำใหเขาไดรบัความเหน็ใจจากเพือ่น ๆ

เชดิไดพาตาพรำไปเรยีนรเูรือ่งเกษตรยัง่ยนืจากเครอืขายในตางจงัหวดัพรอมกบั
เพือ่น ๆ  ตาพรำเรยีนรเูรือ่งการจดัการทรพัยากรเชงิระบบ  เขาใหความสนใจกบัการ
ทำน้ำสมควนัไมจากถานไม  เพือ่นำไปทดแทนสารเคมกีำจดัศตัรูพชื  และในหมบูาน
ของเขาก็มีเศษตนไม  กิ่งไม  ที่ชุมชนตัดทิ้งไวมากมาย  เขาสามารถนำมาจัดการใช
ประโยชนไดโดยไมตองซือ้หา

เมือ่กลบัมาถงึบาน  ตาพรำลงมอืทำเตาเผาถานแบบใหมทนัท ี เปนเตาทีส่ามารถ
ใหทั้งถานและน้ำสมควันไม  เขาทำแลวทำอีกจนสำเร็จ  ซึ่งนอกจากเขาจะไดน้ำสม
ควนัไมไปใชในสวนผกัแลว  ยงัไดถานไวใชในครวัเรอืนอกีดวย

เมือ่เหลอืใชแลวตาพรำกข็ายใหกบัเพือ่นบาน  เขาขายดจีนผลติไมทนั  ตองเพิม่
จำนวนเตาขึน้  เดีย๋วนีเ้ขาไมตองไปรบัจางฉดียาฆาหญาแลว  วนั ๆ หนึง่เขาทำสวนผกั
ใชน้ำสมควันไมแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  กรองน้ำสมควันไมใสขวดขายขวดละ 50
บาท  กรอกถานใสถงุขายถงุละ 15 บาท ซึง่นอกจากเขาจะลอดรายจายในครวัเรอืนได
จรงิแลว เขายงัมรีายไดเพิม่ขึน้ดวย

วนั ๆ หนึง่ตาพรำขลกุอยกูบัสวนผกั ขลกุอยกูบัเตาถาน วางแผนงานในวนัรงุขึน้
วาจะจดัการกบัผกัอะไรบาง อยางไร จะจดัการกบัการตลาดของถานและน้ำสมควนัไม
อยางไร จนลืมเรื่องเหลาบุหรี่ไป ปจจุบันเขาเกือบจะไมไดแตะตองมัน จะมีบางก็กับ
เพือ่นๆ  และสมาชกิเครอืขายบางคน เปนครัง้คราวเทานัน้ หนีส้นิจงึลดลงไปมาก แม
จะยงัไมหมด แตกม็คีวามหวงัเพราะเขาจดัการได ความทกุขหลายดานลดลง ทัง้โรคภยั
ไขเจบ็และความสขุของครอบครวั ลกูคนหนึง่ลาออกจากโรงงานทำรองเทาชวยพอแม
ทกุคนกนิอิม่นอนหลบั

ชวงหลังนี้ตาพรำเปนที่ยอมรับของเพื่อนบาน ของสมาชิกกลุมและเครือขาย
เกษตรยัง่ยนื  เขาเปนวทิยากรเรือ่งน้ำสมควนัไมดวยความมัน่ใจ  เขาสรางความรเูรือ่ง
นีด้วยหนึง่สมองกบัสองมอื  และถายทอดถงึมรรควธิกีารจดัการทรพัยากร  รวมทัง้การ



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

หนงัสอืเรยีนรายวชิา ทกัษะการเรยีนรู
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

124

จดัการกบัปญหาตาง ๆ  ซึง่เปนทกุขของครอบครวัดวยใบหนายิม้แยม  ดวยน้ำใจและ
เปนสขุ  ปจจบุนัเขาสรางเครอืขายเรือ่งนีถ้งึ  4  อำเภอในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

เมือ่วางจากงานเขานัง่มองดสูวน  และคดิทบทวนสาระตาง ๆ  ในสิง่ทีน่ายเชดิ
พดูคยุกบัเขาในวนัแรก  ออ !  การจดัการความรเูปนอยางนีเ้อง  มนัคอืการเรยีนร ู เอา
ความรูมาจัดการเชิงระบบ  สรางความรูใหมเพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับโลกยุคใหม
ดวยสติปญญา  ปรับรูปแบบการพัฒนาแตรักษาความสมดุลของระบบความสัมพันธ
ระหวางมนษุยกบัมนษุย  มนษุยกบัสิง่แวดลอม  เพือ่ใหเกดิการยัง่ยนืสบืไป

นีค่อืการสรปุเรือ่งการจดัการความรขูองตาพรำ !!!

การสรุปองคความรูและการจัดทำสารสนเทศ
การจัดการความรูดวยตนเอง

การสรุปองคความรู
การจัดการความรู  เรามุงหา  “ความสำเร็จ”  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรามุงหาความ

สำเร็จในจุดเล็ก ๆ จุดนอยตางจุดกัน  นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อใหเกิดการขยายผลไปสู
ความสำเร็จที่ใหญขึ้น

องคความรูเปนความรูมาจากการปฏิบัติเรียกวา  “ปญญา”  กระบวนการเรียนรูเปด
โอกาสใหผเูรยีนเปนผสูรางความรดูวยตนเอง  สงัเกตสิง่ทีต่นอยากร ู  ลงมอืปฏบิตัจิรงิ  คนควา
และแสวงหาความรูเพิ่มจนคนพบความรู  สรางสรรคเกิดเปนองคความรูและเกิดประสบการณ
ใหม  การเรียนรูแบบนี้จะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด  สูการปฏิบัติ
และเกดิ  “ปญญา”  หรอืองคความรเูฉพาะของตนเอง

องคความรูมีอยูอยางมากมาย  การปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ  รวมทั้งการแก
ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในระหวางการทำงานที่สงผลใหงานสำเร็จลุลวงตามเปาประสงค  ถือ
วาเปนองคความรูที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  และเปนองคความรูที่มีคาตอการเรียนรูทั้งสิ้น

การสรุปองคความรูมีความสำคัญตอกระบวนการจัดการความรูเปนอยางยิ่ง  เพราะ
การสรุปองคความรูจะเปนการตอยอดความรูใหกับตนเองและผูอื่น  หากบุคคลอื่นตองการ
ความชวยเหลือในการแกปญหาบางเรื่อง  เราจะใชความรูที่มีอยูชวยเหลือเพื่อนไดอยางไร
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และเมื่อเราจะเริ่มตนทำอะไร  เรารูบางไหมวามีใครทำเรื่องนี้มาบาง  อยูที่ไหนในชุมชนของ
เรา  เพื่อที่เราจะทำงานใหสำเร็จไดงายขึ้น  และไมทำผิดซ้ำซอน  การดำเนินการจัดการองค
ความร ู  อาจตองดำเนนิการตามขัน้ตอนตาง ๆ  ดงันี้

1. การกำหนดความรูหลักที่จำเปนหรือสำคัญตองาน  หรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร

2. การเสาะหาความรูที่ตองการ
3. การปรบัปรงุ  ดดัแปลง  หรอืสรางความรบูางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
4. การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน
5. การนำประสบการณจากการทำงาน  และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยน

เรยีนรแูละสกดัขมุความร ู  ออกมาบนัทกึไว
6. การจดับนัทกึ  “ขมุความร”ู  และ  “แกนความร”ู  สำหรบัไวใชงาน  และปรบัปรงุ

เปนชุดความรูที่ครบถวน  ลุมลึก  และเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงาน
มากขึ้น

การจัดการความรูเพื่อใหเกิดองคความรูที่ตองการ  เริ่มจากการกำหนด  “เปาหมาย
ของงาน”  นัน่คอื  การบรรลผุลสมัฤทธิ ์  ในการดำเนนิการตามทีก่ำหนดไว  คอื

1. การตอบสนอง คือ การสนองตอบความตองการของทุกคนที่เกี่ยวของ
2. การมีนวัตกรรม คือ 1) นวัตกรรมในการทำงาน

2) นวัตกรรมทางผลงาน
3. ขีดความสามารถ คือ การมีสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรูของตนเอง
4. ประสิทธิภาพ คือ องคความร ู  หรอื  คลงัความรู

การจัดทำสารสนเทศการจัดการความรูดวยตนเอง
การจัดการความรูดวยตนเง  องคความรูก็ยังอยูในสมองคนในรูปของประสบการณ

จากการทำงานที่ประสบผลสำเร็จนั้น  เราตองมีการถอดองคความรูซึ่งอาจไหลเวียนองคความ
รูจากคนสูคน  หรือจากคนมาจัดทำเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหคนเขาถึงความรู
ไดงายและนำไปสูการปฏิบัติได  โดยการนำความรูที่ไดมาจัดเก็บ  เปนหมวดหมูของความรู
การชี้แหลงความรู  การสรางเครื่องมือในการเขาถึงความรู  การกรองความรู  การเชื่อมโยง
ความรู  การจัดระบบองคความรูยังหมายรวมถึงการทำใหความรูละเอียดชัดเจนขึ้น  องค
ความรูอาจจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ  เชน  บันทึกความรู  แฟมสะสมงานเอกสารจากการ
ถอดบทเรยีน  แผนซดี ี  เวบ็ไซด  เวบ็บลอ็ค  เปนตน
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กระบวนการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ

กระบวนการจดัการความรดูวยกลมุปฏบิตักิาร
ในยคุของการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็นัน้  ปญหาจะมคีวามซบัซอนมากขึน้  เราจำเปน

ตองมีความรูที่หลากหลาย  ความรูสวนหนึ่งอยูในรูปของเอกสาร  ตำรา  หรืออยูในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส  เชน  เทป  วิดีโอ  แตความรูที่มีอยูมากที่สุดคืออยูในสมองคน  ในรูปแบบ
ของประสบการณ  ความจำ  การทำงานทีป่ระสบผลสำเรจ็  การดำรงชวีติอยใูนสงัคมปจจบุนั
จำเปนตองใชความรูอยางหลากหลาย  นำความรูหลายวิชามาเชื่อมโยง  บูรณาการ  ใหเกิด
การคิด  วิเคราะห  สรางความรูใหมจากการแกปญหาและพัฒนาตนเอง  ความรูบางอยาง
เกิดขึ้นจากการรวมกลุมเพื่อแกปญหา  หรือพัฒนาในระดับกลุม  องคกร  หรือชุมชน  ดังนั้น
จึงตองมีการรวมกลุมเพื่อจัดการความรูรวมกัน

ปจจยัทีท่ำใหการจดัการความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิารประสบผลสำเรจ็
1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุม  คนในกลุมตองมีเจตคติที่ดีในการ

แบงปนความรูซึ่งกันและกัน  มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน  ใหเกียรติกัน  และเคารพความคิดเห็น
ของคนในกลุมทุกคน

2. ผนูำกลมุ  ตองมองวาคนทกุคนมคีณุคา  มคีวามรจูากประสบการณ  ผนูำกลมุ
ตองเปนตนแบบในการแบงปนความรู  กำหนดเปาหมายของการจัดการความรูในกลุมให
ชัดเจน  หาวิธีการใหคนในกลุมนำเรื่องที่ตนรูออกมาเลาสูกันฟง  การใหเกียรติกับทุกคนจะ
ทำใหทุกคนกลาแสดงออกในทางสรางสรรค

3. เทคโนโลยี  ความรูที่เกิดจากการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อถอดองคความรู
ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีมาใชเพื่อการจัดเก็บ  เผยแพรความรูกันอยางกวางขวาง  จัดเก็บ
ในรปูของเอกสารในเวบ็ไซด  วดิโีอ  VCD  หรอืจดหมายขาว  เปนตน

4. การนำไปใช  การติดตามประเมินผล  จะชวยใหทราบวา  ความรูที่ไดจากการ
รวมกลมุปฏบิตั ิ การมกีารนำไปใชหรอืไม  การตดิตามผลอาจใชวธิกีารสงัเกต  สมัภาษณ  หรอื
ถอดบทเรียนผูเกี่ยวของ  ประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุม  ความสัมพันธ
ความเปนชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสม่ำเสมอ  รวมทั้งการพัฒนา
ดานอืน่ ๆ  ทีส่งผลใหกลมุเจรญิเตบิโตขึน้ดวย
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ต ัว อ ย า ง ก ล ุม ห อ ม ท อ ง ย ัด เ ย ีย ด

บานปางปอมกลาง  ตำบลลอ  อำเภอจนุ  จงัหวดัพะเยา  เปนพืน้ทีท่ีป่ลกูกลวยกนัมาก
ราคากลวยตกต่ำ  และมีกลวยชนิดหนึ่งที่ชาวบานเรียกวา  “กลวยสม”  ชาวบานไมคอยนิยม
รบัประทาน  เนือ่งจากเมือ่สกุแลวจะมรีสออกเปรีย้ว  จะนำไปใหไกกนิ  เนือ้กลวยทัง้ทีย่งัดบิหรอื
สกุจะมสีเีหลอืงนวล  นางอชริา  ปญญาฟ ู  ซึง่เปนหวัหนากลมุ  ไดศกึษาวธิกีารทำกลวยฉาบ
จากกลมุสตรอีำเภอแมใจ  และทดลองทำกลวยฉาบจากกลวยสม  หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา  “กลวย
หอมทอง”  ทดลองหลายครัง้และนำเนยมาเปนสวนผสมของเครือ่งปรงุ  ทำใหสกีลวยฉาบสวย
เปนธรรมชาต ิ มคีวามกรอบและมรีสชาตทิีก่ลมกลอมเนือ่งจากมคีวามเปรีย้วอยใูนตวั  ทำใหได
สตูรในการทำกลวยฉาบเฉพาะกลมุ  จากนัน้สมาชกิกลมุสตรไีดรวมตวักนั  9  คน  ลงหนุกนัคน
ละ  200  บาท  เมือ่ป  2544  จดัตัง้กลมุเพือ่ผลติกลวยฉาบขาย  และไดนำกลวยฉาบไปเสนอ
ขายใหคนที่รูจักและเจาหนาที่จากสวนราชการตาง ๆ  ซึ่งทุกคนมองวา  “รสชาติก็คงเหมือน
กลวยฉาบธรรมดา”  แตเมือ่ทดลองชมิแลวจงึเหน็ถงึความแตกตางระหวางรสชาตขิองกลวยฉาบ
จากกลวยน้ำวากับกลวยฉาบจากกลวยหอมทอง  จึงใหความสนใจสั่งซื้อมากขึ้น  และรูจักใน
นาม  “กลวยยัดเยียด”  ซึ่งเปนที่มาของการนำไปเสนอขายดวยการขอรองกึ่งบังคับใหคนซื้อ
นัน่เอง

ตอมาสวนราชการในอำเภอไดใหการสนับสนุนมากขึ้น  เสนอใหมีการทำปายผลิต
ภณัฑใหม  และใหเปลีย่นชือ่เปน  “กลวยหอมทองเมอืงจนุ”  แตเมือ่นำไปขายแลวไมมคีนรจูกั
และไมแนใจในคุณภาพของสินคา  จึงขายไดไมดี  ทำใหตองกลับมาใชชื่อเหมือนเดิมวา
“กลวยหอมทองยดัเยยีด”  จนถงึปจจบุนั

ในการบริหารจัดการของกลุม  ไดมีการแบงหนาที่สมาชิกกลุมใหรับผิดชอบเปนฝาย
ตาง ๆ  ประกอบดวย  ประธานกลมุ  กรรมการฝายตาง ๆ  ฝายการตลาด  ฝายผลติ  ฝายการ
เงนิบญัช ี  และมเีลขานกุารกลมุ  มสีมาชกิเพิม่ขึน้เปน  20  คน  มกีารลงหนุเพิม่และมเีงนิทนุ
หมนุเวยีนใหสมาชกิกลมุไดกยูมื  กลมุไดสรางงานใหกบัคนในชมุชนนัน่คอืสงเสรมิใหปลกูกลวย
ขายใหกบักลมุ  และเมือ่มกีลวยเขามาเปนจำนวนมาก  จะจางแรงงานจากคนในชมุชนมาปอก
กลวยเพื่อทอดไว  และจะฉาบเมื่อมีลูกคาสั่งสินคาเขามา  ทำใหไดกลวยที่ใหมและกรอบอยู
ตลอดเวลา

การพฒันาผลติภณัฑ  กลมุไดมกีารประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกนัทกุเดอืน
และมกีารนำสมาชกิกลมุไปศกึษาดงูานกลมุอาชพีอืน่ ๆ  เพือ่นำความรใูหม ๆ  มาพฒันาผลติ
ภณัฑ  และมกีารเชือ่มโยงกบัเครอืขายซึง่เปนกลมุสตรอีืน่ ๆ   ในการหาตลาดรวมกนั  แลกเปลีย่น
ความรเูรือ่งการบรหิารจดัการกลมุใหยัง่ยนื  และจากการทีก่ลมุไดไปศกึษาดงูานการผลติกลวย
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ฉาบทีจ่งัหวดัสโุขทยั  ทำใหกลมุไดเครอืขายในการแลกเปลีย่นเรยีนรกูารพฒันาผลติภณัฑกวาง
ขึ้น  ความรูจากการไปศึกษาดูงานทำใหกลุมไดแนวคิดเกี่ยวกับการฝานกลวยฉาบใหไดใน
ปริมาณมาก ๆ  ไดเรียนรูและขยายการผลิตสินคาชนิดอื่น ๆ  เพิ่ม  เชน  การทำเผือกฉาบ
มนัฝรัง่ทอด  และการพฒันารสชาตขิองผลติภณัฑใหมคีวามหลากหลายมากขึน้  ทำใหกลมุได
รบัการพฒันา  มใีบอนญุาต  ทีเ่รยีกวา  อย.  มาเปนเครือ่งกำกบัถงึคณุภาพของผลติภณัฑมกีาร
ขยายตลาดไปตางจงัหวดั  และตางประเทศ  กลมุจงึเปนทีร่จูกัและดำรงอยไูดมาจนถงึทกุวนันี้

จากตัวอยางการดำเนินการกลุมกลวยหอมยัดเยียด  ไดมีการนำการจัดการความรู
มาใชเพื่อการพัฒนากลุมกระบวนการจัดการความรูของกลุมเปนดังนี้

1. การบงชีค้วามร ู  เปาหมายของการรวมกลมุกลวยหอมยดัเยยีด  คอืสรางรายได
ใหกับสมาชิกกลุมอาชีพ  และพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง  ยั่งยืน  มีรายไดอยางตอเนื่อง
กลุมตองมีความรูในเรื่องวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การตลาด  การรวมกลุม  การสราง
เครือขาย

2. การสรางและแสวงหาความรู  เมื่อกำหนดองคความรูที่จำเปนในการพัฒนา
กลุมอาชีพแลว  กลุมมีการสำรวจหาแหลงความรูที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทำกลวยฉาบ  ซึ่ง
กอนดำเนินการแสวงหาความรู  ไดมีการปรึกษาหารือกันในกลุม  รวมทั้งสวนราชการที่ใหการ
สนบัสนนุ  จากนัน้ไดรวบรวมรายชือ่กลมุอาชพีทีท่ำเรือ่งกลวยในจงัหวดัพะเยา  เพือ่เปนขอมลู
ในการวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

3. การจดัการความรใูหเปนระบบ  เมือ่มกีารแสวงหาความรแูลว  ไดมกีารจดัทำ
ทำเนียบกลุมอาชีพตาง ๆ  ทั้งที่อยูในจังหวัดพะเยา  และนอกจังหวัดพะเยา  เพื่อการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันตอไป

4. การประมวลและกลัน่กรองความร ู  ความรทูีไ่ดจากกลมุตาง ๆ  กลมุไดมกีาร
แยกแยะถึงปญหาและจุดเดนของการดำเนินการพัฒนากลุมอาชีพในแตละกลุม  และนำมา
จัดทำเวทีเพื่อใหสมาชิกกลุมรวมกันวิเคราะหถึงจุดเดนจุดดอยของกลุม  เพื่อการพัฒนากลุม
ใหดียิ่งขึ้นตอไป

5. การเขาถึงความรู  กลุมไดสรางเครือขายเพื่อการเรียนรูในองคความรูที่จำเปน
ตอการพัฒนากลุมรวมกัน  ทั้งความรูในเรื่องวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การตลาด  การ
บริหารจัดการกลุม
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6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  กลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูตลอด
สรางความสามัคคีภายในกลุม  แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมอื่น ๆ  ทั้งกลุมที่อยูในจังหวัดพะเยา
และกลมุทีอ่ยใูนจงัหวดัอืน่  จากการศกึษาดงูาน  และประชมุสมัมนา  รวมทัง้การแลกเปลีย่น
เรียนรูอยางไมเปนทางการจากการพบเจอกันในการออกรานในงานตาง ๆ  ที่สวนราชการเปน
ผูจัด

7. การเรยีนร ู สมาชกิในกลมุเกดิการเรยีนรรูวมกนั  ยกระดบัความรใูนเรือ่งวตัถดุบิ
ทำใหมีวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตตลอดทั้งป  มีกระบวนการผลิตที่งายไมยุงยากและเปน
อันตราย  ผลิตไดจำนวนมาก ๆ เพียงพอตอความตองการ  มีการขยายตลาดเพิ่ม  มีการรวม
หุนในกลุมเพื่อเปนเงินทุนของกลุมและชวยเหลือสมาชิกที่เดือดรอน

การสรุปองคความรูและการจัดทำสารสนเทศการจัดการความรู
ดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ

ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง  กลุมจะตองมีการสรุปองคความรูเพื่อจัดทำเปนสาร
สนเทศเผยแพรความรใูหกบัสมาชกิกลมุ  และกลมุอืน่ ๆ  ทีส่นใจในการเรยีนร ู  และเมือ่มกีาร
ดำเนินการจัดหาหรือสรางความรูใหมจากการพัมนาขึ้นมา  ตองมีการกำหนดสิ่งสำคัญที่จะ
เกบ็ไวเปนองคความร ู  และตองพจิารณาถงึวธิกีารในการเกบ็รกัษาและนำมาใชใหเกดิประโยชน
ตามความตองการ  ซึ่งกลุมตองจัดเก็บองคความรูไวใหดีที่สุด  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร
สนเทศ  การวจิยั  การพฒันา  โดยตองคำนงึถงึโครงสรางและสถานทีห่รอืฐานของการจดัเกบ็
ตองสามารถคนหาและสงมอบไดอยางถูกตอง  มีการจำแนกหมวดหมูของความรูไวอยาง
ชัดเจน

การสรปุองคความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิาร
การจัดการความรูกลุมปฏิบัติการ  เปนการจัดการความรูของกลุมที่รวมตัวกัน  มีจุด

มุงหมายของการทำงานรวมกันใหประสบผลสำเร็จ  ซึ่งมีกลุมปฏิบัติการ  หรือที่เรียกวา
“ชมุชนนกัปฏบิตั”ิ  เกดิขึน้อยางมากมาย  เชน  กลมุฮกัเมอืงนาน  กลมุเลีย้งหม ู  กลมุเลีย้งกบ
กลมุเกษตรอนิทรยี  กลมุสจัจะออมทรพัย  หรอืกลมุอาชพีตาง ๆ  ในชมุชน  กลมุเหลานีพ้รอม
ที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
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องคความรูจึงเปนความรูและปญญาที่แตกตางกันไปตามสภาพและบริบทของ
ชุมชน  การสรางองคความรูหรือชุดความรูของกลุมไดแลว  จะทำใหสมาชิกกลุมมีองคความรู
หรือชุดความรูไวเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่น  หรือกลุม
อื่นอยางภาคภูมิใจ  เปนการตอยอดความรูและการทำงานของตนตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
อยางที่เรียกวาเกิดการเรียนรูและพัฒนากลุมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

ในการสรุปองคความรูของกลุม  กลุมจะตองมีการถอดองคความรูที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ  การถอดองคความรูจึงมีลักษณะของการไหลเวียนความรู  จากคนสูคน  และจากคน
สูกระดาษ  นั่นคือการองคความรูมาบันทึกไวในกระดาษ  หรือคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรใหกับ
คนที่สนใจไดศึกษาและพัฒนาความรูตอไป  ปจจัยที่สงผลสำเร็จตอการรวมกลุมปฏิบัติการ
คือ

1. การสรางบรรยากาศของการทำงานรวมกัน  กลุมมีความเปนกันเอง
2. ความไววางใจซึ่งกันและกัน  เปนหัวใจสำคัญของการทำงานเปนทีม  สมาชิก

ทกุคนควรไววางใจกนั  ซือ่สตัยตอกนั  สือ่สารกนัอยางเปดเผย  ไมมลีบัลมคมใน
3. การมอบหมายงานอยางชดัเจน  สมาชกิทกุคนงานเขาใจวตัถปุระสงค  เปาหมาย

และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน
4. การกำหนดบทบาทใหกับสมาชิกทุกคน  สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตาม

บทบาทของตนเอง  และเรียนรูเขาใจในบทบาทของผูอื่นในกลุม  ทุกบทบาทมีความสำคัญ
รวมทัง้บทบาทในการชวยรกัษาความเปนกลมุใหมัน่คง  เชน  การประนปีระนอม  การอำนวย
ความสะดวก  การใหกำลงัใจ  เปนตน

5. วธิกีารทำงาน  สิง่สำคญัทีค่วรพจิารณา  คอื
1) การสื่อความ  การทำงานเปนกลุมตองอาศัยบรรยากาศ  การสื่อความที่

ชัดเจน  เหมาะสม  ซึ่งจะทำใหทุกคนกลาเปดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันจนเกิดความเขาใจ  และนำไปสูการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

2) การตัดสินใจ  การทำงานเปนกลุมตองใชความรูในการตัดสินใจรวมกัน  เมื่อ
เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็น  และรวมตัดสินใจแลว  สมาชิกยอมเกิดความ
ผูกพันที่จะทำใหสิ่งที่นเองไดมีสวนรวมตั้งแตตน

3) ภาวะผูนำ  คือ  บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอื่น  การทำงานเปนกลุมควร
สงเสริมใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดมีโอกาสแสดงความเปนผูนำ  เพื่อใหทุกคนเกิดความรูสึกวา
ไดรบัการยอมรบั  จะไดรสูกึวาการทำงานรวมกนัเปนกลมุนัน้มคีวามหมายปรารถนาทีจ่ะทำอกี
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4) การกำหนดกติกาหรือกฎเกณฑตาง ๆ  ที่จะเอื้อตอการทำงานรวมกันให
บรรลุเปาหมาย  ควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการกำหนดกติกา  หรือกฎเกณฑที่
จะนำมาใชรวมกัน

6. การมีสวนรวมในการประเมินผลการทำงานของกลุม  ควรมีการประเมินผลการ
ทำงานเปนระยะในรูปแบบทั้งไมเปนทางการและเปนทางการ  โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน
การประเมินผลงาน  ทำใหสมาชิกไดรับทราบความกาวหนาของงาน  ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมทัง้พฒันากระบวนการทำงาน  หรอืการปรบัปรงุแกไขรวมกนั  ซึง่ในทีส่ดุสมาชกิจะไดทราบ
วาผลงานบรรลุเปาหมาย  และมีคุณภาพมากนอยเพียงใด

ตวัอยางการสรปุองคความรกูลมุกลวยหอมยดัเยยีด

เงื่อนไข ขอดี/จุดเดน ปญหา แนวทางแกไขปญหา แหลงความรูบุคคล

1.ดานวตัถดุบิ
1.1 การปลกูกลวย
- เลอืกพืน้ที่
- เตรยีมพืน้ที่
- ปลกูหนอ
- บำรงุรกัษา
1.2 การกำหนด

ราคากลวย

1. กลวยหอมทอง
เปนกลวยพื้นเมือง
ที่ไมมีผูนิยม
รบัประทาน และ
เกิดขึ้นอยูทั่วไป
ในพื้นที่ภาคเหนือ
2. กลวยมสีี
เหลือิงนวล และมี
ความกรอบ เหมาะ
แกการนำมาทำ
กลวยฉาบ
3. กลวยมรีาคา
ไมแพง เนือ่งจาก
ไมตองดูแลรักษา
มาก

หากมีการสั่งซื้อ
ในปริมาณมาก ๆ
กลวยในพื้นที่จะ
แกไมทัน ทำให
ขาดแคลนกลวย
ในบางครั้ง

1. สงเสรมิการปลกู
โดยรบัประกนัราคา
ซือ้ และประสานกบั
สำนักงานเกษตรให
ความรเูรือ่งการปลกู
กลวย
2. ซือ้สำรวจการปลกู
กลวยในพื้นที่อำเภอ
หรอืจงัหวดัอืน่ ๆ และ
ทำขอตกลงเพื่อรับซื้อ
กลวย
3. ออกไปรับซื้อใน
พืน้ที ่ โดยผปูลกูไม
ตองเสียคาใชจายใน
การขนสง

นางอชริา ปญญาฟู
นางซิว่  สงวนซือ่
นายเหมือน สมศรี
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2.ดานกระบวนการ
ผลติ

2.1 การปอกกลวย
2.2 การทอดกลวย
2.3 การฉาบกลวย
2.4 การบรรจุ

3. ดานการตลาด
3.1 การขาย
- ขายทีบ่าน
- ขายทีก่ลมุ
- ขายตามทีส่วน

ราชการจัดการ
3.2 การโฆษณา
- ประชาสมัพนัธ

ฝายบคุคล กลมุ
- เอกสาร

เงื่อนไข ขอดี/จุดเดน ปญหา แนวทางแกไขปญหา แหลงความรูบุคคล

1. กลวยหอม
ยดัเยยีดมคีวาม
หอม กรอบ
ปลอดสารเคมี
2. ไมใชสีในการ
ผลติ เพราะกลวย
มีสีเหลืองงาม
ตามธรรมชาติอยู
แลว เมื่อบรรจุใส
บรรจุภัณฑจะใหสี
ที่สวยงาม นาซื้อ
3. การพฒันา
ผลิตภัณฑใน
รูปแบบที่หลาก
หลาย จะชวยเพิม่
มูลคาของสินคา
4. บรรจภุณัฑ
ทีส่วยงาม และ
ดงึดดูความสนใจ
ชวยเพิ่มมูลคา
ผลติภณัฑ

1. การขายใน
พืน้ที ่ชมุชน ชวย
สรางงาน สรางเงนิ
และชาวบานยังคง
ใชชีวิตอยูในชุมชน
ไดอยางเปนสุข
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ขาดความรู
ในการออกแบบ
ผลติภณัฑ
2. ลอกเลยีนแบบ
จากที่อื่น
3. ขาดบรรจุ
ภัณฑที่ทันสมัย
และหากใช
บรรจุภัณฑจะทำ
ใหราคาสินคาสูง
ขึ้น
4. ความชื้นใน
ผลติภณัฑ
5. ขาดบนัทกึ
ขอมูลผลิตภัณฑ
6. รปูแบบเดมิ ๆ
ไมทันสมัย
7. ขาดฐานขอมลู
การผลติ
8. ตนทนุการ
ผลติสงู

1. ขาดความรู
ดานกลยทุธ การ
ตลาด และชอง
ทางการจัดจำ
หนาย ใหตรงกบั
กลุมเปาหมาย
2. ผลติสนิคา
ไมทันกับความ
ตองการของตลาด
ในบางครัง้ เพราะ
ขาดแคลนกลวย

1. ประชมุแลกเปลีย่น
เรียนรูอยางตอเนื่อง
2. สรางฐานขอมลู
ผลติภณัฑ
3. สรางเครอืขายเพือ่
พัฒนาและเผยแพร
ความรู
4. เพิม่เตมิเทคนคิ
วธิกีารผลติใหได
ผลติภณัฑใหม ๆ
5. ศกึษาและพฒันา
ผลติภณัฑ ใหได
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน
6. ศึกษาแนวทางการ
ลดปริมาณความชื้น
ในผลิตภัณฑ

1. พฒันาผลติภณัฑ
กลวยใหมีรสชาติ
ตาง ๆ
2. ศกึษาความตอง
การของตลาด กลมุ
เปาหมายที่นิยมรับ
ประทาน
3. ศึกษาแนวทางการ
ขายตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ

นางอชริา ปญญาฟู
นางรกั  ตนยม

นางอชริา ปญญาฟู
นางนอง แปนนอก
นางลดัดา เฟองฟู
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เงื่อนไข ขอดี/จุดเดน ปญหา แนวทางแกไขปญหา แหลงความรูบุคคล

2. การขาย
วางขายตาม
รานคาตาง ๆ
เปนประจำ ทำให
มีลูกคาประจำซื้อ
ไปรับประทาน
และซื้อเปนของ
ฝาก

1. ระบบเครอืขาย
จะเปนการแบงปน
ความร ูและรวมกนั
หาแนวทางแกไข
ปญหา
2. สามารถจดัการ
องคความรไูดอยาง
เปนระบบ
3. แสดงถงึความ
เขมแข็งของชุมชน
4. มพีลงัสรางสรรค
และพลงัตอรอง
5. เสรมิสราง
กลยทุธการตลาด
และพฒันาผลติ
ภัณฑอยางมี
ทิศทางที่ชัดเจน

1. ใหความรูแกคน
ในชุมชน เกี่ยวกับ
เรื่องเครือขายชุมชน
ใหตระหนักถึงความ
สำคัญและประโยชน
ของเครือขาย
2. หนวยงานราชการ
ชวยประสาน เสรมิ
สรางกำลงัใจ และ
ใหคำปรึกษาปญหา
ตาง ๆ

นางอชริา ปญญาฟู
นางนอย มสุกิะ

นางอชริา ปญญาฟู
นางนอง แปนนอก
นางลดัดา เฟองฟู

3.3 ลกูคา
- นกัทศันาจร
- ผศูกึษาดงูาน
- ลกูคาทัว่ไป
- นกัเรยีน

4.ดานการรวมกลุม
และสรางเครือขาย
การรวมกลุม

- คณะทำงาน
เครอืขายกลมุ คอื

- กลมุกลวยจนัดี
- กลมุผลติไวท
- กลมุสมนุไพร

สระเกา
- กลมุทอผา

ลายขิต
- กลมุจกัสาน
- กลมุผกัปลอด

สารพิษ

1. มกีารประสาน
งานระหวางกลุม
เฉพาะการจัดหา
ตลาดรวมกัน
2. มกีารเผยแพร
หรือแบงปนขอมูล
ระหวางกลุมกัน
นอย
3. ขาดทรัพยากร
ในองคกรและหัว
หนาเครือขาย
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สารสนเทศการจดัการความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิาร
สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ  หมายถึงการรวบรวม

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน  พัฒนาคน  หรือพัฒนากลุม  ซึ่งอาจจัดทำเปน
เอกสารคลังความรูของกลุม  หรือเผยแพรผานทางเว็บไซด  เพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู
และนำมาใชประโยชนในการทำงาน

ตัวอยางของสารสนเทศจากการรวมกลุมปฏิบัติการ  ไดแก
1. บันทึกเรื่องเลา  เปนเอกสารที่รวบรวมเรื่องเลา  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการทำงาน

ใหประสบผลสำเรจ็  อาจแยกเปนเรือ่ง ๆ  เพือ่ใหผทูีส่นใจเฉพาะเรือ่งไดศกึษา
2. บันทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองคความรู  เปนการทบทวน  สรุปผลการ

ทำงาน  ที่จัดทำเปนเอกสาร  อาจจัดทำเปนบันทึกระหวางการทำงาน  และหลังจากทำงาน
เสรจ็แลว  เพือ่ใหเหน็วธิกีารแกปญหาในระหวางการทำงาน  และผลสำเรจ็จากการทำงาน

3. วีซีดีเรื่องสั้น  เปนการจัดทำฐานขอมูลความรูที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน  ที่มี
การใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  การทำวีซีดีเปนเรื่องสั้น  เปนการเผยแพรให
บุคคลไดเรียนรูและนำไปใชในการแกปญหา  หรือพัฒนางานในโอกาสตอไป

4. คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดการความรูที่ประสบผลสำเร็จจะทำใหเห็นแนวทาง
ของการทำงานที่ชัดเจน  การจัดทำเปนคูมือเพื่อการปฏิบัติงาน  จะทำใหงานมีมาตรฐาน
และผูเกี่ยวของสามารถนำไปพัฒนางานได

5. อินเตอรเน็ต  ปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย  และมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรูผานทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซดตาง ๆ  มีการบันทึกความรูทั้งในรูปแบบ
ของเว็บบล็อก  เว็บบอรด  และรูปแบบอื่น ๆ  อินเตอรเน็ตจึงเปนแหลงเก็บขอมูลจำนวนมาก
ในปจจบุนั  เพราะคนสามารถเขาถงึขอมลูไดอยางรวดเรว็  ทกุที ่  ทกุเวลา
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กิจกรรม

กจิกรรมที ่1การจัดการความรูดวยตนเองตองอาศัยทักษะอะไรบาง  และผูเรียนมีวิธีการจัด
การความรดูวยตนเองอยางไร  ยกตวัอยาง
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กจิกรรมที ่2องคความรูที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการความรูดวยตนเองคืออะไร (แยกเปน
ขอๆ)
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กจิกรรมที ่3 ใหผเูรยีนเขยีนเรือ่งเลาแหงความสำเรจ็  และรวมกลมุกบัเพือ่นทีม่เีรือ่งเลาลกัษณะ
คลายกันผลัดกันเลาเรื่อง สกัดความรูจากเรื่องเลาของเพื่อน ตามแบบฟอรม
ดังนี้

แบบฟอรมการบันทึกขุมความรูจากเรื่องเกา

ชื่อเรื่อง..............................................................................................................................................................................

ชื่อผูเลา.............................................................................................................................................................................

1. เนื้อเรื่องยอ
.............................................................................................................................................................................................

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................
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เนือ้หาความรู ขอดี/จุดเดน ปญหา แนวทางแกไขปญหา แหลงความรูบุคคล

กจิกรรมที ่4 ใหผูเรียนจับกลุม 3-5 คน ไปถอดองคความรูกลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชน  และ
นำมาสรุปเปนองคความรู  ตามแบบฟอรมดังนี้

สรุปองคความรูกลุม.............................................................................................................................

ที่อยูกลุม...........................................................................................................................................................................

ชื่อผูถอดองคความรู 1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................
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คำชีแ้จง : จงกากบาท X เลอืกขอทีท่านคดิวาถกูตองทีส่ดุ

1. การจดัการความรเูรยีกสัน้ ๆ วาอะไร
ก. MK
ข. KM
ค. LO
ง. QA

2. เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนางาน
ค. พัฒนาองคกร
ง. ถูกทุกขอ

3. ขอใดถูกตองมากที่สุด
ก. การจดัการความร ู  หากไมทำ  จะไมรู
ข. การจัดการความรูคือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ
ค. การจัดการความรูถือเปนเปาหมายของการทำงาน
ง. การจัดการความรูคือการจัดการความรูที่มีในเอกสาร ตำรา มาจัดใหเปน

ระบบ
4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร

ก. ปญญา
ข. สารสนเทศ
ค. ขอมูล
ง. ความรู

5. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ  (Cop)  คอือะไร
ก. การจัดการความรู
ข. เปาหมายของการจัดการความรู
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู
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6. รปูแบบการจดัการความรตูามโมเดลปลาท ู  สวน  “ทองปลา”  หมายถงึอะไร
ก. การกำหนดเปาหมาย
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู
ง. ความรูที่ชัดแจง

7. ผูที่ทำหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือใคร
ก. คุณเอื้อ
ข. คุณอำนวย
ค. คุณกิจ
ง. คุณลิขิต

8. สารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูในปจจุบันมีอะไรบาง
ก. เอกสาร
ข. วีซีดี
ค. เว็บไซด
ง. ถูกทุกขอ

9. การจัดการความรูดวยตนเองกับชุมชนแหงการเรียนรูมีความเกี่ยวของกัน
หรอืไม  อยางไร
ก. เกี่ยวของกัน  เพราะการจัดการความรูในบุคคลหลาย ๆ คน  รวมกันเปน

ชุมชน  เรียกวาเปนชุมนุมแหงการเรียนรู
ข. เกีย่วของกนั  เพราะการจดัการความรใูหกบัตนเองกเ็หมอืนกบัจดัการความรู

ใหชุมชนดวย
ค. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล  สวน

ชุมชนแหงการเรียนรูเปนเรื่องของชุมชน
ง. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะชุมชนแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูเฉพาะกลุม

  10. ปจจัยที่ทำใหการจัดการความรูการรวมกลุมปฏิบัติการประสบผลสำเร็จคืออะไร
ก. พฤติกรรมของคนในกลุม
ข. ผูนำกลุม
ค. การนำไปใช
ง. ถูกทุกขอ

เฉลย  1) ข  2) ง  3) ก  4) ก  5) ค  6) ข  7) ข  8) ง  9) ก  10) ง
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หนงัสอืเรยีนรายวชิา ทกัษะการเรยีนรู
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

141

แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน ต น เ อ ง ห ล ัง เ ร ีย น

บทสะทอนที่ไดจากการเรียนรู
1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู
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บทที่ 4 

คิดเปน 

สาระสําคญั 

 ทบทวนทําความเขาใจกับความเชือ่พื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ และเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรือ่ง

ของการคิดเปน กระบวนการแกปญหาของคนคิดเปนและปรัชญาคิดเปน ศึกษาวิเคราะหลักษณะของขอมูล

ทัง้ดานวิชาการ ตนเอง และสังคม สิง่แวดลอม รวมทัง้เทคนิคการเก็บขอมูล เพื่อนําไปใชในการเลือกเก็บ

ขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการคิดตัดสินใจอยางคนคิดเปน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ กับความเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปน

และปรัชญาคิดเปนได 

2. จําแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ลักษณะของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคมสิง่แวดลอมที่

จะนํามาใชประกอบการคิดและการวิเคราะหขอมูล เพื่อแกปญหาของคนคิดเปนได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ และการเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปนและปรัชญาคิดเปน 

2. ลักษณะและความแตกตางของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคมสิง่แวดลอม รวมทั้งเทคนิค

การเก็บขอมูลและวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การคิดเปนที่จะนํามาใชประกอบการคิด การ

ตัดสินใจ แกปญหาของคนคิดเปน 

3. กรณีตัวอยางเพื่อการฝกปฏิบัติ 

 

ขอแนะนําการจัดการเรียนรู 

1. คิดเปน  เปนวิชาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการคดิ การวิเคราะห และแสวงหาคําตอบดวยการ

ใชกระบวนการที่หลากหลาย เปดกวาง เปนอิสระมากกวาการเรียนรูที่เนนเน้ือหาใหทองจําหรือ

มีคําตอบสําเร็จรูปให โดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลเสียกอน 

2. ขอแนะนําวา กระบวนการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนนัน้ ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนบางคนเทานั้นที่เคยเรียนมาจากหลักสูตร กศน. 51 ระดับประถมศึกษาที่เคยเรียนรูแบบ

พบกลุม เคยอภิปรายถกแถลงมากอน แตสวนใหญเรียนมาจากการศึกษาในระบบ จึงควรใหได
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ฝกประสบการณการเรียนดวยวิธีพบกลุมไดรวมการอภิปรายถกแถลง เพือ่ใหผู เรียนและครู

ชวยกันแสวงหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และชวยใหผู เรียนไดคุ นเคยและมัน่ใจในการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธตอไป สวนผูที ่เคยเรียนการอภิปรายกลุมมาแลว ก็ใช

โอกาสน้ีฝกทักษะใหมั่นใจเพิ่มขึ้น และจะไดชวยเพื่อนๆ ใหรวมกิจกรรมไดรวดเร็วมากขึ้น 

3. เนื่องจากเปนวิชาที่ประสงคจะใหผูเรียนไดฝกการคิด การวิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบดวย

ตนเองมากกวาทองจําเพื ่อหาความรู แบบเดิม ครูและผู เ รียนจึงควรจะตองปฏิบั ติตาม

กระบวนการที่แนะนํา โดยไมขามขั้นตอนจะชวยใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่   1  ปฐมบทของการคิดเปน 

  “คิดเปน คืออะไร ใครรูบาง 

 มีทิศทางมาจากไหน ใครเคยเห็น 

 จะเรียนรํ่าทําอยางไรให “คิดเปน” 

 ไมลอเลนใครตอบไดขอบใจเอย” 

 

ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

 ทุกวันนีน้อกจากเด็กและเยาวชนทีค่ร่าํเครงเรียนหนังสืออยูในโรงเรียนกันมากมายทัว่ประเทศแลว 

ก็ยังมีเยาวชนและผูใหญจํานวนไมนอยทีส่นใจใฝรูใฝเรียนตางก็ใชเวลาวางจากการทํางาน หรือวันหยุดไป

เรียนรูเพิ่มเติมทั้งวิชาสามัญ วิชาอาชีพ หรือการฝกทักษะการเรียนรูตาง ๆ จากสื่อและเทคโนโลยีที่แพรหลาย

มากมายที่เรียกวา การศึกษาผูใหญ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผูเรียนเหลานีบ้างคนเปนเยาวชนที่ยังเรียนไมจบมัธยมศึกษาตอนตน แตตองออกมาทํางานเพราะครอบครัว

ยากจน มีพี่นองหลายคน บางคนไมไดเรียนหนังสือแตทํางานเปนเจาของกิจการใหญโต บางคนจบปริญญา

แลวก็ยังมาเรียนอีก บางคนอายุมากแลวก็ยังสนใจมาฝกวิชาชีพและวิชาทีส่นใจ เชน รองเพลง ดนตรี หมอดู 

พระเครือ่ง เปนตน และมีจํานวนไมนอยที ่เรียนรู การทํารานอาหาร การทํารานขายทอง หรือการทํา

การเกษตรปลูกสมโอตามที่พอแม ปู ยา ตา ยาย ทํามาหากินมาหลายชั่วอายุคน 

 

กิจกรรมที่  1 

 คนทุกคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา ทานเคยรูบางไหมวา เหตุใดนักศึกษาเหลานี้จึงคิดมาเรียน

หนังสือ เมื่ออายุเลยวัยที่จะเรียนในโรงเรียนแลว ? 

 คําตอบมีหลากหลายแตกตางกันไป เชน 

อยากมีโอกาสไดเรียนสูง ๆ ไดเปนเจาคนนายคน  

เรียนจบระดับประถมศึกษาแลวต้ังแตเด็ก ๆ อยากเรียนตอระดับมัธยมศึกษาบาง  

ตองการนําความรูไปใชพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพใหดีขึ้น มีรายไดดีกวาเดิม  

ตองการพบเพื่อนรุนเดียว วัยเดียวกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดดวยกัน  

มีเงินมีทอง มีงานทําเปนหลักเปนฐาน มีชื่อเสียงเดนดังแลว อยากมวีฒุิการศกึษาสงู ๆ มาประดับตัวเอง  

มีฐานะดี เปนเจาของกิจการใหญโตระดับประเทศและนานาชาติ แตมีวุฒิทางการศึกษาเพียงแคม. 3 กอ็ายเขา 

อยากเรียนปริญญาบาง ต้ังใจจะสมัครเปนนักการเมืองทองถิ่น แตวุฒิการศึกษาไมเพียงพอ จึงตองมาเรียนให 

ไดวุฒิตามที่กฎหมายกาํหนด  

มาเรียนใหจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะไดมีโอกาสประเมินเลื่อนตําแหนงเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

มาเรียนวิชาชพีทาํอาหารตามทีเ่พือ่น ๆ ชวนมา ต้ังใจจะนําความรูไปทาํอาหารขายในชมุชน เมือ่เรียนสาํเร็จ ฯลฯ 
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คําตอบอาจจะมีอีกมากมายตามเหตุผลของแตละคนทีไ่มเหมือนกัน หรือบางคนอาจมีเหตุผล

เหมือนกับคนอ่ืนบาง แมแตตัวทานเอง เคยถามตัวเองบางไหมวา มาเรียนที่น่ีเพราะอะไร?  

คําตอบของทาน คือ 

เพราะ _________________________________________________________________________ 

(ลองเติมตามใจทาน) ถาจะถามตออีกวา ทําไมเหตุผลของหลายคนทีก่ลาวมาแลวใน การเรียนที่นี่จึงไม

เหมือนกันทุกคนและอาจจะไมเหมือนกับเหตุผลของทาน? หลายคนตอบวา เพราะเขาไมใชทาน ความคิด 

ความประสงค ความตองการของเขาจึงแตกตางไปจากของทาน 

ทานวาจริงไหม?  (ลองคิด แตไมตองเขียนตอบ) 

ถาเรียนจบหลักสูตรและคุณครูประเมินผลการเรียนรูแลวปรากฏวา ทานมีความรูจริงผานการประเมิน

จบหลักสูตรตามที่ทานต้ังความหวังไว  ทานจะรูสึกอยางไร (โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบเห็นดวย) 

         ดีใจ มีความสุข     เสียใจ ไมมีความสุข 

แตถาเรียนจบหลักสูตรตามที่ทานตั้งใจมาเรียนแลว ปรากฏวา ทานไมสามารถผานการประเมินจบ

หลักสูตรได ความตั้งใจที่จะมาเรียนที่นี่จึงไมสําเร็จ ทานจะรูสึกอยางไร (โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบ

เห็นดวย) 

         ดีใจ มีความสุข     เสียใจ ไมมีความสุข 

เชื่อวา คําตอบของทานก็คงเหมือนกันทุกคน นั่นก็คือ คนทุกคนมีความแตกตางกัน มีการดําเนิน

ชีวิตที่ตางกัน ความคาดหวัง ความตองการตาง ๆ ในชีวิตก็แตกตางกัน แตทุกคนก็ตองการความสําเร็จใน

ชีวิตดวยกันทุกคน ซึ่งถาประสบความสําเร็จก็จะมีความสุข  ความเชือ่ดังกลาวนี ้เปนความจริงในชีวิต 1 ใน 

5 ขอ ของคน ที่ดร. โกวิท  วรพพิัฒน  อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดใชเปนพื้นฐานความคิดที่สําคัญใน

การจัดการศึกษาผูใหญหลายโครงการ ตั้งแตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา ความจริงในชีวิตของคน 5 ประการ  

ที่ตอมาเรียกกันวา ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญนี้นับวาเปนปฐมบท หรือที่มาของคําวา คิดเปน 
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การเรียนรูเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเขาใจไดดี ผูเรียนตองทําความเขาใจดวยการ

รวมกิจกรรมการคิด การวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ เปนขัน้เปนตอนตามลําดับอยางตอเนือ่งตัง้แตกิจกรรมที ่1 

ที่ผูเรียนไดรวมกิจกรรมมาแลวไปจนจบกิจกรรมที ่5 และสรุปความคิดเปนขัน้เปนตอนตามไปดวยโดยไม

ตองกังวลวา คําตอบหรือความคิดที่ไดจะผิดหรือถูกมากนอยเพียงใด เพราะจะไมมีคําตอบใดถูกทั้งหมดและ

ไมมีคําตอบใดผิดทั้งหมด เมื่อไดรวมกิจกรรมครบตามกําหนดทั้ง 5 กิจกรรมแลว ผูเรียนจะสามารถสรุป

ใบงานท่ี 1 การเรียนรูรวมกัน 

 ใบงานนี้จะเนนการอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูรวมกันที่จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิด รูจัก

วิเคราะห รูจักการแสวงหาคําตอบดวยตนเอง หรือจากกระบวนการอภิปรายกลุม โดยที่ครูไมบอก 

หรือมีคําตอบสําเร็จรูปให กระบวนการทีว่าน้ีอาจเปนดังน้ี 

ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม  

เพื่อเปนผูนําอภิปรายและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุม และนําผลการอภิปรายของกลุมเสนอ

ตอที่ประชุมกลุมใหญ ครูนําเสนอกรณีตัวอยาง พรอมประเด็นอภิปรายใหผูเรียนทุกกลุมยอย อภิปราย

ถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดให ครูติดตาม สังเกตเหตุผลของกลุม หากขอมูลยังไม

เพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิ่มเติม ในสวนของขอมูลที่ยังขาดอยูได เลขานุการกลุมซึ่งอาจะมี

ได 1 – 2 คน บันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดใหเปนคําตอบสั้น ๆ เพียงใหได

ใจความ แลวนําคําตอบนั้น ๆ ไปรายงานในที่ประชุมกลุมใหญ  

 ในการประชุมกลุมใหญ ผูแทนกลุมยอยนําเสนอรายงาน ครูชวยผูเรียนที่ทําหนาที่เลขานุการ

กลุมบันทึกขอคิดเห็นของกลุมยอยไวที่กระดาษบรูฟซึ่งเตรียมจัดไวกอนแลว เมื่อทุกกลุมรายงานแลว 

ครูนําอภิปรายในกลุมใหญ ถึงคําตอบของกลุม ซึ่งจะหลอมรวมบูรณาการคําตอบของกลุมยอยออกมา

เปนคําตอบประเด็นอภิปรายของกรณีตัวอยาง หากมีผูเรียนไมมากนัก ครูอาจไมตองแบงกลุมยอย ให

ผูเรียนทุกคนอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุมใหญเลย โดยมี

ประธานหรือหัวหนากลุมเปนผูนําและใหเลขานุการกลุมใหญ เปนผูบันทึกขอคิดเห็นของคนในกลุม 

โดยครูอาจเปนผูชวยได จากน้ันครูนําสรุปคําตอบที่ไดเปนขอเขียนที่สมบูรณขึ้น และนําคําตอบน้ัน

บันทึกในกระดาษบรูฟติดไวใหเห็นชัดเจน เปรียบเทียบกับตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยางที่ได

เตรียมไวกอนแลว ซึ่งอาจใกลเคียงกับขอสรุปของกลุม 
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แนวคิดเรื่องความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา ผูใหญดวยตนเองได ซึง่ก็จะนําไปสูการทําความเขาใจเรื่องคิด

เปนตอไป กิจกรรมการเรียนรูเรือ่งความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญทัง้ 5 ขั้นตอนนี้ ขอแนะนําใหได

เรียนโดยวิธีพบกลุม เพื่อใหไดมีการอภิปรายถกแถลงตอยอดความคิด โดยใหผูเรียนไดใชประสบการณตรง

ของทุกคนมาเปนขอมูลในการสนทนาแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

 

กิจกรรมที่  2 

 ครูและผูเรียนนั่งสบาย ๆ เปนกลุมเล็กหรือใหญแลวแตจํานวนผูเรียน ครูแจกใบงานที่ 2 ที่เปนกรณี

ตัวอยางเร่ือง “แปะฮง” ใหผูเรียนทุกคน ครูอธิบายใหผูเรียนทราบวา ครูจะอานกรณีตัวอยางใหฟง 2 เที่ยวชา ๆ 

ใครที่พออานไดบางก็อานตามไปดวย ใครที่อานยังไมคลองก็ฟงครูอานและคิดตามไปดวย เมื่อครูอานจบแลว 

ก็จะพูดคุยกับผูเรียนในเชิงทบทวนถึงเนื้อหาในกรณีตัวอยางเรื่อง “แปะฮง” เพื่อใหแนใจวา ผูเรียนทุกคน

เขาใจเน้ือหาของกรณีตัวอยางตรงกัน จากน้ันครูจึงอานประเด็น ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (คําถามที่ไมมีคําตอบ

สําเร็จรูป แตเปนคําถามที่กระตุนใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น) ที่กํากับมากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนฟง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี  2  กรณีตัวอยางเร่ือง แปะฮง 

 

 

 ทานขุนพิชิตพลพาย เปนคหบดีมีชือ่เสียงมากในดานความเมตตากรุณาทานเปนคนทีพ่รอม

ไปดวยทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร เกียรติยศ ชื่อเสียง และความสุขกายสบายใจ 

 ตาแปะฮง เปนชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเตาฮวย อาศัยอยูที่หองแถวเล็ก ๆ หลังบานขุนพิชิต 

แปะฮงขายเตาฮวยเสร็จกลับบานตอนเย็นตกค่ ําหลังจากอาบน้าํอาบทา กินขาวเสร็จก็นั่งสีซอ

เพลดิเพลนิทกุวันไป 

 วันหนึ่งทานขุนคิดวา แปะฮงดูมีความสุขดีแตถาไดมีเงินมากขึ ้นคงจะมีความสุขอยาง

สมบูรณมากขึ้น ทานขุนจึงเอาเงินหนึง่แสนบาทไปใหแปะฮง จากนั้นมาเปนเวลาอาทิตยหนึ่งเต็ม ๆ 

ทานขุนไมไดยินเสียงซอจากบานแปะฮงอีกเลย ทานขุนรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหน่ึง เย็นวันที่แปด

แปะฮงก็มาพบทานขุน พรอมกับนําเงินที่ยังเหลืออีกหลายหมื่นมาคืน แปะฮงบอกทานขุนวา 

 “ผมเอาเงินมาคืนทานครับ ผมเหนื่อยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตองทํางานมากขึน้ ตองคอยระวัง

รักษาเงินทอง เตาฮวยก็ไมไดขาย ตองไปลงทุนทางอื่น เพื ่อใหรวยมากขึ ้นอีกลงทุนแลวก็กลัว

ขาดทุน เหน่ือยเหลือเกิน ผมไมอยากไดเงินแสนแลวครับ” 

 คืนน้ันทานขุนก็หายใจโลงอก เมื่อไดยินเสียงซอจากบานแปะฮง แทรกเขามากับสายลม 

 

ประเด็น  ในเร่ืองของความสุขของคนในเร่ืองนี้ ทานไดแนวคิดอะไรบาง 

 

 

 

แปะฮง 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. ใหครูนําผูเรียนทํากิจกรรมตามที่แนะนําไวในใบงานที่ 2 

2. กลุมเลือกขอคิดหรือคําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

3. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุด ที่เลือกบันทึกไว คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “แปะฮง” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายหลุมที่เคยเสนอไว 

ดังปรากฏในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไวตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณี

ตัวอยางเร่ือง 

“แปะฮง” 

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

 เมื่อคนมีความแตกตางกัน แต

ทุกคนตางก็ตองการความสุข ดังน้ัน 

ความสุขของแตละคนก็อาจไม

เหมือนกัน ตางกันไปตามสภาวะของ

แตละบุคคลที่แตกตางกันดวย 
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ใบงานท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “ธญัญวดี” 

  

 

ธัญญวดีไดรับการบรรจุเปนครูในโรงเรียนมัธยมที่ตางจังหวัด พอเปนครูได 1 ป ก็มีอัน

เปนตองยายเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่ธัญญวดียายเขามาทําการสอนเปนโรงเรียน

มัธยมเชนเดียวกัน แตมีการสอนการศึกษาผูใหญ ระดับที่ 3 – 4 และ 5 ในตอนเย็นอีกดวย มาเมื่อ

เทอมทีแ่ลว ธัญญวดีไดรับการชักชวนจากอาจารยใหญใหสอนการศึกษาผูใหญ ในตอนเย็น

ธัญญวดีเห็นวาตัวเองไมมีภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไมตองคิดถึงเรื่องอื่น ซ้ ํายังจะมีรายได

เพิ่มขึ้นอีกดวย 

 แตธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปลาไมทราบ เริ่มตนจากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเกา  

บางคนวามาอยูยังไมทันไรก็ไดสอนภาษาค่าํ สวนครูเกาที่สอนภาคค่าํ ก็เลือกสอนเฉพาะชัว่โมง

ตน ๆ โดยอางวา เขามีภารกิจทีบ่าน ธัญญวดียังสาว ยังโสด ไมมีภาระอะไรตองสอนชัว่โมงทาย 

ๆ ทําใหธัญญวดีตองกลับบานดึกทุกวัน ถึงบานก็เหน่ือย อาบนํ้าแลวหลับเปนตายทุกวัน 

 การสอนของครูภาคค่ํา สวนใหญไมคอยคํานึงถึงผูเรียน เขาจะรีบสอนใหหมดไปชัว่โมง

หนึ่ง ๆ เทานั้น เทคนิคการสอนที่ไดรับการอบรมมา เขาไมนําพา ทํางานแบบขอไปที เชาชามเย็น

ชาม ธัญญวดีเห็นแลวก็คิดวา คงจะรวมสังฆกรรมไมได จึงพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจและ

เวลา ทําทุก ๆ วิถีทางเพื่อหวังจะใหครูเหลาน้ันไดเอาเยี่ยงอยางของตนบาง แตก็ไมไดผลทุกอยาง

เหมือนเดิม ธัญญวดีแทบหมดกําลังใจไมมีความสุขเลย คิดจะยายหนีไปอยูทีอื่่นมาฉุกคิดวาที่

ไหน ๆ คงเหมอืน ๆ กนั คนเราจะใหเหมอืนกนัหมดทกุคนไปไมได 

 

ประเด็น  ถาทานเปนธัญญวดี ทําอยางไรจึงจะอยูในสังคมนั้นไดอยางมีความสุข 

ธญัญวดี 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. ครูนําผูเรียนทํากิจกรรมตามที่เสนอไวในใบงานที่ 3 

2. กลุมเลือกขอคิดหรือคําตอบที่คิดวาดีที่สุดไว 1 คาํตอบ 

3. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดที่เลือกบันทึกไวคือ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “ธญัญวดี” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไว 

ดังปรากฏในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“ธญัญวดี” 

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

 การที ่คนเราจะมีชีวิตอยู ไดอยางเปน

สุ ข นั ้น ต อ ง รู จั ก ป รั บ ตั ว เ อ ง ใ ห เ ข า กั บ

สถานการณ สิ่งแวดลอมหรือปรับสถานการณ

สิ่งแวดลอมใหเขากับตนเองหรือปรับทั้งสอง

ทางใหเขาหากันไดอยางผสมกลมกลืนอยางนา

พอใจก็จะเกิดความสุขได 
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ใบงานท่ี 4  กรณีตัวอยางเร่ือง “วุน” 

  

 

หมูบานดอนทรายมูลที่เคยสงบเงียบมาแตกาลกอน กลับคึกคักดวยผูคนที่อพยพเขาไป

อยูเพิ่มกันมากขึ้น ๆ ทุกวัน ทั้งนี้เปนเพราะการคนพบพลอยในหมูบาน มีการตอไฟฟา ทําให

สวางไสว ถนนลาดยางอยางดี รถราวิ่งดูขวักไขวไปหมด สิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนก็เกิดขึ้น 

เชน เมื่อวานเจาจุกลูกผูใหญจาง ถูกรถจากกรุงเทพฯ ทับตายขณะวิ่งไลยิงนก เมื่อเดือนกอน 

น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานตปนี ้ถูกไฟฟาดูดขณะรีดผาอยู ซองผูหญิงเกิดขึ้นเปนดอกเห็ด 

เพื่อตอนรับผูคนที่มาทําธุรกิจ ที่รายก็คือเปนที่เที่ยวของผูชายในหมูบานน้ีไปดวย ทําใหผัวเมียตีกัน

แทบไมเวนแตละวัน 

 ครูสิงหแกน่ังดูเหตุการณตาง ๆที่เกิดขึ้นแลว ไดแตปลงอนิจจัง “เออ ไอพวกน้ีเคยสอนจํ้าจ้ี

จ้ําไชมา ตั้งแตหัวเทากําปน เดี๋ยวนี้ดูมันขัดหูขัดตากันไปหมด จะสอนมันอยางเดิมคงจะไปไม

รอดแลว เราจะทําอยางไรดี” 

 

ประเด็น   

1. ทําไมจึงเกิดปญหาตาง ๆ เหลานี้ข้ึนในหมูบานดอนทรายมูล 

2. ถาทานเปนคนในหมูบานทรายมูล ทานจะแกปญหาอยางไร 

3. ทานคิดวา การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชนเชนนี้ ควรเปนอยางไร 

 

 

วุน 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. ครูนําผูเรียนทํากิจกรรมตามที่เสนอไวในใบงานที่ 4 

2. กลุมเลือกขอคิดหรือคําตอบที่ดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

3. คําตอบที่กลุมเลือกบันทึกไว คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง  

เร่ือง “วุน” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมหลายคน 

ที่เคยเสนอไวดังที่ปรากฏ 

ในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“วุน” 

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

 สังคมปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว 

ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีวิง่เขาสูชุมชนอยาง

รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนตั้งรับไม

ทัน ปรับตัวไมไดจึงเกิดปญหาทีห่ลากหลายทั ้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

อาชีพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของคนในชุมชน 

การจัดการเรียนการสอน ในปจจุบันจะใชวิธีสอนโดย

การบอกการอธิบายของครูใหผูเรียนจําไดเทานัน้คงไม

เพียงพอแตตองใหผู เรียนรูจักคิด รูจักการแกปญหาที่

ตองไดขอมูลที่หลากหลายมาประกอบการคิดแกปญหา

ใหสอดคลองกับความเชื่อ ความจําเปนของตนเอง และ

ความตองการของชุมชนดวย 
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ใบงานท่ี 5  กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” 

  

 

ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ 

“ทุกคนนัง่ลงอยูนิ่ง ๆ อยาเคลือ่นไหวไมงั ้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของ

เจาชายหนาเห้ียม คอสั้นที่ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 

ผมรูทันทีวารถทัวรที ่ผมโดยสารคันนี้ถูกเลนงามโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดู

ดานหลัง เห็นไอวายรายอีกคนหนึ่งถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปา

กางเกง คลํา .38 เหาไฟของผมซึง่ซือ้ออกมาจากรานเมือ่บายนีเ้อง นึกในใจวา “โธเพิ่งซื้อเอา

มายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทาน้ันเองก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 

เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดี๋ยวนี้ มึงอยากตายโหงหรือ

ไง” ผมนึกในใจวา เดี๋ยวพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลีย้งตัว แตผมตอง

แปลกใจแทนที่รถจะหยุดมันกลับยิง่เร็วขึ้นทุกที ทุกที ยิ่งไปกวานัน้รถกลับสายไปมาเสียดวย 

ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจาตาพองยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับวิง่ไปยืนประชิด

คนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุดโวย หยุด ไอนี่ กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสน

ทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปตอ คนขับบานเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผม

กวาดสายตาเห็นผูชายทีนั่ง่ถัดไปทางมานัง่ทางดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปทีไ่อ

วายรายและถัดไปอีกเปนชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขีม้า ผมเขาใจวาคง

จะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลังเอามือลวงกระเปากางเกงอยูทั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนัน้ชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่ํา ทุกคน

เกร็งไปหมด ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 

 

ประเด็น   

1. ถาคุณอยูในเหตุการณอยางผม คุณจะตัดสินใจอยางไร 

2. กอนที่คุณจะตัดสินใจ คุณคิดถึงอะไรบาง 

 

 

“สูไหม” 



154 

แนวทางการทํากจิกรรม 

 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อเปน

ผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายทีบ่ันทึกไวไปเสนอตอที่

ประชุมใหญ จากนัน้ ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพือ่หาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครูติดตาม

สังเกต การใชเหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิม่เติมได เลขานุการ

กลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และนําคําตอบนั้นไปรายงานในที่ประชุมกลุม

ใหญ (หากมีผู เรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย โดยไมตอง

แบงกลุมยอยก็ได) 

 ในการประชุมกลุมใหญ ครูเตรียมกระดาษบรูฟแบงเปน 3 ชอง ใหหัวขอแตละชองวา ขอมูลทาง

วิชาการ ขอมูลดานตนเอง และขอมูลดานสังคมสิง่แวดลอมนํามาติดไวลวงหนา เมือ่แตละกลุมรายงานถึง

เหตุผลของกลุมวาสูหรือไม สู เพราะเหตุผลอะไร ขอมูลทีนํ่ามาเสนอจะถูกบันทึกลงในชองที่เหมาะสมกับ

ขอมูลน้ัน ๆ เชน ถายกเหตุผลวาสู หรือไมสู เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูคนรอบขางในรถ 

ก็นาจะบันทึกเหตุผลนัน้ลงในชองที ่3 เรียกขอมูลดานสังคมสิง่แวดลอม หากเหตุที่เสนอเปนเรื่องความ

มั่นใจหรือความเขมแข็งทางจิตใจของตนเองก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 2 ขอมูลดานตนเอง หรือถาเหตุผลที่

เสนอเปนเรื่องของความรูเรือ่งการยิงปน ชนิดของปน ก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 1 ขอมูลทางวิชาการ เปน

ตน เมื่อทุกกลุมรายงานและขอมูลถูกบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลทัง้ 3 กลุมแลว ครูนํากระดาษบรูฟที่

บันทึกขอมูลทั้ง 3 ดานขึ้นมาใหผูเรียนพิจารณาแลวจะถามผูเรียนวา พอใจกับการคิด การตัดสินใจหรือยัง ถา

ยังไมพอใจใหทุกคนเพิ่มเติมตามที่ตองการ จากนัน้ ครูสรุปใหผูเรียนเขาใจวา การคิดการแกปญหาตาง ๆ ผู

แกปญหาจะมีการนําขอมูลมาประกอบการคิดอยางนอย 3 ประการ เสมอ คือ ขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเอง 

และขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม อาจมีคนคิดถึงขอมูลดานอื่น ๆ อีกก็ได แตจะมีขอมูลหลักยืนยัน 3 ประการ

เสมอ การคิดแกปญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถายังไมพอใจก็ตองกลับไปคิดถึงปญหาและขอมูลที่

นํามาคิดแกไข พยายามคิดหาขอมูลเพิม่เติมแตละดานใหมากขึน้ จนพอเพียงทีจ่ะใชแกปญหาจนพอใจก็ถือ

วา การคิดการแกปญหาน้ันเสร็จสิ้นดวยดี 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมในการเตรียมบันทึกขอมูลจากการคิดการสรุปของผูเรียน หลังจากอภิปรายถกแถลง

กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” แลวครูนํามาบันทึกลงตารางในกระดาษบรูฟขางลางน้ี 

1 

ขอมูลทางวิชาการ 

2 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

3 

ขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง  

เร่ือง “สูไหม” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมหลายคนที่เคย 

เสนอไว ดังที่ปรากฏในกรอบ 

ดานขวามือ ตัวอยางน้ีขอสรุปน้ี 

อาจจะใกลเคียงกับขอสรุปของ 

กลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“สูไหม” 

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

 ปญหาในสังคมปจจุบันซับซอนและ

เปลีย่นแปลงรวดเร็ว การเรียนรูโดยการฟงการจําจาก

การสอนการอธิบายของครูอยางเดียวคงไมพอทีจ่ะ

แกปญหาไดอยางยั่งยืน ทันตอเหตุการณ การสอน

ใหผู เรียนรูจักคิดเอง โดยใชขอมูลที่หลากหลาย

อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลัก

วิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพของสังคมสิ่งแวดลอม มาประกอบในการ

คิด การตัดสินใจอยางพอเพียงก็จะทําใหการคิด 

การตัดสินใจเพื่อแกปญหานั้นมีความมั่นใจและ

ถูกตองมากขึ้น 

 



156 

 เมื่อผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ครบทั้ง 5 กิจกรรมแลว ครูนํา

กระดาษบรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทั้ง 5 แผนติดผนังไว เชิญทุกคนเขารวมประชุมกลุมใหญแลวใหผูเรียนบาง

คนอาสาสมัครสรุปความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเพื่อนฟง จากนั้นครูสรุปสุดทายดวยบทสรุป

ตัวอยางดังน้ี 

 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ เชื่อวาคนทุกคนมีพื้นฐานที่แตกตางกัน ความตองการก็ไม

เหมือนกันแตทุกคนก็มีจุดมุงหมายปลายทางของตนทีจ่ะกาวไปสูความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุถึงสิง่นั้นไดเขาก็

จะมีความสุข ดังน้ัน ความสุขเหลาน้ีจึงเปนเร่ืองตางจิตตางใจที่กําหนดตามสภาวะของตน อยางไรก็ตามการ

จะมีความสุขอยูไดในสังคม จําเปนตองรูจักปรับตัวเอง และสังคมใหผสมกลมกลืนกันจนเกิดความพอดีแก

เอกัตภาพ และบางคร้ังหากเปนการตัดสินใจที่ไดกระทําดีที่สุดตามกําลังของตัวเองแลว ก็จะมีความพอใจกับ

การตัดสินใจนัน้ อีกประการหนึง่ในสังคมที่มีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ การที ่จะปรับตัวเองและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดความพอดีนั้น จําเปนตองรูจักการคิด การแกปญหา การเรียนการสอนทีจ่ะใหคนรูจัก

แกปญหาไดนัน้ การสอนโดยการบอกอยางเดียวคงไมไดประโยชนมากนัก การสอนใหรู จักคิด รู จัก

วิเคราะหจึงเปนวิธีที ่ควรนํามาใช กระบวนการคิด การแกปญหามีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป แต

กระบวนการคิด การแกปญหาทีต่องใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ คือขอมูล

ทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตัวเอง และขอมูลเกีย่วกับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเมือ่นําผลการคิดนี้ไปปฏิบัติ

แลวพอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเชนน้ันวา คิดเปน 
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บทสรุป 

 เราไดเรียนรูถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ โดยการทํากิจกรรมรวมกันทั้ง 5 กิจกรรมดัง

บทสรุปทีไ่ดรวมกันเสนอไวแลว ความเชื่อพื้นฐานที่สรุปไวนี้คือ ความเชือ่พื้นฐานที่เปนความจริงในชีวิต

ของคนที่ กศน. นํามาเปนหลักใหคนทํางาน กศน. ตลอดจนผูเรียนไดตระหนักและเขาใจแลวนําไปใชในการ

ดํารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับคนอื่น การบริหารจัดการในฐานะเปนนายเปนผูนํา

หรือผูตาม ในฐานะผูสอน ผูเรียน ในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคม เพือ่ใหรูจัก

ตัวเอง รูจักผูอืน่ รูจักสภาวะสิง่แวดลอม การคิดการตัดสินใจตาง ๆ ที่คํานึงถึงขอมูลทีเ่พียงพออยางนอย

ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและขอมูลเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม 

ดวยความใจกวาง มีอิสระ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนไมเอาแตใจตนเอง จะไดมสีติ รอบคอบ ละเอียดถี่

ถวน ไมผิดพลาดจนเกินไป เราถือวาความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ ดังกลาวนี้ คือ พื้นฐานเบื้องตน

ของการนําไปสูการคิดเปน หรือเรียกตามภาษานักวิชาการวา ปฐมบทของกระบวนการคิดเปน 
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เร่ืองที่  2  คิดเปนและกระบวนการคิดเปน 

 ในเร่ืองที่ 1 เราไดเรียนรูเรื่องของความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญมาแลววา เปนพืน้ฐานหรือ

ปฐมบทของคิดเปน เปนความจริงหรือสัจธรรมในชีวิตที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตใหมีความสุขได 

ดังน้ัน คิดเปนจึงควรจะเปนเร่ืองที่อยูในแวดวงของความจริงที่อยูในวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยและสามารถ

นํามาปรับใชในการเรียนรูและการมีชีวิตอยูรวมกับเพื่อนมนุษยเปนอยางสุขได เพือ่ใหผูเรียนไดเรียนรูเรือ่ง

คิดเปนอยางกวางขวางเพิ่มขึ้นขอใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนไปหาความหมายของคําวา คิดเปนในแงมุมตาง ๆ ทั้งโดยการอานหนังสือ สนทนาธรรม 

ฟงวิทยุ คุยกับเพือ่น ฯลฯ แลวบันทึกการคิดดังกลาวลงในหนาวางของแบบเรียนนี้อยางสัน้ ๆ โดยไมตอง

กังวลวาจะไมถูกตอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 

 ขอใหผูเรียนลองใหความเห็นของผูเรียนเองบางวา คิดเปนคืออะไร โดยไมตองกังวลวาจะไมถูกตอง 

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

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

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

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

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

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

  

 

 



159 

ขอใหผูเรียนนําบันทึกความเขาใจที่ไดศึกษาเร่ือง คิดเปน ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ไปปรึกษาครูวา ทานมี

ความเขาใจเร่ืองคดิเปนมากนอยเพยีงใด ครูประเมนิความเขาใจของผูเรียนแตละคนดวยเคร่ืองหมาย  

 

                                       เขาใจดีมาก                               เขาใจดีพอควร 

ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องของคิดเปนและกระบวนการคิดเปนตอไปนี้อยางชา ๆ ไมตองรีบรอน แลว

ใหคะแนนความเขาใจของตัวเองดวยเครือ่งหมาย   ลงในกรอบการประเมินหลังจากการทําความเขาใจ

เสร็จแลว 

2.1 แนวคดิและทิศทางของคิดเปน 

“คิดเปน” เปนคําไทยสัน้ ๆ งาย ๆ ที่ดร.โกวิท วรพิพัฒน ใชเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของคนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ไดอยาง

ปกติสุข “คิดเปน” มาจากความเชื่อพืน้ฐานเบื้องตนทีว่าคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคนมีความ

ตองการสูงสุดเหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมื ่อมีการปรบตัวเองและสังคม 

สิง่แวดลอมใหเขาหากันอยางผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี นําไปสูความพอใจและมีความสุข อยางไรก็

ตามสังคมสิ่งแวดลอมไมไดหยุดน่ิง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงอยูตลอดเวลากอใหเกิด

ปญหา เกิดความทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจขึน้ไดเสมอ กระบวนการปรับตนเองกับสังคม

สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนจึงตองดําเนินไปอยางตอเนือ่งและทันการ คนทีจ่ะทําไดเชนนีต้องรูจักคิด รูจัก

ใชสติปญญา รูจักตัวเองและธรรมชาติสังคมสิง่แวดลอมเปนอยางดี สามารถแสวงหาขอมูลที่เกีย่วของอยาง

หลากหลายและพอเพียง อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูล

ทีเ่กี ่ยวของกับตนเองมาเปนหลักในการวิเคราะหปญหาเพื ่อเลือกแนวทางการตัดสินใจที ่ดีทีสุ่ดในการ

แกปญหา หรือสภาพการณที่เผชิญอยูอยางรอบคอบ จนมีความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจ

น้ันอยางสมเหตุสมผล เกดิความพอดีความสมดุลในชวีติอยางสันติสุข เรียกไดวา “คนคิดเปน” กระบวนการ 

คิดเปน อาจสรุปไดดังน้ี 
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ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะทีห่มายรวมทุกอยางไว

ในตัวแลว เปนคําที่บูรณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเชื่อ 

วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว นั่นคือ ตองคิดเปน คิดชอบ 

ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใชเพียงแคคิดอยางเดียว เพราะเรื่อง

ดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะหอยางพอเพียงอยูแลว 

กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” นี้ ผูเรียนสําคัญที่สุด ผูสอนเปนผูจัดโอกาสจัด

กระบวนการ จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู รวมทั้งการกระตุนใหกระบวนการคิด การวิเคราะหไดใช

ขอมูลอยางหลากหลาย ลึกซึ้งและพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการหลอหลอมจิต

วิญญาณของคนทํางาน กศน. ที่ปลูกฝงกันมาจากพีสู่นองนับสิบ ๆ ป เปนตนวา การเคารพคุณคาของความ

เปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญเรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลี่ยม ไมมีอัตตา ใหเกียรติ 

 

 

“คิดเปน” 

ปญหา กระบวนการคดิเปน ความสุข 

ขอมูลท่ีตองนํามาพิจารณา 

ไมพอใจ 

ลงมือปฎิบัติ ลงมือปฎิบัติ 

พอใจ 

ตนเอง สังคม วิชาการ 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 

อยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจ  

เลือกแนวทางปฏบัิติ 
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ผูอ่ืนดวยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีดํา ในดํามีขาว ไมมีอะไรทีข่าวไปทัง้หมด และไมมี

อะไรที่ดําไปทั้งหมด ทั้งน้ีตองมองในสวนดีของผูอ่ืนไวเสมอ 

จากแผนภูมิดังกลาวนี้ จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนนั้นจะตองประกอบดวย

องคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนกระบวนการเรียนรูทีป่ระกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลประเภท

ตาง ๆไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตําราหรือรับฟงการสอนการบอกเลา

ของครูแตเพียงอยางเดียว 

2. ขอมูลทีนํ่ามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม 

อยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคม

สิง่แวดลอม 

3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรู 

4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริง ซึ่ง

เปนสวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอ่ืนและยอมรับความเปนมนุษย

ที่ศรัทธาในความแตกตางระหวางบุคคลดังนัน้เทคนิคกระบวนการทีนํ่ามาใชในการเรียนรู

จึงมักจะเปนวิธีการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธหรือกลุมสนทนา 

6. กระบวนการคิดเปนนัน้ เมือ่มีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มีความสุข 

แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติ ไมทุรนทุราย ไมเดือดเนือ้รอนใจ แตจะกลับ

ยอนไปหาสาเหตุแหงความไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหา

ขอมูลเพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหาแลวทบทวนการตัดสินใจใหมจนกวาจะ

พอใจกับการแกปญหาน้ัน 

2.2 คิดเปนและการเชื่อมโยงสูปรัชญาคิดเปน 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ใหนิยามคําวา ปรัชญา ไววา วิชาวาดวย

หลกัแหงความรูและหลกัแหงความจริง 

คิดเปน คือ ลักษณะอันพึงประสงคที่ชวยใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลาไดอยางสันติสุข เพราะคนคิดเปนเชือ่มั่นในหลักแหงความเปนจริงของมนุษยที่ยอมรับในความ

แตกตางของบุคคล รูจักปรับตัวเองและสังคมใหผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอเพียง และเชื่อมั่นใน

การตัดสินใจแกปญหาทีใ่ชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ จนเกิดความพอใจกับ

การตัดสนิใจน้ันกจ็ะเปนการแกปญหาที่ประสบความสุข ถายังไมพอใจก็จะกลับไปศึกษาวิเคราะหขอมูล 
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ใหมที่เพียงพอ และทันเหตุการณจนกวาจะพอใจกับการตัดสินใจของตนเอง คนที่จะทําไดเชนนีต้องรูจักคิด 

รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเอง รูจักธรรมชาติ สังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดี มีความรอบรูที่จะแสวงหาขอมูลมา

ประกอบการคิด การวิเคราะหของตนเองได 

 คิดเปน นอกจากจะเปนความเชื่อในหลักความเปนจริงตามธรรมชาติของมนุษยดังกลาว

แลว คิดเปนยังเปนหลักการและแนวคิดสําคัญในการจัดดําเนินโครงการตาง ๆทางการศึกษาผู ใหญ 

การศึกษานอกโรงเรียนตัง้แตในอดีตทีผ่านมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในเรือ่งของความเปนธรรมชาติ ความ

เรียบงายที่หลากหลาย มีขอมูลใหพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบ มีประเด็นใหคิด วิเคราะห แสวงหา

เหตุผลในการหาคําตอบที่เหมาะสมใหกับตนเองและชุมชน 

 คิดเปน นอกจากจะเปนหลักในการดําเนินโครงการการศึกษาผู ใหญ การศึกษานอก

โรงเรียนแลว ยังเปนหลักคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทํางานการศึกษานอกโรงเรียน

และบุคคลทั่วไป เปนตนวา การเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปน

คนเรียบงาย ไมมีอัตตายึดเหนีย่วจนไมรับฟงความคิดของผูอืน่ รวมทัง้การมีทักษะการเรียนรูเพือ่การเรียนรู

ตลอดชวีติดวย 

 จากการที่คิดเปน เปนทั้งความเชื่อในหลักความเปนจริงของมนุษย เปนทั้งหลักการ แนวคิด 

และทิศทางการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของ กศน. และเปนพืน้ฐานทีส่ําคัญในวิถีการดําเนินชีวิต

ของบุคคลทั่วไป รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมีทักษะการเรียนรูเพือ่การเรียนรูตลอดชีวิตในอนาคต คิดเปนจึง

เปนที่ยอมรับและกําหนดใหเปน “ปรัชญาคิดเปน” หรือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความเปน 

กศน. เปนอยางยิ่ง 

2.3 กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึน้ไดก็สามารถแกไขได ถา

รูจักแสวงหาขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะ

แวดลอมทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมประเพณี วิถีคุณธรรมจริยธรรม และขอมูลที่เกีย่วกับตนเอง รูจัก

ตนเองอยางถองแท ซึง่ครอบคลุมถึงการพึง่พาตนเองและความพอเพียง พอประมาณมาวิเคราะหและ

สังเคราะหประกอบการคิดและการตัดสินใจแกปญหา คนคิดเปนจะเผชิญกับทุกขหรือปญหาอยางรูเทาทัน มี

สติไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแกปญหาและตัดสินใจแกปญหาตามวิธีการที่เลือก

แลววาดีทีสุ่ด ก็จะมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจเชนนั้น อยางไรก็ตาม สังคมในยุค

โลกาภิวัตนเปนสังคมแหงการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและรุนแรง ปญหาก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็

เกิดขึน้ ดํารงอยู และดับไป หรือเปลีย่นโฉมหนาไปตามกาลสมัย กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนา

รูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลานัน้อยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไปดวย 

กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีกเปนเชนน้ีอยูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

1. คนคิดเปนเชือ่วา ทุกขหรือปญหาใด ๆ ยอมมีอยูในวิถีชีวิตของมนุษย เมือ่ใดที่ตนเองและสภาพ

สังคมสิ่งแวดลอมไมสามารถปรับเขาหากันจนเกิดความพอดี ก็จะเกิดความทุกข ความไมสบายกายไมสบาย

ใจ ทุกขหรือปญหาอาจเปนของบุคคลหรือชุมชนและสังคม เมื่อเกิดทุกขหรือปญหาก็จะมีกระบวนการ

แกปญหาเพื่อใหเกิดความสุขที่พึงปรารถนา 

2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา กระบวนการแกปญหาของคนคิดเปนจะเร่ิมที่การรูจักปญหา รูจักสาเหตุ

ของปญหาเหลานัน้ โดยการวิเคราะหขอมูลทีเ่กีย่วของอยางนอย 3 ประการ วา ปญหาหรือทุกขนัน้เกิดจาก

กระบวนการแกปญหา ความสุข 1. ปญหา 

6. ประเมินผล  

(พอใจ) 

5. ปฏิบัติ 4. ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 

6. ประเมินผล  

(ยังไมพอใจ) 

5. ปฏิบัติ 

2. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาจากขอมูลที่หลากหลายและ

พอเพยีง อยางนอย 3 ประการ 

3. วิเคราะหหาทางเลือกในการแกปญหาจากขอมูลที่

หลากหลายอยางนอย 3 ประการ 

 

ตนเอง สังคม

 

วิชาการ 

ขอมูล

เกี่ยวกับ

 

ขอมูลดาน

สังคม

่   ขอมูลดาน

วิชาการ 
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การไมผสมกลมกลืนระหวางตนเองกับภาวะแวดลอมหรือขอมูลทางวิชาการตรงไหน อยางไร มีอะไรเปน

สาเหตุสําคัญบาง เชน 

- สาเหตุสําคัญมาจากตนเอง จากพืน้ฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไมสมดุลของการ

งานอาชีพทีพ่ึงปรารถนา ความขัดของที่เกิดจากโรคภัยของตนเอง ความโลภ โกรธ หลง ในใจ

ของตนเอง ความคับของใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

 

- สาเหตุสําคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอม ความไมพึงพอใจตอพฤติกรรมไมพึง

ปรารถนาของเพือ่นบาน การขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการทะเลาะเบาะ

แวง ขาดความสามัคคี ฯลฯ 

- สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแหลงขอมูล แหลงความรูความเคลือ่นไหวทีเ่ปนปจจุบันของ

วิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ขาดภูมิปญญาทีจ่ะชวยเติมขอมูลทางปญญาในการบริหาร

จัดการ ฯลฯ 

3. ขั้นวิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา เมื่อรูสาเหตุของปญหาจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล

ดังกลาวแลว ก็มาถึงขั้นตอนการกําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่นาจะเปนในการแกทุกข หรือแกปญหาที่เกิดขึ้น 

การกําหนดทางเลือกตาง ๆ ทีจ่ะใชเปนแนวทางแกปญหานี้ เปนการกระทําโดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่

หลากหลายและพอเพียงทั้งในดานวิชาการ ดานสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเปนตัวแปรที่

สาํคญัในการตัดสนิใจดวย 

4. ขัน้การเลือกวิธีแกปญหา ขัน้ตอนนีเ้ปนการตัดสินใจ เลือกแนวทางการแกปญหาทีเ่หมาะสม

ที่สุดตามขอมูลที่วิเคราะหได เปนทางเลือกที่ดีที่สุดในกลุมทางเลือกที่ไดเลือกไว 

5. การนําทางเลือกการแกปญหาไปปฏิบัติ เมื่อไดตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา

แลวก็มาถึงขั้นนําทางเลือกน้ันไปปฏิบัติเพื่อการแกปญหา 

6. การประเมินผลการแกปญหา เมื่อมีการปฏิบัติการแกปญหาแลวก็จะตองมีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ถาผลที่เกิดขึ้นเปนที่พอใจก็จะนําไปสูความสุข แกปญหาไดสําเร็จ แตถาปฏิบัติการแกปญหาแลว

ยังไมพอใจ ยังไมบรรลุตามทีค่ิดไวก็จะนําไปสูการพิจารณาปญหากันใหม เขาสูกระบวนการแกปญหา 

การศึกษาขอมูลเพิ ่มเติมอีกจนกวาจะพอใจและพบกับความสุขกับการแกปญหานั ้นจึงจะถือวาจบ

กระบวนการแกปญหาของคนคิดเปน 

2.4 ฝกทักษะการคิดเปน 

คิดเปน เปนเร่ืองของการสรางสมประสบการณที่จะทําความเขาใจกับความจริงของชีวิต  

คิดเปนนอกจากจะเปนการทําความเขาใจกับหลักการและแนวคิดแลว กระบวนการเรียนรูจะเนนหนักไปที่

การฝกปฏิบัติจากกรณีตัวอยาง และจากการปฏิบัติจริงในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั ้งการได

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณจากการสานเสวนาหรืออภิปรายถกแถลงกับเพื่อนในกลุมดวย คนมี

ทักษะสูงก็จะสามารถมองเห็นทางเลือกและชองทางในการแกปญหาไดรวดเร็วและคลองแคลวมากขึ้น 
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ฉะน้ัน การฝกปฏิบัติบอยคร้ัง และดวยวิธีที่หลากหลายก็จะชวยใหการแกปญหาไมผิดพลาดมากนัก ในตอน

สุดทายนีเ้ปนการเสนอกิจกรรมตัวอยางใหครูและผูเรียนไดรวมกันปฏิบัติเพือ่เพิ่มพูนทักษะ “คิดเปน” ให

เขมแข็ง เฉียบคม ฉับไว จนเกิดสภาพคลองเปนธรรมชาติ และใชเวลาในการคิด การตัดสินใจทีร่วดเร็วขึ้น

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1  กรณีตัวอยาง “สูไหม” 

ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ “ทุกคนนัง่

ลงอยูน่ิง ๆ อยาเคลื่อนไหวไมงั้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของเจาชายหนาเหี้ยม คอสัน้ที่

ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 

ผมรูทันทีวารถทัวรที่ผมโดยสารคันนี้ถูกเลนงานโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดูดานหลัง เห็นไอ

วายรายอีกคนหนึง่ถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปากางเกง คลํา .38 เหาไฟของผม

ซึ่งซื้อออกมาจากรานเมื่อบายน้ีเอง นึกในใจวา “โธเพิ่งซื้อเอามายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทานั้นเองก็

จะถกูคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 

เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดีย๋วนี ้มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึกใน

ใจวา เด๋ียวพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลี้ยงตัว แตผมตองแปลกใจแทนที่รถจะหยุด

มันกลับยิ่งเร็วขึน้ทุกที ทุกที ยิง่ไปกวานั้นรถกลับสายไปมาเสียดวย ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจาตา

พอยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับวิง่ไปยืนประชิดคนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุดโวย 

หยุด ไอน่ี กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสนทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปตอ คนขับบาเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา

เห็นผูชายที่นั่งถัดไปทางมานั่งดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปที่ไอวายรายและถัดไปอีกเปน

ชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขีม้า ผมเขาใจวาคงจะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลังเอา

มือลวงกระเปากางเกงอยูท้ังสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถควํ่า ทุกคนเกร็งไปหมด 

ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 

 

ประเด็น  : ทานจะสูหรือจะยอม เพราะอะไร 

 ใหครูกับผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง เร่ือง “สูไหม” แลวรวมกันถกแถลงอภิปรายถึงเหตุผลที่ใชใน

การตัดสนิใจแกปญหาวิกฤติตามประเด็นที่กําหนดให ครูและผูเรียนรวมกันบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก 

หรือฝกปฏิบัติการจําแนกขอมูลทั้ง 3 ดานที่จะนํามาใชประกอบการคิด การตัดสินใจ 
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แบบบันทึกการจําแนกขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 
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ใบงานท่ี 2  กรณีตัวอยาง “เหตุเกิดท่ีโนนหมากมุน” 

 ผมสิบตรีมัน่ มีเขียน ประจําอยู ร.พัน 11 ขณะนีป้ฏิบัติการอยูทีอ่รัญประเทศ คืนนั้นผมกับเพือ่นอยู

หมวดลาดตระเวน เราจะตองแบงกันออกลาดตระเวนเปนหมู ๆ ในขณะทีเ่รารออยูในบังเกอร บางคนก็นั่ง 

บางคนก็เอนนอน ... คุยกันอยางกระซิบกระซาบ เสียงปนดังอยู เปนจังหวะไมไกลนัก เราจะตองออก

ลาดตระเวนตรวจดูวา พวกขาศึกที่ชายแดนจะรุกล้าํเขามาหรือไม เราไมเคยนึกดอกครับวา ทหารญวนกับ

เขมรเสรีที่กําลังตอสูกันน้ัน จะรุกล้ําเขามาในเขตของเราแมเขากําลังรบติดพันกันอยู 

 พอไดเวลาหมูของเราตองออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คันนาที่เราเหยียบย่ํามานัน้ เราเห็นเปนเสน

ดํา ๆ ยืดยาว... ขางหนาคือหมูบานโนนหมากมุน 

 เราเดินอยางแนใจวา จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไมไดอยูที่เสนกัน้เขตแดน ทันใดนั้นเองเสียงปน

ดังขึ้น จากขางซาย จากขางขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดาน อะไรกันนี ่เกิดอะไรขึน้ที่บานโนนาหมากมุน... 

เราจะทําอยางไร ผมคิดวาเสียงปนมาจากปนหลายกระบอกจํานวนมากกวาปนเราหลายเทานัก ผมกระโดด

ลงในปลักควายขางทาง ลูกนองของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตัวเองกอน หลบกระสุนเอาตัวรอด มือผม

กุมปนไว ผมจะทําอยางไร สัง่สูรึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไมได ไมได เราจะถอยไมรอด มันมืดจนไมรูวาเรา

ตกอยูในสถานการณอยางไร เพื่อนผมละ ผมเปนหัวหนาหมูตองรับผิดชอบลูกนองของผมดวย เราทุกคนมี

ปนคนละกระบอก มีกระสุนจํากัด จะสู หรือจะถอย คายทหารอยูไมหางไกลนักชวยผมทีเถอะครับ ผมตอง

รับผิดชอบตอหนาที่ลาดตระเวน ผมตองรับผิดชอบชีวิตลูกนองผมทุกคน ผมจะทําอยางไร โปรดชวยผม

ตัดสินใจวา ผมจะสั่งสูหรือสั่งถอย เพราะอะไร 

 ใหครูกับผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางเร่ือง “เหตุเกิดที่โนนหมากมุน” แลวครูกับผูเรียนรวมกันถกแถลง

ถึงเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจแกปญหาวิกฤติตามประเด็นที่กําหนดให ครูและผูเรียนรวมกันบันทึกขอมูลลง

ในแบบบันทึกเพื ่อฝกปฏิบัติการจําแนกขอมูลทั ้ง 3 ดาน ที ่จะนํามาใชประกอบการคิด การตัดสินใจ 

แกปญหา 
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ใบงานท่ี 3 กรณีตัวอยางเร่ือง สมกับหนุม 

 นักศกึษา กศน. เปนคนอยูในวัยรุนวัยทํางานประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวเปนสวน

ใหญ เปนคนในวัยที่จะตองพบกับปญหาที่ตองแกไขอยูตลอดเวลา ยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาและ

หลั่งไหลเขามาอยางไมมีวันหยุดยั้ง มีทั้งเรื่องดี เจริญกาวหนา สะดวกสบาย เปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต แตในเวลาเดียวกันก็กอใหเกิดความเดือดรอนไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ทําให

ครอบครัวแตกแยกไมมีความสุข การศึกษาเลาเรียนที่ลอกเรียนจากตางประเทศทัง้วิชาการและวัฒนธรรมที่

แตกตางโดยไมมีการปรับใหสอดคลองกับความเปนไทย ทําใหยิ่งเรียน ยิ่งมีปญหาชีวิตและสังคม สมเปน

นักศึกษา กศน. ทํางานเปนพนักงานตอนรับของหางสรรพสินคาแหงหนึ่งรูจักกับหนุมโดยการใชวิธีแช็ท

ทางอินเตอรเน็ต หนุมทํางานเปนพนักงานขายในบริษัท หนุมเปนคนรูปหลอเจาชูมีหญิงสาวมาสนใจหลาย

คน แตหนุมก็มีทาทีชอบสมเปนพิเศษกวาคนอืน่ คอยมารับสงสรางความสนิทสนมกับสมเปนพิเศษ แตก็ยัง

ไมเลิกราจากสาว ๆ คนอ่ืน มีไมตรีใหเห็นอยูเสมอ ทั้งหนุมและสมคบหากันมาหลายปเปนที่รูเห็นของเพื่อน 

ๆ ทัง้หนุมและสม ในระยะหลัง ๆ นี ้มีชายหนุมจากทีท่ํางานของสมมีฐานะการงานดีมาชอบสมอีกคน ถึง

สมจะไมชอบเทาหนุม แตพอใจในความรักเดียวใจเดียวของเขาอยูมาก เขาไมใชคนรูปงามแตเปนคนนิสัยดี 

รู จักเก็บหอมรอบริบ เปนทีรั่กและไววางใจของเพื ่อน ๆ ทุกคน วันหนึ่งหนุมมาขอสมแตงงาน สมมี

ความรูสึกลังเลวาจะยอมรับหนุมหรือไม 
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 ถาทานเปนสม ทานจะตัดสินใจอยางไร จะยอมรับแตงงานกับหนุมหรือไม เพราะอะไร ใหทานระบุ

ขอมูลทั้ง 3 ประการทีห่ลากหลายและพอเพียงประกอบการตัดสินใจของทานลงในแบบฟอรมที่กําหนด

แยกแยะใหเห็นทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และหากตองหาขอมูลเพิ่มเติมใหระบุใหชัดเจนดวย 
 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 
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ใบงานท่ี  4  กรณีตัวอยางของผูเรียน 

 ใหครูและผู เรียนรวมกันเสนอกรณีตัวอยาง การตัดสินใจดวยกระบวนการคิดเปน และรวมกัน

รวบรวมขอมูลทั้ง 3 ดาน บันทึกลงไวในแบบฟอรมจําแนกขอมูล จากนั้นใหชวยกันฝกการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล กําหนดทางเลือกในการตัดสินใจ 2 – 3 ทางเลือกที่เหมาะสมและเปนไปได แลวเลือก 1 

ทางเลือกในการตัดสินใจ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
 

 

แบบบันทึกขอมูล 
 

1. ชื่อ  กรณีตัวอยาง .............................................................................................................. 

2. สาระของกรณีตัวอยาง ....................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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3. ขอมูลที่จําแนกทั้ง 3 ดาน คอื ดานวิชาการ ดานตนเอง และดานสงัคมและสิง่แวดลอม 

ขอมูลดานวิชาการ ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ทางเลือกที่เสนอเพื่อการพิจารณาตัดสนิใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ทางเลือกที่ตัดสินใจแลวลงมือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่  3   ขอมูลประกอบการคดิเปน 

 ผูเรียนไดเรียนรูถึงการคิดเปนและกระบวนการตัดสินใจแกปญหาของคนคิดเปนมาแลว จะเห็นวา 

กระบวนการสําคัญที่เปนเครื่องมือในการคิดเปน คือ การใชขอมูลทีห่ลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 

ดานมาประกอบการคิด การวิเคราะห และการตัดสินใจ ซึง่ไดแก ขอมูลเกีย่วกับตนเอง ขอมูลเกีย่วกับ

วิชาการ และขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 
 

3.1  ลักษณะของขอมูลประกอบการคิดเปน 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 คนทุกคนมีความแตกตางกันทัง้ลักษณะภายนอก พฤติกรรมที่แสดงออกและความรูสึกนึกคิดทีอ่ยู

ภายใน รวมทั ้งจุดออน จุดแข็งของตนเอง บางคนรูจักตัวเองดี เพราะรูจักสํารวจตรวจสอบตนเองอยู 

ตลอดเวลา ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และความรูสึกใหอยูกับความเปนจริง เปนตัวของตัวเอง แตบางคนก็ไม

รูจักตัวเองตามที่ตัวเองเปนอยู หลงตัวเองบาง ไมมั่นใจตัวเองบาง หลงเชื่อคนอื่นบาง ไมไดรับการดูแลที่

ถูกตองในครอบครัวบาง รวมทั้งขาดการฝกฝนตนเองอยูเสมอ เปนตน การรูจักตนเองก็ดีเปนองคประกอบที่

สําคัญในการตัดสินใจแกปญหาที่ถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว และประสบความสําเร็จ ขอมูลเกีย่วกับตนเอง

อาจพิจารณาไดหลายมุมมอง เชน ความรู ความสามารถ ความถนัดตาง ๆ เชน พูดเกง มีอารมณขัน มีกลวิธี

ในการแนะนํา เผยแพร บอกเลา โนมนาวใหคนเชือ่ฟง หรือการแสดงความเห็นในที่สาธารณะ การเปน

นักแสดง การมีความรูความสามารถเฉพาะตัวในบางเรือ่ง เชน เปนนักกีฬา มีศิลปะในการปองกันตัว เปน

ศิลปนแขนงหนึ่งแขนงใดเปนพิเศษ ฯลฯ บุคลิกภาพและนิสัยใจคอ เชน เงียบขรึม พูดมาก พูดนอย ชอบโอ

อวดหรือเก็บตัว พูดตรง จริงใจ เปดเผย หรือกาวราว โผงผาง หนักแนน หรือหงุดหงิดงาย โมโหราย ชอบ

พูดจากระแหนะกระแหน ใสราย ขมขู ใจคอโหดราย อิจฉาริษยา อาฆาต หรือเมตตากรุณา โอมออมอารี 

ฯลฯ ญาติพีน่องและครอบครัว มีฐานะเปนหัวหนาครอบครัว บุตร ภรรยา หรือผูอาศัย อยูกันเปนครอบครัว

ใหญ หรืออยูกันตามลําพัง พอ แม ลูก หรืออยูคนเดียวในบานเชาหรือหอพัก ครอบครัวอบอุนหรือแตกแยก 

ความสัมพันธในครอบครัวมีการพบปะ สังสรรค ปรึกษาหารือ รับฟงความคิดเห็นหรือตางคนตางอยู ไมมี

การพึ่งพาอาศัย ไมมีการชวยเหลือเจือจานฐานะความเปนอยู ร่ํารวย ยากจน พออยูพอกิน เปนหนีเ้ปนสิน มี

ความมั่นคงในชีวิต หาเชากินค่ําขึน้อยูกับโชคชะตา มีความรับผิดชอบตนเองและครอบครัว ขยันหมัน่เพียร 

เก็บหอมรอมริบ สุรุยสุราย ใชจายเกินตัวเกินกําลัง เปนตน การรูจักตนเอง การมีขอมูลเกีย่วกับตนเองหลายๆ 

ดาน เปนสิ่งสําคัญที่จะใชประกอบการคิด การวิเคราะหและการตัดสินใจอยางคนคิดเปนมาก ถาเรารูจัก

ตัวเองดี หลายแงหลายมุม ทั้งจุดออน จุดแข็ง ก็จะมีขอมูลไปประกอบการคิดและการวิเคราะหมากและ

หลากหลาย ทาํใหการตัดสนิใจของเราผดิพลาดนอย และแกปญหาไดสาํเร็จเปนสวนใหญ 
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ขอมูลเกี่ยวกับวิชาการ 

 ขอมูลทางวิชาการ คือ ขอมูลทีเ่ปนความจริงที่มีการพิสูจนแลว หรือคนพบจากการทดลองแลวเก็บ

หรือบันทึกไวในรูปแบบตาง ๆ เปนทฤษฎีหรือหลักวิชาแลวนํามาใชแกปญหา ใชอางอิงใหเหมาะกับ

เหตุการณและความจําเปนของสถานการณ ขอมูลทางวิชาการมี 2 ประเภท คือ 

 ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลทีผู่ ใชเปนผูคิดคน เก็บรวบรวมเอง เชน ขอมูลจากการทดลองหรือจาก

การศึกษาคนความาเปนระยะยาวนานของภูมิปญญาตาง ๆ  

 ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ผู ใชนํามาจากผูคนหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ทําการศึกษาหรือรวบรวม 

บันทึกไวในอดีต เชน ขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารรายงานการวิจัย ขอมูลทีอ่างมาจากผูทีรั่บฟงมาจาก

แหลงความรูตาง ๆ เปนตน 

 ขอมูลทีเ่ปนความรูทางวิชาการพืน้ฐานที่คนในสังคมจะตองใชในชีวิตประจําวันมีอยูมากมาย เชน 

การใชภาษา คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรที่เปนทฤษฎีการคนพบทุกศาสตร เศรษฐศาสตรในเรือ่งการ

ลงทุน รายรับรายจาย การตลาด กฎหมายขอบังคับทีเ่กี่ยวของกับปวงชน ขอมูลทางการแพทย อาหารและยา 

และขอมูลทางการเกษตร เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 

 เนื่องจากคนมีวิถีชีวิตดํารงอยูกันเปนชุมชนและสังคม คนในชุมชนมีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาก

บาง นอยบางขึ ้นอยู กับการเกาะเกี ่ยวที ่มีอยู ในอดีตที ่แตกตางกัน และขึ ้นอยู กับธรรมชาติ วัฒนธรรม 

ประเพณี และความเชื่อที่ยึดถือกันมาแตด้ังเดิม การดําเนินการใด ๆ ในชุมชนจะกระทบกับคนในชุมชนดวย

เสมอ จะหนักหรือเบาขึน้อยูกับบริบทของความผูกพันทีม่ีอยูในชุมชนนั้น ๆ การคิดการตัดสินใจใด ๆ ที่จะ

ไมกระทบกระเทือนวิถีชุมชน หรือใหมีการกระทบกระเทือนนอยที่สุด จึงควรจะตองนําเอาขอมูลของชุมชน 

และสังคมมาประกอบการคิดการตัดสินใจอยูเสมอ ขอมูลทางสังคม สิ่งแวดลอมที่ควรจะนํามาพิจารณา

ประกอบการคิด การตัดสินใจ ไดแก ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี การปกครองทองถิน่ สุขภาพอนามัย การศึกษาและแหลงเรียนรู  สภาพการบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน มัสยิด ประวัติ รากเหงาความเปนมาของ

ชุมชน เอกลักษณและอัตลักษณของชุมชนที่คนภาคภูมิใจ รวมทั้งกิจกรรม กระบวนการเรียนรู ความเอื้อ

อาทร ความเปนเครือญาติ ความเขมแข็งของชุมชน ฯลฯ เปนตน 

 

3.2 เทคนิคการเก็บขอมูลประกอบการคิดเปน 

 การเก็บและรวบรวมขอมูลประกอบการคิด การตัดสินใจอยางคนคิดเปนนั้น มักจะใชความเรียบงาย

ไมซับซอนในทางวิชาการมากนัก เพราะผูเรียนซึ่งเปนผูเก็บขอมูลจะเปนคนในชุมชนอยูกับชุมชน มีวิถีชีวิต

ที่คุนเคยกับวิถีชุมชนน้ัน ๆ อยูแลว การเก็บขอมูลอาจใชกระบวนการ ตาดู (สงัเกต) หูฟง (สนใจ สดับรับฟง) 



174 

ปากถาม (กระตุน ชวนคุย) สมองคิด จํา (เชื่อมโยง เหตุผล) และมือจด (สรุป บันทึก) เพื่อจับประเด็นและ

รวบรวมขอมูล ซึ่งอาจมีวิธีจัดการเชิงวิชาการพอสังเขป ดังนี้ 

1. การสังเกต  ไดแก  การคนหาขอมูลดวยตนเองโดยตรง เชน การสังเกตพฤติกรรม หรือ

เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมงาน หรือไปสังเกตดวย

ตนเอง 

2. การสัมภาษณ ไดแก การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอืน่ ๆ โดยถามจากครอบครัว ญาติพี่นอง 

เพื่อนบาน 

3. การตอบแบบสอบถาม ไดแก การสรางรายการคําถามใหผู คนในชุมชนตอบตามที ่ผู ถาม

ตองการ อาจใชบริการทางโทรศัพท หรือทางไปรษณีย 

4. การศึกษาจากเอกสารหรือแหลงขอมูล เชน หนังสือพิมพ วารสาร คอมพิวเตอร เทปบันทึกภาพ 

เทปบันทึกเสียง ขอมูลสารสนเทศทางอีเมล เว็บไซด 

5. การทดสอบ/ทดลอง และการสํารวจ จากกลุ มคน รานคา หรือสถานที ่ๆ เปนแหลงขอมูล

โดยตรง 

3.3  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การแยกแยะขอมูลหรือสวนประกอบของขอมูลออกเปนสวนยอย ๆ 

ศึกษารายละเอียดของขอมูลแตละเร่ืองเพื่อตรวจสอบขอมูลใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 

ประการวา แตละดานมีขอมูลอะไรบาง เปนการหาคําตอบวา ใคร ทําอะไร ที ่ไหน อยางไร ฯลฯ การ

วิเคราะหขอมูลจะมีการศึกษาและตรวจสอบขอมูลรอบดานทัง้ดานบวกและดานลบ ดูความหลากหลายและ

พอเพียงเพือ่ใหไดขอมูลทีแ่มนยํา เทีย่งตรง เชื่อถือได สมเหตุสมผล การวิเคราะหขอมูลมีประโยชนตรงที่ทําให

เราสามารถเขาใจเร่ืองราวหรือปรากฏการณตาง ๆ ที่แทจริง ชวยใหมีการแสวงหาขอมูลหลากหลาย โดยไมเชื่อ

คําบอกเลาหรือคํากลาวอางของใครงาย ๆ เปนการมองขอมูลหลากหลายมิติเกิดมุมมองเชิงลึกและกวาง 

เพียงพอ ครบถวน 

 

การสังเคราะหขอมูล 

 เปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของ ถูกตอง ใกลเคียง กลุมเดียวกันมารวบรวม จัดกลุม จัดระบบเปนกลุมใหญ ๆ 

ในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะนําขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตนเอง และ

ขอมูลทีเ่กีย่วกับสังคมสิง่แวดลอม ทีวิ่เคราะหความแมนยํา เทีย่งตรง หลากหลายและพอเพียงทัง้ดานบวก

และลบไวแลวมาจัดกลุมทางเลือกในการแกปญหาที่เปนขอมูลเชิงบูรณาการ ขอมูลทั้ง 3 ดาน หลาย ๆ ทางเลือก 

โดยแตละทางเลือกจะมีขอมูลทั้ง 3 ดานมาสังเคราะหรวมเขาไวดวย เพื่อใหเปนทางเลือกในการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับและพอใจที่สุดนํามาแกปญหาตอไป 
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เร่ืองที่  4   กรณีตัวอยางเพ่ือฝกทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมฝกทักษะท่ี 1  กรณีตัวอยางเร่ือง “ชาวบานบางระจัน” 

 ในราวป พ.ศ. 2310 พมาขาศึกไดยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาที่อยูในสภาพออนแอขาด

ความสมานฉันทสามัคคี แตมีชาวบานบางระจันกลุมหน่ึงมีผูนําสําคัญ เชน ขุนสรรค พนัเรือง 

นายทองแสงใหญ นายแทน นายดอก นายทองเหมน็ และนายจันหนวดเขี้ยว ผูมีฝมือทางการรบ

โดยมพีระอาจารยธรรมโชติ พระสงฆผูแกกลาทางคาถาอาคมเปนศูนยรวมขวัญกําลังใจไดรวม

กําลังกันเขาโจมตีพมาขาศึกจนไดรับชัยชนะถึง 7 คร้ัง ทั้ง ๆ ที่มีกําลังนอยกวามากตอมาก จน

พมาไมกลาออกจากคายมารบดวย แตใชวิธียิงปนใหญมาทําลายคายของชาวบานบางระจันจน

เสียหาย ผูคนลมตายไปมาก ชาวบานบางระจันสงคนไปขอปนใหญจากกรุงศรีอยุธยาก็ไมไดรับ

การอนุญาตเพราะกลัวพมาจะแยงชิงระหวางทาง ชาวบานบางระจันจึงรวบรวมโลหะที่มีอยูหลอ

ปนใหญเอง แตความที่ขาดวิชาการความรู การหลอปนใหญจึงไมประสบความสําเร็จ ในที่สุด

ชาวบานบางระจันซึ่งถนัดในการรบแบบใชกําลังฝมือก็ไมสามารถเอาชนะพมาขาศึกได ตองถูก

โจมตีแตกพายไป 

ประเด็น 

1. ถาทานเปนคนไทยในสมัยนั้น ทานคิดจะไปชวยชาวบานบางระจันตอสูกับขาศึก

หรือไม เพราะเหตุใด 

2. หากทานจะใชกระบวนการ “คิดเปน” ในการตัดสินใจคร้ังน้ี ทานจะใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจอยางไรบาง 

1) ขอมูลตนเอง (ตัวทานและชาวบานบางระจัน) 

2) ขอมูลสังคมและสิง่แวดลอม 

3) ขอมูลทางวิชาการ 

กิจกรรมฝกทักษะท่ี 2       กรณีตัวอยาง เร่ือง ขาวท่ีนาสนใจ 

 ใหผูเรียนและผูสอนรวมกันสนทนาถึงขาวสารที่ไดรับการกลาวขวัญและวิพากษวิจารณ

ทางสื่อในปจจุบัน แลวเลอืกขาวทีน่าสนใจมา 1 ขาว ที่บุคคลในขาวไดตัดสินใจกระทําการอยางใด

อยางหน่ึงไปตามที่ปรากฏในขาวน้ัน สมมติวาผูเรียนเปนบุคคลในขาวน้ัน ผูเรียนจะตัดสินใจ 

เหมือนบุคคลในขาวหรือไม เพราะอะไร ใหแสดงวิธีการแยกแยะขอมูลทั้ง 3 ดานประกอบการ

คดิการตัดสนิใจใหชดัเจนดวย 
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ฝกทักษะท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “เหตุเกิดท่ีโนนหมากมุน” 

 ผมสิบตรีมัน่ มีเขียน ประจําอยู ร.พัน 11 ขณะนีป้ฏิบัติการอยูทีอ่รัญประเทศ คืนนัน้ผมกับเพื่อน

อยูหมวดลาดตระเวน เราจะตองแบงกันออกลาดตระเวนเปนหมู ๆ ในขณะทีเ่รารออยูในบังเกอร บางคน

ก็นัง่ บางคนก็เอนนอน ... คุยกันอยางกระซิบกระซาบ เสียงปนดังอยูเปนจังหวะไมไกลนัก เราจะตอง

ออกลาดตระเวนตรวจดูวา พวกขาศึกที่ชายแดนจะรุกล้ําเขามาหรือไม เราไมเคยนึกดอกครับวา ทหาร

ญวนกับเขมรเสรีที่กําลังตอสูกันน้ัน จะรุกล้ําเขามาในเขตของเราแมเขากําลังรบติดพันกันอยู 

 พอไดเวลาหมูของเราตองออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คันนาทีเ่ราเหยียบย่าํมานั้น เราเห็นเปน

เสนดํา ๆ ยืดยาว... ขางหนาคือหมูบานโนนหมากมุน 

 เราเดินอยางแนใจวา จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไมไดอยูที่เสนกั้นเขตแดน ทันใดน้ันเองเสียงปนดังขึ้น 

จากขางซาย จากขางขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดาน อะไรกันน่ี เกิดอะไรขึ้นที่บานโนนหมากมุน... เราจะทํา

อยางไร ผมคิดวาเสียงปนมาจากปนหลายกระบอกจํานวนมากกวาปนเราหลายเทานัก ผมกระโดดลงใน

ปลักควายขางทาง ลูกนองของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตัวเองกอน หลบกระสุนเอา ตัวรอด มือผมกุม

ปนไว ผมจะทําอยางไร สั่งสูรึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไมได ไมได เราจะถอยไมรอด มันมืดจนไมรูวาเราตก

อยูในสถานการณอยางไร เพื่อนผมละ ผมเปนหัวหนาหมูตองรับผิดชอบลูกนองของผมดวย เราทุกคนมีปน

คนละกระบอก มีกระสุนจํากัด จะสู หรือจะถอย คายทหารอยูไมหางไกลนักชวยผมทีเถอะครับ ผมตอง

รับผิดชอบตอหนาทีล่าดตระเวน ผมตองรับผิดชอบชีวิตลูกนองผมทุกคน ผมจะทําอยางไร โปรดชวยผม

ตัดสินใจวา ผมจะสั่งสูหรือสั่งถอย  

 

ประเด็น 

1. ส.ต.มั่น มือเขียน จะตองตัดสินใจอยางไร เพราะอะไร 

2. ถาทานเปน ส.ต.มั่น มือเขียน ตองตัดสนิใจ ทานตองใชขอมูลอะไรบาง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. วิทยากรเลาเหตุการณบานโนนหมากมุน 

2. แบงกลุมสมาชิกออกเปน 5 – 6 กลุม เพือ่รวมกันคิดและรวมอภิปรายถกแถลงตามประเด็นใน

เหตุการณที่เกิดที่บานโนนหมากมุน ประมาณ 10 นาที 

3. ใหทุกกลุมไดนําเสนอผลการคิด วิเคราะหตามประเด็นที่กาํหนด 

4. สรุปประเด็นในกลุมใหญ 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 4     กรณีตัวอยางเร่ือง “เร่ืองของฉันเอง” 

 ใหผูเรียนทุกคนคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้น หรือเคยเกิดขึ้นกับตนเองมา 1 เร่ือง และแสดงวิธีการ 

แกปญหานั้นอยางคนคิดเปน โดยการแสวงหาขอมูลทั้ง 3 ดาน อยางพอเพียงมาประกอบการพิจารณาใน

การแกปญหาน้ันใหชดัเจน และบนัทกึกระบวนการดังกลาวไวดวย 

1. ลักษณะของปญหาที่นําไปสูกระบวนการแกปญหาแบบคนคิดเปน คืออะไร 

2. กระบวนการแสวงหาขอมูลทั้ง 3 ประการ อยางหลากหลายและพอเพียงเพื่อหาสาเหตุของ

ปญหาเปนอยางไร ใหเสนอรายละเอียดของขอมูลตามสมควร 

3. กระบวนการวิเคราะหปญหาเพื่อการกําหนดทางเลือกในการแกปญหาทําอยางไร มีทางเลือก

กี่ทาง 

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 

 การแสวงหาความรู  ขอมูล  ขอเท็จจริงอยางมีระบบเพื่อใหไดรับคําตอบหรือความรูใหมที่เชื่อถือได

สามารถทําไดโดยกระบวนการวิจัย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อจบบทน้ี ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงายได 

2. ระบุขั้นตอนการวิจัยอยางงายได 

3. ฝกทักษะสถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัยได 

4. ระบุเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลได 

5. ฝกทักษะในการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ๆ ได 
 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 เร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยอยางงาย 

 เร่ืองที่ 3 สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 

 เร่ืองที่ 4  เคร่ืองการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

 เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 
 

สื่อการเรียนรู 

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

แหงชาติ 

2. เขาไปคนขอมูล โดยพิมพหัวขอเร่ืองวิจัยที่ตองการศึกษาใน http://www.google.co.th/ 

3. วารสาร เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธตาง ๆ 

 

http://www.google.co.th/�
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เร่ืองที่ 1      ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

การวิจัยคืออะไร 

 การวิจัยหมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุงหมายที่แนนอน

ภายในขอบเขตที่กําหนด โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ความจริงเปนที่ยอมรับ การวิจัย

จึงเปนเคร่ืองมือในการคนหาองคความรูหรือขอคนพบในการแกปญหา หรือพัฒนางานหรือการเรียนได

อยางเปนระบบ นาเชื่อถือ มีความชัดเจน ตรวจสอบได 

การวิจัยอยางงายคืออะไร 

 การวิจัยอยางงาย เปนกระบวนการในการคนหาองคความรู หรือขอคนพบในการแกปญหา หรือ

แนวทางพัฒนางานที่มีกระบวนการไมซับซอนใชเวลาไมมาก สามารถทําควบคูไปกับการใชชีวิตประจําวัน

ได เนนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง และสะทอนความเปนเหตุเปนผล 

ประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 1.ปลูกฝงใหเปนคนมีพื้นฐานในการแสวงหาความรู หรือขอคนพบในการแกปญหา อยางมีระบบ 

 2. ฝกใหเปนคนที่คิดอยางมีระบบและเปนเหตุเปนผล 

 3. การวิจัยทําใหเกิดองคความรูใหม ๆ 

 4. การวิจัยทําใหเกิดสิ่งประดิษฐ และแนวคิดใหม ๆ 

 5. การวิจัยชวยตอบคําถามที่อยากรู ทําใหเขาใจปญหา และชวยในการแกไขปญหา 

 6. การวิจัยชวยในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

 7. การวิจัยชวยใหทราบผลและขอบกพรองจากการเรียน/การทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่1    ใหผูเรียนวงกลมคําตอบที่ถูกตองตอไปน้ี 

1. ขอใดเปนความหมายของการวิจัยอยางงาย 

ก. การวางแผนงานอยางเปนระบบ 

ข. การคาดเดาคําตอบอยางมีระบบ 

ค. การศึกษาคนควาเร่ืองที่สนใจที่ไมซับซอนมากนัก 

2. ขอใดเปนประโยชนของการวิจัยตอตัวผูวิจัยเอง 

ก. ฝกการทํางานอยางมีระบบ  

ข. เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐใหม ๆ 

ค. ชวยวางแผนและตัดสนิใจ 
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3. ขอใดเปนประโยชนของการวิจัยตอหนวยงาน 

ก. เกิดองคความรูใหม ๆ 

ข. เกิดสิ่งประดิษฐและแนวคิดใหม ๆ 

ค. ถูกทั้ง ก และ ข   

 

กิจกรรมที ่2  ใหผูเรียนระดมสมองหัวขอ “นักวิจัยตองมีคุณสมบัติอยางไร” ตามความเขาใจของ
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เร่ืองที่ 2      ข้ันตอนการทําวิจัยอยางงาย 

 ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดคําถามวิจัย/ปญหาวิจัย การทําวิจัย เร่ิมตนจากผูวิจัยอยากรูอะไร มีปญหาขอสงสัยที่     

                    ตองการคาํตอบอะไร 

ข้ันตอนท่ี 2  การเขยีนโครงการวิจยั 

       ซึ่งตองเขียนกอนการทําการวิจัยจริง โดยเขียนใหครอบคลุมหัวขอดังน้ี 

1. ชือ่โครงการวิจัย (จะทําวิจัยเร่ืองอะไร) 

2. ความเปนมาและความสําคัญ (ทําไมจึงทําเร่ืองนี้) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย (อยากรูอะไรบางจากการวิจัย) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย (มแีนวทางขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร) 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงาน) 

6. ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ (การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนอยางไร) 

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนในโครงการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 4 การเขียนรายงานการวิจัย ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 

ข้ันตอนท่ี 5  การเผยแพรผลงานวิจัย เปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัยเพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

                    นําผลวิจัยน้ันไปใชประโยชนตอไป 
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โดยสรุปกระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย เขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 

   ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดคําถามวิจัย / ปญหาวิจัย 

เขยีนโครงการวิจัย 

ดําเนินการตามแผนในโครงการวิจัย 

 

เขยีนรายงานการวิจัย 

 

เผยแพรผลงานวิจัย 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 
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กิจกรรมท่ี 3 ใหผูเรียนวงกลมคําตอบที่ถูกตองตอไปน้ี 

1. ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงายมีกี่ขั้นตอน 

ก. 3 ขั้นตอน 

ข. 4 ขั้นตอน 

ค. 5 ขั้นตอน 

 

2. ขั้นตอนแรกของการวิจัย คืออะไร 

ก. คําถาม / ปญหาการวิจัย 

ข. วัตถุประสงคการวิจัย 

ค. เขียนรายงานการวิจัย 

 

3. ขั้นตอนสุดทายของการวิจัย คืออะไร 

ก. การเขยีนโครงการวิจยั 

ข. การเผยแพรผลงานวิจัย 

ค. การเขียนรายงานการวิจัย 

 

4. เหตุผลที่อยากทําการวิจัย ตองเขยีนในหัวขอใดของโครงการวิจัย 

ก. ชือ่โครงการวิจัย 

ข. ความเปนมาและความสําคัญ 

ค. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

5. อยากรูอะไรบางจากการทําวิจัย ตองเขียนในหัวขอใดของโครงการวิจัย 

ก. ชือ่โครงการวิจัย 

ข. วัตถุประสงคของการวิจัย 

ค. ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 
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เร่ืองที่ 3      สถิตงิาย ๆ เพ่ือการวิจัย 

1. ความถี่ (Frequency) 

ความถี่ (Frequency) คือ การแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษาวามีจํานวนเทาใด เชน 

จํานวนผูเรียนในหองเรียน จํานวนสิ่งของ จํานวนคนไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง เปนตน 

ตัวอยางที่ 1 ครู ศรช. ศูนยฯ กศน. อําเภอ มีทั้งหมด 40 คน เราตองการทราบวาครู ศรช. ศูนยฯ กศน. อําเภอ 

เปนเพศหญิงกี่คน และเพศชายกี่คน เราสามารถแจงนับจํานวนไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 การแจงนับจํานวน ครู ศรช. ศูนยฯ กศน. อําเภอ แยกตามเพศ 

 

เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

ชาย 
 

 
15 

หญิง 
 

 
25 

รวม 40 40 

ตัวอยางที่ 2 ผูเรียนในระดับ ม.ตน ของกลุมมีทั้งหมด 60 คน ตองการทราบวาผูเรียนมีอาชีพรับราชการ 

คาขาย เกษตรกรรม รับจาง และอ่ืน ๆ กี่คน เราสามารถแจงนับจํานวนไดดังน้ี  

ตารางที่ 2  การแจงนับจํานวนผูเรียน ม.ตน แยกตามอาชีพ 

 
เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

รับราชการ 
 

 
8 

คาขาย 
 

 
14 

เกษตรกรรม 
 

 
22 

รับจาง 
 

 
12 

อ่ืน ๆ 
 

 
4 

รวม 60 60 
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กิจกรรมท่ี 4 ใหผูเรียนสาํรวจจํานวนคนในครัวเรือนของเพือ่นในหองแตละคน และทําการแจงนับจํานวน 

เมื่อไดจํานวนแลวใสในชองวางตามชวงที่กําหนดให 

 จํานวนคนในครัวเรือน 

 จํานวน 1 – 3 คน  จํานวน...............................คน 

 จํานวน 4 – 6 คน   จํานวน...............................คน 

 จํานวน 7 – 9 คน   จํานวน...............................คน 

 มากกวา 10 คนขึน้ไป  จํานวน...............................คน 

2. รอยละ (Percentage) 

 รอยละ (Percentage) เปนสถิติที่ใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความเขาใจไดงาย นิยม

เรียกวา เปอรเซน็ต ใชสัญลักษณ % การใชสตูรในการคํานวณหาคารอยละมีดังน้ี 

   รอยละ = 
จํานวนเต็ม

ยบเทียบ องการเปรีตัวเลขที่ต
 X 100 

ตัวอยางท่ี 1 จากการสํารวจนักศึกษาในสถานศึกษาแหงหน่ึง  มีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน เปนนักศึกษาชาย 

จํานวน 18 คน เปนนักศึกษาหญิง จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละไดดังน้ี 

   นักศึกษาชาย 
30
18

 X 100 = 60.00 % 

   นักศึกษาหญิง 
30
12

 X 100 = 40.00 % 

 การคํานวณคารอยละ เมื่อรวมกลุมหรือตัวเลขเปรียบเทยีบแลว จะได 100 % เสมอ ยกเวน

ถามีจุดทศนิยมและมีการปดเศษที่นอยกวา 0.50 ใหปรับลง เชน 7.01 – 7.49 ปรับเปน 7.00 ถาต้ังแต .50 ขึ้น

ไปใหปรับขึ้น เชน 7.50 – 7.59 ปรับเปน 8 
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3.คาเฉลี่ย (Mean)  

 คาเฉลีย่ (Mean) เปนการนําคาของขอมูลทั้งหมดรวมกัน แลวหารดวยจํานวนขอมูลที่มีอยู การใช

สูตรในการคํานวณหาคาเฉลี่ยไดดังน้ี 

คาเฉลี่ย  =   ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

           จํานวนขอมูลที่มีอยู 

 

ตัวอยางท่ี 1  ถาเราอยากทราบวาเพื่อนในหองของเราจํานวน 30 คน ซึ่งมีอายุ 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 

23 23 23 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 29 30 30 31 และ 32 เรียงตามลําดับ มีอายุเฉลี่ยเทาใด เรา

สามารถคํานวณไดดังนี ้

17 + 18 + 18 + 18 + 19 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + ..................... + 32 

30 

=  729 

 30 

= 24.30 

 ก็จะไดคําตอบวา คาเฉลี่ยของเพื่อนในหองทั้ง 30 คน เทากับ 24.30 ป 

 

กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนสํารวจคะแนนปลายภาควิชาภาษาไทยของเพื่อนในหอง และหาคาเฉลี่ยของคะแนน

ที่ได 
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เร่ืองที่ 4    เคร่ืองมือการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือการวิจัย เปนสิ่งสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่ตองการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยมีหลายประเภท ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือการวิจัยที่นิยมนํามาใชรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เชน การวิจัย

เชิงสํารวจ การวิจัยเชิงอธิบาย เปนตน แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด 

แบบสัมภาษณ 

 แบบสัมภาษณ เปนเคร่ืองมือการวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยทุกประเภท ทุกสาขา แต

ที่นิยมคือใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลในลักษณะเผชิญหนากันระหวางผู สัมภาษณ และผู ให

สัมภาษณ โดยผูสัมภาษณเปนผูซักถามและผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมูลหรือตอบคําถามของผูสัมภาษณ 

เชนครูสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน คณะกรรมการสัมภาษณนักศึกษาที่สอบเขาเรียนใน

สถานศึกษาได 

แบบสงัเกต 

 แบบสังเกตเปนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ทีใ่ชไดกับงานวิจัยทุกประเภท โดยเฉพาะงานวิจัย

เชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงทดลอง เชน ใชแบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการใชหองสมุด ผูสังเกตจะ

บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาตามความเปนจริง 

 

กิจกรรมท่ี 6  ใหผูเรียนทุกคนไปศึกษาตัวอยาง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตเพิม่เติมจาก

เอกสาร หรือจาก Website ที่เกี่ยวของแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพบกลุม 
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เร่ืองที่ 5      การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

 โครงการวิจัย คือ แผนการดําเนินวิจัยที่เขียนขึ้นกอนการทําวิจัยจริง มีความสําคัญคือเปนแนวทาง

ในการดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัยเองและผูเกี่ยวของ  

 การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย อาจไมจําเปนตองเขียนใหครบทุกหัวขอตามหลักการโดยทั่วไป (ซึ่ง

มีประมาณ 14 หัวขอ) แตเขียนใหครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

1. ชื่อโครงการวิจัย (จะทําวิจัยเร่ืองอะไร) 

2. ความเปนมาและความสําคัญ (ทําไมจึงทําเร่ืองนี)้ 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย (อยากรูอะไรบางจากการวิจัย) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย (มีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร) 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงานวิจัย) 

6. ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ (การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนอยางไร) 

รายละเอียดและคําอธิบายการเขียนแตละหัวขอ ดังตอไปน้ี 

1. ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัยควรกะทัดรัด สือ่ความหมายไดชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง

ในสิ่งที่ศึกษา 

2. ความเปนมาและความสําคัญ เขียนอธิบายใหเห็นความสําคัญของสิ ่งที ่ศึกษาเขียนใหตรง

ประเด็น กระชับเปนเหตุเปนผล มีอางอิงเอกสารที่ศึกษา (ถามี) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย เขียนใหสอดคลองกับชื่อโครงการวิจัย ครอบคลุมเร่ืองที่ศึกษา เขียน

ใหชัดเจน อาจมีขอเดียวหรือหลายขอก็ได 

4. วิธีดําเนินการวิจัย ระบุถึงวิธีการดําเนินการวิจัยใหครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปน้ี 

4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง สิ่งที่ศึกษาคืออะไร มีจํานวนเทาไร 

4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บการบันทึกขอมูล ระยะเวลา หรือชวงเวลา 

สถานที ่

4.3 เครื่องมือวิจัย ระบุชนิด เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล เชนแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ แบบสํารวจ 

4.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน เขียนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการดําเนินการ 

แตละขั้นตอน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เขียนเปนขอๆ ถึงประโยชน ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 7  ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน แตละกลุมไปศึกษาการเขียนโครงการวิจัยที่สนใจ แลวสรุป

ใหครอบคลุมหัวขอการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 6 หัวขอขางตน 
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กิจกรรมท่ี  1 

1. ค 

2. ก 

3. ค 

กิจกรรมท่ี  2 

 นักวิจัยควรมีคุณสมบัติ เชนรูจักสังเกต แสวงหาความรูจากแหลงตางๆ จดบันทึก วิเคราะห สรุปผล 

และเผยแพรผลงาน เปนตน 

กิจกรรมท่ี  3 

1. ค 

2. ก 

3. ข 

4. ข 

5. ข 

กิจกรรมท่ี  4 

 การแจงนับจํานวนคนในครัวเรือน เปนไปตามขอมูลการสํารวจ 

กิจกรรมท่ี  5 

 คาเฉลีย่เปนไปตามขอมูลทีส่ํารวจคะแนนปลายภาค ตรวจความถูกตองของการคิดคาเฉลีย่นของ

ผูเรียน 

กิจกรรมท่ี  6   

 สังเกต สอบถาม ขอมูลที่ผูเรียนนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 

กิจกรรมท่ี 7 

 เปนไปตามรายละเอียดและคําอธิบายการเขียนแตละหัวขอวาเขียนไดกระชับถูกตองหรือไมอยางไร 
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คณะผูจัดทํา 
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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. บทที ่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. 

 

 



 

5. บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 

 นางศิริพรรณ สายหงษ ขาราชบํานาญ 

 นางพิชญาภา ปติวรา ขาราชบํานาญ 

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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