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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 ระดับประถมศึกษา 

 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 1  

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 66 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 127 

 บทท่ี 4  การคิดเปน 182 

 บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 235 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คําแนะนาํการใชหนังสือเรียน 
 
 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบเรียนที่จัดทําขึน้สําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู  ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 
 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื ้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที ่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหา

ใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องเพื่อเปนการสรุปความรูความเขาใจของเนื้อหาในเรื่อง

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 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดานการ

เรียนรูดวยตนเอง  การใชแหลงเรียนรู  การจัดการความรู  การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย  วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  เขาถึงและเลือกใช

แหลงเรียนรูจัดการความรู  กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ที่จะสามารถใชเปน

เคร่ืองมือชี้นํา ในการเรียนรู  ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 
  1.   ประมวลความรู และสรุปเปนสารสนเทศ 

  2.   ทํางานบนฐานขอมูลดวยการแสวงหาความรูจนเปนลักษณะนิสัย 

 3.   มีความชํานาญในทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต และทักษะการจด 

บันทึกอยางคลองแคลว รวดเร็ว 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 
  1.   ผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู 
  2.   ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชนได 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 
  1.   ออกแบบผลิตภัณฑ สรางสูตร สรุปองคความรูใหม 

  2.   ประพฤติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  3.   สรางสรรคสังคมอุดมปญญา 

บทท่ี 4  การคิดเปน 
1. อธิบายถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญของคนคิดเปน และการเชื่อมโยง

ไปสูการเรียนรูเร่ืองการคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหา อยางเปนระบบ 

แบบคนคดิเปนได 

 

 

 

สาระสําคัญ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 



2. วิเคราะหจําแนกลักษณะของขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน ที่นํามาใชประกอบการคิด 

และการตัดสินใจ ทั้งขอมูลดานวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคม

และสภาวะแวดลอม โดยเนนที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน ที่เปนจุดเนนสําคัญของคนคิดเปนได 

3. ฝกปฏิบัติการคิดการแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดเปน ทั้งจากกรณีตัวอยางและ 

หรือสถานการณจริงในชุมชน โดยนําขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของขอมูลทางสังคมและสภาวะแวดลอมมาประกอบการคิดการพัฒนาได 

บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวิจัยได 

2. ระบุกระบวนการ ขั้นตอนของการทําวิจัยอยางงายได 

3. อธิบายสถิติงายๆ และสามารถเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแตละเรื่อง

ของตนเองไดอยางถกูตอง 

4. สรางเคร่ืองมือการวิจัยได 

5. เขียนโครงการวิจัยได 

6. เขยีนรายงานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยได 

 
 
 
 
บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 2  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา  
และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 3  การทําแผนผังความคิด 
เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 
  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของแหลงเรียนรู 
  เร่ืองที่ 2  แหลงเรียนรูประเภทหองสมุด 
  เร่ืองที่ 3  ทักษะการเขาถึงสารสนเทศของหองสมุด 
  เร่ืองที่ 4  การใชแหลงเรียนรูสําคัญๆ ในประเทศ 
  เร่ืองที่ 5  การใชแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

  
 

ขอบขายเนื้อหา 
 



บทท่ี 3  การจัดการความรู 
  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ หลักการ 

  เร่ืองที่ 2  กระบวนการจัดการเรียนรู การรวมกลุมเพื่อตยอดความรู 
  และการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพรความรู 
  เร่ืองที่ 3  ทักษะกระบวนการจัดการความรู 

บทท่ี 4  การคิดเปน 
เร่ืองที่ 1  ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญกับกระบวนการคิดเปน การเชื่อมโยงสู

ปรัชญาคิดเปน และการคิดการตัดสินใจแกปญหาอยางเปนระบบแบบคนคิดเปน 

เร่ืองที่ 2  ระบบขอมูล การจําแนกลักษณะของขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะห 

สังเคราะห ขอมูลทั้งดานวิชาการ ดานตนเอง และสังคมสภาวะแวดลอม โดยเนนไปที่

ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาใช

ประกอบการตัดสินใจแกปญหาตามแบบอยางของคนคิดเปน 

เร่ืองที่ 3  กรณีตัวอยาง และสถานการณจริงในการฝกปฏิบัติเพื่อการคิด การแกปญหาแบบคน

คิดเปน 

บทท่ี 5  ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยอยางงาย 
  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย 

  เร่ืองที่ 2  กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 3  สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย 

  เร่ืองที่ 4  การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

  เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัย 

  เร่ืองที่ 6  การเขียนรายงานการวิจัยอยางงายและการเผยแพรผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

บทที ่1 

การเรียนรูดวยตนเอง 

สาระสําคัญ 

การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ 

ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู 

จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอืน่หรือไมก็ได ดังนัน้มาตรฐานการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถประมวล

ความรู ทํางานบนฐานขอมูล และมีความชํานาญในการอาน ฟง จดบันทึก เปนสารสนเทศอยางคลองแคลว

รวดเร็ว ในทุกวันน้ีคนสวนใหญแสวงหาการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จําเปนตองรูวิธีวินิจฉัยความตองการในการ

เรียนของตนเอง สามารถกําหนดเปามายในการเรียนรูของตนเอง สามารถระบุแหลงความรูทีต่องการ และ

วางแผนการใชยุทธวิธี สื ่อการเรียน และแหลงความรูเหลานั้น หรือแมแตประเมินและตรวจสอบความ

ถกูตองของผลการเรียนรูของตนเอง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. ประมวลความรู และสรุปเปนสารสนเทศ 

 2. ทํางานบนฐานขอมูลดวยการแสวงหาความรูจนเปนลักษณะนิสัย 

 3. มีความชํานาญในทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต และทักษะการจดบันทึกอยาง

คลองแคลว รวดเร็ว 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 2  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรูดวย

ตนเอง 

 เร่ืองที่ 3  การทําแผนผังความคิด 

เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 
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เร่ืองที่  1  ความหมาย และความสําคัญ  ของการเรียนรูดวยตนเอง 

ในปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้นเปน 

อันมาก การเรียนรูจากสถาบันการศึกษาไมอาจทําใหบุคคลศึกษาความรูไดครบทัง้หมด การไขวควาหา

ความรูดวยตนเอง จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสนองความตองการของบุคคลได เพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีใจ

รักที่จะศึกษา คนควา สิ่งที่ตนตองการจะรู บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องโดยไมมี

ใครตองบอก  ประกอบกับระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพือ่เตรียมคนใหสามารถเรียนรูไดตลอด

ชีวิต แสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝหาความรู รูแหลงทรัพยากรการเรียน  รูวิธีการหาความรู มี

ความสามารถในการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีนิสัยในการทํางานและการดํารงชีวิต และมีสวนรวม

ในการปกครองประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 

ของตนเองโดยการคนพบความสามารถและสิ่งที่มีคุณคาในตนเองที่เคย

มองขามไป  

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

which is yet untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 
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 การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการ

จัดการศึกษาทีม่ีความเหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการของผูเรียนทีอ่ยูนอกระบบ ซึง่เปนผูทีม่ี

ประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู 

การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ใหการพัฒนากับกลุมเปาหมายดานจิตใจ ใหมีคุณธรรม ควบคูไป

กับการพัฒนาการเรียนรู   สรางภูมิคุมกัน สามารถจัดการกับองคความรู ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี 

เพือ่ใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 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 

ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนไดวัดความรูเดิมและวัดความกาวหนาหลังจากที่ไดเรียนรู 

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) เปนแนวทางการเรียนรูหนึ่งทีส่อดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดทีส่นับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสูการ

เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการริเริ่มการเรียนรูดวย

ตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึง่คนอืน่  มีแรงจูงใจ ทํา
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ใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ทีม่ีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรู     วิธีเรียน สามารถเรียนรูเรือ่งราวตาง ๆ 

ไดมากกวาการเรียนที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว   

 

 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. ถาขาพเจาตองการเรยีนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักทีจ่ะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มศึกษาเรื่องใหม ๆ      

7. ในช้ันเรียนขาพเจาหวังทีจ่ะใหผูสอนบอกผูเรียนทัง้หมดอยางชัดเจนวาตองทํา

อะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเช่ือวา การคิดเสมอวาตวัเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน 

หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

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      

31. ขาพเจาจะดใีจมาก หากการเรยีนรูของขาพเจาไดส้ินสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      

33. ขาพเจาไมมีปญหา เก่ียวกับทกัษะเบือ้งตนในการศกึษาคนควา ไดแก                      

ทกัษะการฟง อาน เขยีน และจาํ 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองส่ิงใหม ๆ แมไมแนใจ วา ผลนัน้จะออกมา อยางไร      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

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 ในการเรยีนรู      

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      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช้ันเรียน และการเรียนรูดวยตนเอง      

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดทีว่า “ผูเรียนคือ ผูนํา”      
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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 หลังจากน้ันจะมีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง

จะเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองใหตามทัน

ความกาวหนาของโลกโดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมได จะทําใหเปนคนที่มีคุณคาและประสบความสําเร็จได

อยางดี                                                                                                                      

 

ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการเรียนรูดวยตนเองเปนบุคลิกลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว

ผูเรียนตามเปาหมายของการศึกษา ผูเรียนที่มีความพรอมในการเรียนดวยตนเองจะมีความรับผิดชอบ

สวนบุคคล ความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําของตนเอง สามารถควบคุมและโตตอบ

สถานการณ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปในทิศทางที่ตนเลือก โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําที่มาจากความคิดตัดสินใจของตนเอง  

 

การเริ่มตนเรยีนรูดวยตนเองท่ีดีท่ีสุดนั้น   เรามาเริ่มตนท่ีความพรอมในการเรียนรู

ดวยตนเอง  และทานคงทราบในเบื้องตนแลววา ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย

ตนเองของทาน อยูในระดับใด (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด) 

“เด็กตามธรรมชาติตองพึ่งพิงผูอ่ืนและตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทน                      

เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็พัฒนามีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลงและเปนตวัเอง                                     

จนมีคุณลักษณะการชี้นําตนเองในการเรียนรู” 
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3. การเรียนรูโดยกลุม การเรียนรูแบบน้ีเกิดจากการที่ผูเรียนรวมกลุมกันแลวเชิญผูทรงคุณวุฒิมา

บรรยายใหกับสมาชิกทําใหสมาชิกมีความรูเร่ืองที่วิทยากรพูด                               

4. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา เปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตร การประเมินผล มี

ระเบียบการเขาศึกษาทีช่ัดเจน ผูเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด เมือ่ปฏิบัติครบถวนตามเกณฑที่

กําหนดก็จะไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสถานการณการเรียนรูดังกลาวจะเห็นไดวา การ

เรียนรูอาจเกิดไดหลายวิธี และการเรียนรูนัน้  ไมจําเปนตองเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเสมอไป การเรียนรู

อาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนโดยกลุมก็ได และการที่บุคคลมีความตระหนัก

เรียนรูอยูภายในจิตสํานึกของบุคคลนั้น การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนตัวอยางของการเรียนรูในลักษณะทีเ่ปน

การเรียนรู ที่ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  ซึ่งมีความสําคัญสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของโลกปจจุบัน 

และสนับสนุนสภาพ “สังคมแหงการเรียนรู” ไดเปนอยางดี  

 

 

การเรียนรูดวยตนเองคืออะไร 

เมื่อกลาวถึง การเรียนดวยตนเอง แลวบุคคลโดยทั่วไปมักจะเขาใจวาเปนการเรียนที่ผูเรียน

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพังโดยไมตองพึ่งพาผูสอน แตแทที่จริงแลวการเรียนดวยตนเองที่

ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนน้ัน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความ

สนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการ

เรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการเรียนของตนเอง 

ทั้งนี้การเรียนดวยตนเองนั้นมีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมที่มีความเชื่อใน

เรือ่งความเปนอิสระและความเปนตัวของตัวเองของมนุษยวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีความ

เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองไดอยางไมมีขีดจํากัด รวมทัง้มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งการเรียนดวยตนเองกอใหเกิด

ผลในทางบวกตอการเรียน โดยจะสงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเอง  มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น  และมีการใชวิธีการเรียนทีห่ลากหลาย การเรียนดวยตนเองจึงเปนมาตรฐาน

การศึกษาทีค่วรสงเสริมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน   ทุกคน เพราะเมือ่ใดก็ตามทีผู่เรียนมีใจรักทีจ่ะศึกษา คนควา

จากความตองการของตนเอง ผูเรียนก็จะมีการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตอไปโดยไมตองมีใครบอกหรือ

“การเรียนรูเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย”  

(LEARNING makes a man fit company for himself)  ... (Young)... 
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บังคับ เปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไปไมมีที่สิน้สุด ซึง่จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอด

ชีวิตตามเปาหมายของการศึกษาตอไป  

การเรียนดวยตนเองมีอยู 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางในการเรียนโดยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน ปฏิบัติการ

เรียนรู และประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ซึง่ไมจําเปนจะตองเรียนดวยตนเองเพียงคนเดียวตามลําพัง และ

ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะทีไ่ดจากสถานการณหนึง่ไปยังอีก สถานการณหนึง่ได ในอีก

ลักษณะหน่ึงเปนลักษณะทางบุคลิกภาพที่มีอยูในตัวผูที่เรียนดวยตนเองทุกคนซึ่งมีอยูในระดับที่ไมเทากันใน

แตละสถานการณการเรียน โดยเปนลักษณะที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดและจะพัฒนาไดสูงสุดเมือ่มีการจัด

สภาพการจัดการเรียนรูที่เอ้ือกัน 

 

 

 

 

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 สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวาคนทีเ่รียนโดยเปนเพียง

ผูรับ หรือรอการถายทอดจากครู 

การเรียนดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริม่การเรียนรูดวย

ตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการ

เรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวย

ตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได ซึง่ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการ

เรียนของ ตนเอง 
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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 

 4. การเรียนรูดวยตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลีย่นแปลงใหม ๆ เกิดขึน้เสมอ  ทําใหมี

ความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

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 

 การเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน

มีความต้ังใจและมีแรงจูงใจสูง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความยืดหยุนมากขึน้  มีการปรับพฤติกรรม

การทํางานรวมกับผูอืน่ได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับและประยุกตใชวิธีการแกปญหาของตนเอง 

จัดการกับปญหาไดดีขึ้น และสามารถนําประโยชนของการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึ้น ทําใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียน  
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องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

1. การวิเคราะหความตองการของตนเองจะเร่ิมจากใหผูเรียนแตละคนบอกความตองการ 

และความสนใจของตนในการเรียนกับเพื่อนอีกคน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา แนะนํา และเพือ่นอีกคน 

ทําหนาที่จดบันทึก และใหกระทําเชนน้ีหมุนเวียน ทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ดาน คือ ผูเสนอ 

ความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก การสังเกตการณ เพือ่ประโยชนในการเรียน 

รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกนัในทกุๆ ดาน 

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 ใชแหลงขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการประเมิน 
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 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนควรมีการวิเคราะหความตองการ วิเคราะห

เน้ือหา กาํหนดจุดมุงหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหลง

วิทยาการ และมีวิธีในการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยมเีพื่อนเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกัน 

และมคีรูเปนผูชี้แนะ อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา ทั้งน้ี ครูอาจตองมีการวิเคราะหความ

พรอมหรือทักษะที่จําเปนของผูเรียนในการกาวสูการเปนผูเรียนรูดวยตนเองได 
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กระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

กระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 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 

  สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีพอใจดวยตนเอง 

  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 

 มีสวนรวมในการสืบคนขอมูลรวมกับเพื่อนๆ 

     ดวยความรับผิดชอบ 

 เลือกใชประโยชนจากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มี 

ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 

  สอนกลยุทธการสืบคนขอมูล ถายทอดความรู 

     ถาผูเรียนตองการ 

  กระตุนความสนใจ ชี้แหลงความรู แนะนําการใชสื่อ 

 จัดรูปแบบเน้ือหา สื่อการเรียนที่เหมาะสม 

     บางสวน 

 สงัเกต ติดตาม ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนเกิด 

ปญหาและตองการคําปรึกษา 
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บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 

  ฝกการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

 มสีวนรวมในการประเมินผล 

 ผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 

 ใหความรูและฝกผูเรียนในการประเมินผลการ 

เรียนรูที่หลากหลาย 

  เปดโอกาสใหผูเรียนนําเสนอวิธีการ เกณฑ 

ประเมินผล และมสีวนรวมในการตัดสนิใจ 

  จัดทําตารางการประเมินผลที่จะใชรวมกัน 

  แนะนําวิธีการประเมินเมื่อผูเรียนมีขอสงสัย 
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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 

กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการที่ผูเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ดําเนินการ ดังน้ี  

 1. การวินิจฉัยความตองการในการเรียน 

 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 3. การออกแบบแผนการเรียน 

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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 4. การดําเนินการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ 

 5. การประเมินผล 

 การตอบสนองของผูเรียนและครูตามกระบวนการในเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

1. วินิจฉัยความตองการในการเรียนรู

ของผูเรียน  

1. ศึกษา ทําความเขาใจ คําอธิบาย

รายวิชา  

2. วินิจฉัยความตองการในการเรียน

ของตนเอง ทั้งรายวิชาและรายหัวขอ

การเรียน  

3. แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับความ

ตองการในการเรียนเพื่อใหผู เรียนแต

ล ะ ค น มั น่ ใ จ ใ น ก าร วิ นิ จ ฉั ย ค วา ม

ตองการในการเรียนของตนเอง  

 

1. กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความ

จาํเปนในการเรียนรูดวยตนเอง  

2. วิ เคราะหคํ าอธิบายรายวิชา 

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมและการ

ประเมินการเรียนรายวิชา  

3. อธิบายใหผู เรียนเขาใจคําอธิบาย

รายวิชา  

4. ใหคําแนะนําแกผู เรียนในการ

วินิจฉัยความตองการในการเรียน  

5. อํานวยความสะดวกในการเรียน

แบบรวมมือในกลุม  

2. กําหนดจุดมุงหมายใน 

การเรียน  

1. ผูเรียนแตละคนเขียนจุดมุงหมาย 

การเรียนในแตละหัวขอการเรียน ทีวั่ด

ได สอดคลองกับความตองการในการ

เรียนของผูเรียนและอธิบายรายวิชา  

1. ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการเขียน

จุดมุงหมายการเรียนที่ถูกตอง  

3. วางแผนการเรียนโดยเขียนสัญญา

การเรียน  

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปน

และวิธีการวางแผนการเรียน  

2. เขียนสัญญาการเรียนที่สอดคลองกับ

คาํอธิบายรายวิชา รวมทั้งความตองการ

และความสนใจของตนเอง ในการ

เรียนแตละครั้ง  

1. ใหคําแนะนําผู เรียนเกีย่วกับความ

จําเปนและวิธีการวางแผนการเรียน  

2. ใหคําแนะนําผู เรียนในการเขียน

สัญญาการเรียน  

 

4. เขียนโครงการเรียนรู  

 

1. รวมกับผูสอนและเพ่ือนเขียน

โครงการเรียนรูของทั้งช้ัน โดย

พิจารณาจากโครงการเรียนรูที่ผูสอน

รางมาและสัญญาการเรยีนของทกุคน  

1. ใหคาํแนะนาํในการเขยีนโครงการ

เรียนรูรายวิชา  

2. พิจารณาโครงการเรียนรูรวมกับ

ผูเรียนโดยกระตุนใหผูเรียนแสดงความ

คิดเห็นอยางทั่วถึง  

3. รวมกับผูเรียนสรปุโครงการเรยีนรู

ใหเหมาะสม  
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5. ดําเนินการเรียนรู 1. ทบทวนความรูเดิมของตนเองที่

จําเปนสําหรับการสรางความรูใหม 

โดยการตอบคําถามหรือทํา

แบบทดสอบ  

1. ทดสอบความรูเดิมของผูเรียน โดย

ใชเทคนิคการตัง้คําถามหรือทดสอบ  

 

ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 2. ผูเรียนแตละคน ดําเนินการเรียนตาม

สัญญาการเรียนอยางกระตือรือรน โดย

การสืบคนและแสวงหาความรูเพ่ือ

สนองตอบความตองการในการเรยีน

ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย และใชแหลง

ทรัพยากรการเรียนที่เหมาะสมตาม

ความตองการของตนเอง โดยนําความรู

และประสบการณเดิมที่เก่ียวของกันมา

ใชในการคนหาคาํตอบ  

3. แบงกลุมเรียนแบบรวมมือ เพ่ือ

ศึกษาในประเด็นที่ตองตอบคําถาม 

โดยการปรับจุดมุงหมายในการเรยีน

ของ ผูเรียนแตละคนเปนของกลุม แลว

แบงบทบาทหนาที่เพ่ือแสวงหาความรู 

โดยใชเทคนคิการตั้งคําถามเพ่ือนาํไปสู

การหาคาํตอบ ทั้งนี้กลุมผูเรียนแตละ

กลุมอาจมีรูปแบบในการทํากลุมที่

แตกตางกัน  

4. ใชความคิดอยางเต็มที ่มีปฏิสัมพันธ 

โตตอบ คัดคาน สนบัสนนุ และ 

แลกเปล่ียนความคดิเห็นและความรูสึก

ที่เปดกวางในกลุม และรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือหาแนวทางการ

ไดมาซ่ึงคําตอบทีต่องการของตนเอง

และของกลุม 

2. ใหความรูเสริม เพ่ือใหแนใจวา

ผูเรียนจะสามารถเช่ือมโยงความรูเดิม

กับ ความรูใหมได  

3. ตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคนหา 

คาํตอบและประมวลคาํตอบดวยตนเอง  

4. สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียน  

5. ใหคําปรึกษา ใหขอมูล ชวยเหลือ 

และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม

การเรียนของผูเรียนตามความจําเปน

และความตองการของผูเรียน  

6. กระตุนใหผูเรียนใชความรูและ 

ประสบการณเดิมที่เก่ียวของกันมาใช

ในการคนหาคาํตอบ โดยใหยกตวัอยาง

หรือเปรียบเทียบเหตุการณที่เก่ียวของ

กับเรื่องที่เรียน  

7. ติดตามในการเรียนของผูเรียนตาม

สัญญาการเรียนและใหคําแนะนํา  

8. ติดตามเปนระยะๆ และใหขอมูล

ปอนกลับแกผูเรียน  

9. บันทึกปญหาและขอขดัของตางๆใน

การดาํเนนิกิจกรรมการเรียนเพ่ือ

เสนอแนะการปรบัปรงุใหดีขึน้  
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ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 5. แสดงความสามารถของตนเอง และ

ยอมรบัความสามารถของผูอืน่ 

6. ตัดสินใจ และชวยแกปญหาตางๆที่

เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียน  

7. ฝกปฏบิัติทักษะทีต่องศึกษาตาม 

จุดมุงหมายการเรียน  

8. ขอความชวยเหลือจากผูสอน ตาม

ความเหมาะสม  

9. ปรึกษาผูสอนเปนระยะๆ ตามที่ระบุ

ไวในสัญญาการเรียนเพ่ือขอคําแนะนํา 

ชวยเหลือ  

10. ปรบัเปล่ียนการดําเนนิการเรียน 

ตามความเหมาะสม และบันทึกส่ิงที ่

ปรับเปล่ียนลงในสัญญาการเรียนให

ชัดเจน และนําไปเปนขอมูลในการ

วินิจฉัยตนเองเพ่ือตัง้จดุมุงหมายในการ

เรียนครัง้ตอไป 

11. อภิปรายและสรุปความรูที่ไดใน

กลุม  

12. นําเสนอวิธีการเรียนและความรูที่

ไดตอทั้งช้ัน โดยใชรูปแบบในการ

แสดงออกในส่ิงที่ตนไดเรียนรูที่

หลากหลาย  

 

 

10. ใหอิสระแกผูเรียนในการทํา

กิจกรรม  

และกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนอยางเต็มที ่ยอมรบั

ฟงความคิดเห็นของผูเรียน และไม

ตัดสินวาความคิดเห็นของผูเรียนไม

ถูกตอง  

11. กระตุนใหผูเรียนส่ือสารความรู

ความ เขาใจและแนวคดิของตนเองให

ผูอ่ืน เขาใจอยางชัดเจน  

12. กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็อยาง

กวางขวางทั้งในกลุมและช้ันเรียน  

13. สังเกตการเรียนของผูเรียน บนัทึก 

พฤติกรรมและกระบวนการเรียนของ 

ผูเรียน รวมทั้งเหตุการณที่สงผลตอการ

เรียน  

14. กระตุนใหผูเรียนสรุปความรูความ

เขาใจในบทเรียนดวยตนเอง  

15. กล่ันกรอง แกไข และเสริม

สาระสําคัญของบทเรียนใหชัดเจนและ

ครอบคลุมจดุมุงหมายการเรียน  
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ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 13. อภิปราย แสดงความคดิเหน็ 

สะทอนความรูสึกและใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับ วิธีการเรียนดวยตนเองทีมี่

ประสิทธิภาพ ส่ิงสนับสนุนและส่ิง

ขดัขวางการ เรียน  

14. รวมกันสรุปประเดน็ความรูทีไ่ดใน 

ช้ันเรียน  

15. เขียนรายงานผลการเรียน ทั้งใน

ดานเนื้อหาและวิธีการเรียน รวมทั้ง

ความรูสึกเก่ียวกับความสําเร็จหรอืไม

สําเร็จในการเรียนเปนรายบคุคลและ

รายกลุม  

16. รวมกับผูเรียนอภิปรายเก่ียวกับ

วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่ิงที่

สนับสนุนและส่ิงทีข่ัดขวางการเรยีน  

 

6. ประเมินผลการเรียนรู 1. ประเมินผลการเรียนของตนเอง โดย

เปรียบเทียบกับจุดมุงหมายในการเรียน

ของตนเอง 

2. ใหเพ่ือนและครูชวยสะทอนผลการ

เรียน 

3. ใหขอมูลปอนกลับแกเพ่ือนในกลุม 

 

1. กระตุนใหผูเรียนตรวจสอบความรู

ความเขาใจของตนเองตลอดเวลา  

2. ประเมินการเรียนของผูเรียนจากการ

สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

ความสามารถในการเรยีนตามสัญญา

การเรียน และผลงานในแฟมสะสมงาน  

3. ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน

รายบุคคลและรายกลุมเก่ียวกับ

กระบวนการเรียนดวยตนเองและ

พฤติกรรมในการเรียนรวมทัง้ให

ขอเสนอแนะตามความ เหมาะสม  
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 ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองตามกระบวนการในการเรียนรูดวย

ตนเอง โนลส ( kuowles 1975 ) เสนอใหใชสญัญาการเรียน ( Learning Contract ) ซึ่งเปนการมอบหมาย

ภาระงานใหกับผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงคและผูเรียนจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขน้ัน 

การจัดทําสัญญาการเรียน (Learning Contract) 

 คําวา สัญญา  โดยทั่วไปหมายถึง ขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝาย หรือหลายฝายวาจะทําการหรืองด

เวนกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ความจริงน้ันในระบบการจัดการเรียนรูก็มีการทําสัญญากันระหวางครูกับ

ผูเรียน แตสวนมากไมไดเปนลายลักษณอักษรวา ถาผูเรียนทําไดอยางน้ันแลว ผูเรียนจะไดรับอะไรบางตาม

ขอตกลง สัญญาการเรียน จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดแนวการเรียนของตัวเองไดดียิ่งขึ้น 

ทําใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและเปนเคร่ืองยืนยันที่เปนรูปธรรม 

 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 
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 2. ทําไมจะตองมีการทําสัญญาการเรียน 

 ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ พบวาผูใหญจะเรียนไดดีที่สุดก็ตอเมื่อการเรียนรูดวย

ตนเอง ไมใชการบอกหรือการสอนแบบที่เปนโรงเรียน และผลจากการวิจัยทางดานจิตวิทยายังพบอีกวา 

ผูใหญมีลักษณะที่เดนชัดในเร่ืองความตองการที่จะทําอะไรดวยตนเองโดยไมตองมีการสอนหรือการชี้แนะ

มากนัก อยางไรก็ดีเมื่อพูดถึงระบบการศึกษาก็ยอมจะตองมีการกลาวถึงคุณภาพของบุคคลที่เขามาอยูใน

ระบบการศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐาน ดังนั้นถึงแมจะให 

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองก็ตามก็จําเปนจะตองสรางมาตรการขึ้นมาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผูเรียนเพื่อให 

มีมาตรฐานตามที่สังคมยอมรับ  เหตุน้ีสัญญาการเรียนจึงเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนเปนการวาง

แผนการเรียนที่เปนระบบ 

 ขอดีของสัญญาการเรียน คือเปนการประสานความคิดที่วาการเรียนรู ควรใหผูเรียนกําหนด 

และการศึกษาจะตองมีเกณฑมาตรฐานเขาดวยกันเพราะในสัญญาการเรียนจะบงระบุวาผูเรียนตองการเรียน 

เร่ืองอะไรและจะวัดวาไดบรรลุตามความมุงหมายแลวนั้นหรือไมอยางไร มีหลักฐานการเรียนรูอะไรบางที่ 

บงบอกวาผูเรียนมีผลการเรียนรูอยางไร 

 3. การเขียนสัญญาการเรียน 

      การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเร่ิมจากการจัดทําสัญญาการเรียนจะมีลําดับการดําเนินการ ดังนี้ 

      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 
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ข้ันท่ี 3  อธิบายวิธีการเขียนขอตกลงในแบบฟอรมแตละชองโดยเร่ิมจาก 

  จุดมุงหมาย 

  วิธีการเรียนรูหรือแหลงวิทยาการ 

  หลกัฐาน 

  การประเมินผล 

ข้ันท่ี 4  ถามปญหาและขอสงสัย 

ข้ันท่ี 5  แจกตัวอยางสัญญาการเรียนใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 

ข้ันท่ี 6  อธิบายถึงการเขียนสัญญาการเรียน 

ผูเรียนลงมือเขียนขอตกลงโดยผูเรียนเอง โดยเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ชองในแบบฟอรม 

สัญญาการเรียน นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถระบุระดับการเรียนทั้งในระดับดี ดีเยี่ยม หรือปานกลาง ซึ่ง

ผูเรียนมีความต้ังใจที่จะบรรลุการเรียนในระดับดีเยี่ยมหรือมีความต้ังใจที่จะเรียนรูในระดับดี หรือพอใจ 

ผูเรียนก็ตองแสดงรายละเอียด ผูเรียนตองการแตระดับดี คือ ผูเรียนตองแสดงความสามารถตามวัตถุประสงค

ที่กลาวไวในหลักสูตรใหครบถวน การทําสัญญาระดับดีเยี่ยม นอกจากผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคตาม

หลักสูตรแลว ผูเรียนจะตองแสดงความสามารถพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ 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 
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ข้ันท่ี 8  ใหผูเรียนนําสัญญาการเรียนไปปรับปรุงใหเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

 ข้ันท่ี 9  ใหผูเรียนทําสัญญาการเรียนที่ปรับปรุงแลวใหครูและที่ปรึกษาตรวจดูอีกคร้ังหน่ึง 

ฉบับที่เรียบรอยใหดําเนินการไดตามที่เขียนไวในสัญญาการเรียน 

 ข้ันท่ี 10  การเรียนกอนที่จะจบเทอม 2 อาทิตย ใหผูเรียนนําแฟมสะสมงาน (แฟมเก็บขอมูล 

Portfolio) ตามที่ระบุไวในสัญญาการเรียนมาแสดง 

 ข้ันท่ี 11  ครูและผูเรียนจะต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาแฟมสะสมงานที่ผูเรียนนํามาสงและ 

สงคืนผูเรียนกอนสิ้นภาคเรียน 

 

แบบฟอรมสัญญาการเรียน 

เขียนที่....................................................... 

วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ............. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................เปนนักศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............................................ขอกําหนดเปาหมาย

การเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 คือ ขาพเจาจะทําใหผลการเรียนในรายวิชา...................................

ไดระดับคะแนน............โดยการปฏิบัติดังน้ี 

จุดมุงหมาย วิธีการเรียนรู/แหลง

วทิยาการ 

หลักฐาน การประเมินผล 
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ตารางการกําหนดเปาหมายการทํางานในแตละวัน 

(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ 

วัน เดือน 

ป 
เวลา เปาหมายท่ีจะปฏิบัต ิ

ผลการปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

สําเร็จ ไมสําเร็จ 
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เปาหมายการเรียนของขาพเจา ภาคเรียนท่ี 1/2553 

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

หนวยกิต 

ระดบัคะแนนท่ีคาดหวัง 

รหัสวชิา ชื่อวิชา 
A 

4 

B 

3 

C 

2 

D 

1 

 

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

... 

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

... 

3. ...................

... 

4. ...................

... 

5. ...................

... 

6. ...................

... 

 

 

 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

รวม 

 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

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

.. 

 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

.........

.. 

                      เกรดเฉลีย่ = …….…. 

โดยขาพเจาจะเร่ิมปฏิบัติต้ังแต วันที่......เดือน.............พ.ศ. ......... ถึง วันที่......เดือน.............พ.ศ. ......... 

ขาพเจาทาํสัญญาฉบับนีด้วยความสมัครใจ    เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการเรียนรู 

จนสาํเร็จ 

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

         (                                  ) 

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

         (                                  ) 

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

         (                                  ) 

ลงชื่อ....................................คูสญัญา 

         (                                  ) 



28 

(ตัวอยาง) 

การวางแผนการเรียนโดยใชสญัญาการเรียน 

จุดมุงหมาย วิธีการเรียนรู/แหลง

วทิยาการ 

หลักฐาน การประเมินผล 

เพื่อใหการเรียน 

รายวิชาทักษะการเรียนรู 

ไดเกรด B 

 

1. อานเอกสารอางอิงที่

เสนอแนะไวในหลักสูตร 

2. อานหนังสือทีเ่ก่ียวของ

อ่ืนๆ 

3. สอบถามครู เม่ือพบขอ

ของใจในช้ันเรียนหรือ

เม่ืออานหนงัสือแลวเกิด

ความสงสัย อันเปน

อุปสรรคตอการทําความ

เขาใจบทเรียน 

4. รวมกลุมรายงานและ

อภิปรายกับผูเรียนอ่ืน

หรือกลุมการเรียนอ่ืน 

1. ทํารายงานยอ ขอคดิเห็น

จากหนังสือที่อาน 

2. จดบนัทึกการเรียน 

การอภิปราย 

3. ทํากิจกรรมที่กําหนดใน

หนังสือ 

ใหเพื่อน 2-5 คน 

ประเมินรายงานยอและ

บนัทกึการเรียน โดย

ประเมินตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

1. รายงานยอครอบคลุม

เนือ้หามากพอทีจ่ะใชใน

การสอบเพ่ือใหไดเกรด

ตามที่ไดมุงหมายไว  

5  4  3  2  1 

2. ทาํตารางการกําหนด

เปาหมายการทาํงาน 

ในแตละวัน โดยใหมี 

ผลการปฏบิตัติาม

เปาหมายดวย 

5  4  3  2  1 

3. รายงานมีความชัดเจน

เพียงใด 

5  4  3  2  1 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ทานไดเรียนรูเกี่ยวกับสัญญาการเรียนที่เนนความรับผิดชอบ 

ตองานที่ตนไดเปนผูกําหนดไวสําหรับการเรียนรูของตน... 
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การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

 การจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนวิธีการสําคัญที่นํามาใชในการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการจัดทําแฟมสะสมงานที่มีความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญมาจากการให

ผูเรียนเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งมีสาระสําคัญที่พอสรุปไดดังน้ี 

1.  ความเชื่อพื้นฐานของการเรียนรูตามสภาพจริง  (Authentic Learning)   

 1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

    มนุษยมีสัญชาตญาณที่จะเรียนรู มีความสามารถและมีความกระหายที่จะเรียนรู 

    ภายใตบรรยากาศของสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและการสนับสนุนจะทําใหมนุษย 

สามารถที่จะริเร่ิมและเกิดการเรียนรูของตนเองได 

    มนุษยสามารถที่จะสรางองคความรูจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนและจากสื่อที่มี 

ความหมายตอชีวิต 

    มนุษยมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาแตกตางกัน 

 1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู 

    การเรียนรูจะเร่ิมจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรมโดยผานกระบวนการการสํารวจ 

ตนเอง การเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรูและการสรางบริบทของสังคมใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับ 

ผูเรียนอ่ืน 

    การเรียนรูมีองคประกอบทางดานปญญาหลายดานทั้งในดานภาษา คํานวณ พื้นที่ 

ดนตรี การเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางบุคคลและอ่ืน ๆ  

    การแสวงหาความรูจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถาอยูในบริบทที่มีความหมายตอชีวิต 

    การแสวงหาความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชวีิต 

 1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการสอน 

    การสอนจะตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

    การสอนจะเปนทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

    การสอนจะยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางกันและวิธีการเรียนรูที่เปนเอกลักษณของ 

ผูเรียนแตละคน 

    การสอนกับการประเมินเปนกระบวนการตอเน่ืองและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 

    การสอนจะตองตอบสนองตอการขยายความรูที่ไมมีที่สิ้นสุดของหลักสูตรสาขาตาง ๆ  
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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 เปนเร่ืองทีม่ีมานานแลวใชโดยกลุมเขียนภาพ 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 ไดกําหนดขั้นตอนของการทําแฟมสะสมงานไว 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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รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 

ผูเรียนสามารถเลือกใชรูปแบบตางๆในการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหการเรียนบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไว ไดดงัน้ี   

1. การใชโครงการเรียน (Learning project) ซึ่งเปนตัวบงชีข้องการมีสวนรวมในการเรียนดวย

ตนเอง ตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผูใหญของ Tough (1971) โดยการนําขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจความ

ตองการมาขยายเปนโครงการหรือแผนการเรียนที่ระบุเกีย่วกับการจะเรียนรูอยางไร ที่ไหน เวลาใดที่

เหมาะสม และนานเทาใด จะใชแหลงทรัพยากรการเรียนใด จะมีใครชวยเหลือไดบาง เลือกวิธีการเรียน

อยางไร มีคุณคาแคไหน ใชเวลา แรงงาน และใชงบประมาณเทาใด ประหยัดหรือไม จะรูไดอยางไรวาบรรลุ

เปาหมาย ควรแสดงผลงานของความสําเร็จในการเรียนอยางไร ตองการเรียนมากแคไหน สัมพันธกับ

เปาหมายชีวิต อยางไร ความรูที่เราจะแสวงหานัน้ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคทีตั่้งไวหรือไม ทําใหเกิดเจตคติ

และความสนุกสนานที่จะเรียนหรือไม โดยการเขียนโครงการเรียนนัน้ผูเรียนตองสามารถปฏิบัติงานที่

กําหนด วินิจฉัยความชวยเหลือที่ตนตองการ และทําใหไดมาซึ่งความชวยเหลือทีต่องการ สามารถเลือก

แหลงทรัพยากรการเรียน วิเคราะหและวางแผนโครงการเรียนทัง้หมด รวมทัง้สามารถประเมิน

ความกาวหนาของการเรียนได โดยการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องความรูและทักษะโดยละเอียด กิจกรรม สื่อ

การเรียน แหลงทรัพยากรการเรียน และอุปกรณที่ใชในการเรียน สถานทีท่ีใ่ชในการเรียน เวลาและเปาหมาย

ทีแ่นนอน ระยะเวลาในการเรียน ขั้นตอนการเรียน ประมาณระดับของโปรแกรมการเรียน รวมทัง้การกําจัด

อุปสรรคและสิ่งที่จะทําใหการเรียนขาด ประสิทธิภาพ การที่จะไดสื่ออุปกรณมา หรือไปถึงแหลงขอมูล การ

เตรียมหองที่เหมาะสมหรือเงื่อนไขทาง กายภาพอืน่ๆ งบประมาณทีใ่ช และการสรางแรงจูงใจในการเรียน

และการฝาอุปสรรคตางๆ  

2. การทําสัญญาการเรียน (Learning contracts) ซึ่งเปนเครื่องมือในการเรียนดวยตนเองตาม

แนวคิดการเรียนเปนกลุมของ Knowles (1975) โดยเปนขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน ในลักษณะการ

สอนรายบุคคลที่ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตัวของตัวเองใหมาก โดยการให

สํารวจและคนหาความสนใจทีแ่ทจริงของตนเอง แลวใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยสัญญาการ

เรียนจะชวยใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองมากขึน้เพราะไดเปดเผยตัวเองอยางเต็มที่ และพึง่พาตนเองไดมาก

ที่สุด ซึ่งสัญญาการเรียนเปนเครื่องมือที่มีการลงนามระหวางผูเรียนและผูสอน โดยมีขั้นตอนในการทํา

สัญญาการเรียน ไดแก วินิจฉัยความตองการในการเรียน กําหนดจุดมุงหมายการเรียน กําหนดวิธีการเรียน

และแหลงทรัพยากรการเรียน ระบุผลลัพธที่จะไดหลังการเรียน ระบุเกณฑการประเมินการเรียน กําหนด

วันทีจ่ะทํางานสําเร็จ โดยมีการทบทวนสัญญาการเรียนกับอาจารยทีป่รึกษา ปรับปรุงสัญญาการเรียน และ

ประเมนิผลการเรียน ผูเรียนที่ใชสัญญาการเรียนในการเรียนดวยตนเองจะไดรับประโยชน ดังน้ี  

(1) ผูเรียนจะมีความเขาใจถึงความแตกตางของบุคคลดานความคิด และทักษะที ่จําเปนใน

การเรียน ไดแก รูความแตกตางระหวางการเรียนโดยมีผูสอนเปนผูชี้นํา และการเรียนดวยตนเอง  
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(2) ผูเรียนจะมีความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับเพือ่น เพื่อที่จะใหบุคคล

เหลานัน้เปนผูสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียน การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทัง้การ

ชวยเหลือผูอ่ืน  

(3) ผูเรียนจะมีความสามารถในการวินิจฉัยความตองการในการเรียนอยางแทจริงโดย

รวมมือกับผูอ่ืน  

(4) ผูเรียนจะมีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนจากความตองการในการ

เรียนของตนเองโดยเปนจุดมุงหมายที่สามารถประเมนิได  

(5) ผูเรียนจะมีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธกับผูสอนเพือ่ขอความ ชวยเหลือ

หรือปรึกษา  

(6) ผู เรียนจะมีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหลงทรัพยากรการเรียนที ่

เหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนที่แตกตางกัน  

(7) ผูเรียนจะมีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชแหลง

ประโยชนจากแหลงทรัพยากรการเรียนตางๆ มีความคิดริเร่ิม และมีทักษะในการวางแผนอยางดี  

(8) ผูเรียนจะมีความสามารถในการเก็บขอมูล และนําผลจากขอมูลทีค่นพบไปใชไดอยาง

เหมาะสม  

3. การเรียนแบบตัวตอตัว (One-to-one learning) การเรียนดวยรูปแบบนีผู้เรียนจะทํางานเปนคู 

เพื่อชวยอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการทํางาน  

4. การเรียนแบบรวมมือในกลุม (Collaborative learning) เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ

ที่ตางคนตางนํามาแลกเปลีย่นกัน ซึง่ประสบการณของตัวเองอาจชวยชีนํ้าเพื่อนได และในทาง ตรงกันขาม 

ประสบการณจากเพือ่นก็อาจชวยชีนํ้าตนเองได พรอมกันนีก้็จะเปนการเรียนการสอนทีม่ีการ แลกเปลี่ยน

ประสบการณความคิดเห็นระหวางผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกกับผูเรียนในกลุมดวย สิง่ทีจ่ะไดจากการ

เรียนแบบรวมมือในกลุม คือการพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา ทักษะทางสังคม ความรูสึกเห็น

คุณคาในตนเอง การรูจักตนเอง และเกดิแรงจูงใจในการเรียน  

5. การทําบันทึกการเรียน (Learning log) เพือ่บันทึกขอมูล ความคิด ความรูสึก ความ คาดหวัง 

เรือ่งราวตางๆที่ไดเรียนรู ไดพัฒนา หรือเกิดขึน้ในสมองของผูเรียน บันทึกนีจ้ะเปนธนาคารความคิดทีช่วย

เก็บสะสมเร่ืองที่ไดอาน ปฏิบัติ การไดใชความคิดทีละนอยในชีวิตประจําวันเขาไวดวยกัน ซึง่จะทําใหทราบ

แนวทางและวิธีการเรียนเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป บันทึกการเรียนเปนสิ่งที่มีประโยชนมากในการ

ประเมินการเรียนดวยตนเอง ทีม่ีลักษณะเปนแฟมหรือสมุดบันทึกขอมูลรายบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําซึง่

จะเปนขอมูลบงชี้เกี่ยวกับความคาดหวังของผูเรียนแตละบุคคล รวมทัง้ความรับผิดชอบของผูเรียนดวย 

ผูสอนสามารถใชบันทึกการเรียนเปนแรงเสริมจากผูสอนโดยการเขียนขอความสั้น ๆงาย ๆเพื่อใหขอคิดเห็น

หรือคําแนะนําแกผูเรียน  
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6. การจัดชวงเวลาสําหรับสรุปสิง่ที่เรียนรู เนื่องจากในการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูและ

เผชิญกับปญหาตางๆดวยตนเอง จึงตองมีชวงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่ไดเรียนโดยผูสอนเปนผูนํา  

7. การสรางหองสมุดของตนเอง หมายถึงการรวบรวมรายชือ่ ขอมูล แหลงทรัพยากรการเรียน

ตางๆ อาทิ รายชื่อบุคคล สถาบัน หนังสือ รายงานการประชุมฝกอบรม สือ่การเรียนตางๆ สถานที ่ หรือ

ประวัติบุคคลที่คิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจเพื่อใชในการศึกษาคนควาตอไป  

8. การหาแหลงทรัพยากรการเรียนในชุมชน เชน การสนทนากับผูรู ผูชํานาญในอาชีพตางๆ หรือ

ปายประกาศตามสถานที่ตางๆ เปนตน แหลงทรัพยากรการเรียนเหลานีจ้ะเปนแหลงสําคัญในการ คนควาซึง่

มีผลตอการเรียนดวยตนเองเปนอยางมาก  

 สรุปไดวาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีการเรียนดวยตนเอง สามารถเลือกใชรูปแบบในการเรียนได

หลายอยาง โดยเฉพาะการทําสัญญาการเรียนและการเขียนโครงการเรียน ทั้งน้ีครูควรแนะนําวิธีการและ

ขั้นตอนในการเรียนใหผูเรียนเขาใจกอนดําเนินการเรียนดวยตนเอง สนับสนุนใหผูเรียนมีการเรียนแบบ 

รวมมือ และควรจัดชวงเวลาสําหรับพบผูสอนเพื่อประเมินการเรียนเปนระยะๆ ทั้งนีผู้เรียนอาจวางแผนการ

เรียนดวยตนเองโดยการเรียนเปนรายบุคคล เรียนกับคูทีม่ีความสามารถเทากัน เรียนเปนกลุม หรือเรียนกับผู

ที่มีความรูและประสบการณในเร่ืองน้ันมากกวาก็ได 

Knowles (1975) ไดเสนอใหผูเรียนพิจารณาสิ่งตางๆประกอบในการวางแผนการเรียน ดังน้ี  

(1) การเรียนดวยตนเองควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการทีจ่ะเรียนในสิง่หนึง่สิง่ใด เพื่อการ

พัฒนาทักษะความรู สําหรับการพัฒนาชีวิตและอาชีพของตนเอง  

(2) การเตรียมตัวของผูเรียนคือผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมายและ โครงสรางของ

หลักสูตรรายวิชาและจุดมุงหมายของรายวิชากอน  

(3) ผูเรียนควรเลือกและจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเอง ตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสรางและ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวาจะใหบรรลุผลในดานใด เพือ่แสดงใหเห็นวาผูเรียนได

เกิดการเรียนในเร่ืองน้ันๆแลว และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชกับชีวิต สังคมและ สิง่แวดลอม

ดวย  

(4) ผูเรียนเปนผูวางโครงการเรียนการสอน และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดวยตนเอง 

โดยอาจจะขอคําแนะนําชวยเหลือจากผูสอนหรือเพื่อน ในลักษณะของการรวมมือกันทํางานได เชนกัน  

(5) การประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ควรเปนการประเมินรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน โดย

รวมกันต้ังเกณฑการประเมินผลรวมกัน  
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คําถามในการถามตนเองของผูเรียนเพื่อใหไดคําตอบสําหรับการวางแผนการเรียน ดังน้ี  

(1) จะเรียนรูอยางไร และเมื่อใดจึงจะเรียนรูไดเร็วที่สุด  

(2) จะมีวิธีการอะไรในการศึกษาเร่ืองน้ันๆ  

(3) จะใชหนังสือหรือแหลงขอมูลอะไรบาง  

(4) จะกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะในการศึกษาของตนอยางไร  

(5) จะคาดหวังความรู ทักษะ เจตคติอะไร  

(6) จะประเมินผลการเรียนของตนเองอยางไร  

(7) จะใชเกณฑอะไรตัดสินวาประสบความสําเร็จ  

ในการเรียนดวยตนเองผูเรียนสามารถเรียนไดหลายวิธีขึ้นอยูกับความรูเดิมและทักษะของผูเรียน 

โดยใชสญัญาการเรียนเปนเคร่ืองมอืสนับสนุน เพื่อบันทึก และจัดการเรียนที่ ทั้งน้ี ผูที่เรียนดวยตนเองควรมี

ทักษะในการต้ังคําถาม การสืบคน การใชเทคโนโลยี การทํางานเปนทีม การแกปญหา การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค การวิจัย และการเปนผูนํา โดยผูเรียนมบีทบาทในการเรียนดวยตนเองดังน้ี  

1. วินิจฉัยความตองการในการเรียนของตนเอง  

2. ต้ังคําถามตามความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะนําไปสูความตองการคนหาคําตอบ  

3. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการเรียนของตนเอง  

4. รับรู จุดมุ งหมายของตนเองและการยอมรับการสะทอนกลับจากผู อืน่เกีย่วกับ 

คุณลักษณะที่ตองปรับปรุงของตนเอง  

5. วางแผนการเรียนของตนเอง  

6. เลือกแหลงทรัพยากรการเรียนทีเ่ปนบุคคล สิ่งของ หรือประสบการณทีจ่ะชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายในการเรียนและสอดคลองกับขอมูลที่ตองการ  

7. เลือกและรับขอมูลขาวสารในการตอบคําถาม  

8. เลือกและใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจสอบขอมูลจากแหลงการเรียน

ตางๆ  

9. จัดการ วิเคราะห และประเมินขอมูลที่จะทําใหไดคําตอบที่ถูกตอง  

10. ออกแบบแผนเกี่ยวกับวิธีการประยุกตใชแหลงทรัพยากรการเรียนที่สามารถตอบคําถาม

หรือบรรลุความตองการในการเรียน  

11. ดําเนินการเรียนตามแผนอยางเปนระบบและเปนลําดับขั้นตอน  

12. ตรวจสอบความสําเร็จตามจุดมุงหมายในการเรียน  

13. ประเมินผลการเรียนของตนเอง  
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สรุปไดวาการเรียนดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สามารถจัดไดทั้งในสภาพการเรียนรูในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย โดยมีหลักการคือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะหและแสดงความตองการที่

แทจริงในการเรียนของตนเอง ใหอิสระแกผูเรียนในการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน วิเคราะหปญหา วาง

แผนการเรียน กําหนดและแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนที่จะใชในการเรียน กําหนดขั้นตอนและวิธีการ

เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ไดดําเนินกิจกรรมการเรียน และการประเมินกระบวนการและผลการเรียนดวย 

ตนเอง โดยมีอิสระจากการถูกขมขูบังคับ การใหรางวัลหรือการลงโทษ ซึ่งผูสอนจะเปนผูชวยใหผูเรียน

ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียน ตระหนักวาตนตองเปนผูเรียนรูและจัดการเร่ืองการเรียนดวยตัวเอง โดย

เปดโอกาสใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนและควบคุมกระบวนการเรียนของตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม

ความตองการของตนเอง และมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลของผูเรียน สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียน สอนวิธีการเรียนหลายๆวิธี ฝกทักษะการเรียนดวย

ตนเองใหกับผูเรียน รวมทั้งสังเกตกิจกรรมการเรียน เปนผูชวยเหลือและอํานวยความสะดวก รวมทั้ง

ประเมินผลการเรียนของผูเรียนแตละคน โดยใชสัญญาการเรียนเปนเครื่องมือในการใหผูเรียนไดเรียนดวย

ตนเอง โดยตระหนักวาระดับของการเรียนดวยตนเองของผูเรียนอาจมีตัง้แตการเรียนดวยตนเองในระดับต่าํ

คือมีครูเปนผูนําไปจนถึงการที่ผูเรียนไดเรียนดวยตนเองในระดับสูงโดยไมตองพึ่งพาครู 

 

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 ใหสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง  มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 2 ใหสรุปบทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง  มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 3 ใหเปรียบเทียบบทบาทของผูเรียนและครู  มาพอสังเขป  

กิจกรรมท่ี 4 ใหสรุปสาระสําคญัของ “กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนศึกษาสัญญาการเรียนรู (รายบุคคล)  และปรึกษาครู แลวจัดทํารางกรอบ 

         แนวคดิสัญญาการเรียนรูรายวิชาทักษะการเรียนรู 
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เร่ืองที่ 2  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 

นอกจากน้ีแลวขาวสารสาํคัญ 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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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 

     

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 คุณจัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุม ตอไปนี ้

 40 คะแนนขึน้ไป  จัดวาคุณเปนนกัฟงช้ันยอด 

                25-39  คะแนน  คุณเปนนักฟงท่ีดีกวาผูฟงท่ัว ๆ ไป 

 ต่ําวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะการฟงเปนพิเศษ 
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 แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณก็ควรจะพัฒนาทักษะ

ในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสงสาร (ทั้งคนและอุปกรณ

เทคโนโลยีตาง ๆ ) นัน้มีการเปล่ียนแปลงและมีความซับซอนมาก

ขึ้นอยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

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 สามารถ

ใหทัง้คุณและโทษแกตัวผูพูดได นอกจากนีก้ารพูดยังเปนอาวุธในการ

ส่ือสารที่คนสวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะคิดวา

การพูดไดมากกวาคนอ่ืนนั้นจะทําใหตนเองไดเปรียบ ไดประโยชน แต

ทัง้ ๆที่คิดอยางนี้หลายคนก็ยังพาตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปาก

เขาทํานองปากพาจน ซึ่งเหตุที ่เปนเชนนี้ก็เพราะรู กันแตเพียงวาฉัน

อยากจะพูด โดยไม คิดกอนพูด ไมรูวาการพูดทีจ่ะใหคุณแกตนเองได

นั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

  ถูกจังหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 

  

 

  นํ้าเสียงชวนฟง �         

   

  

 

  

 

       

  

 

  

   

       

 

 

 

 

 

 

“การพูดเปนทักษะหน่ึง 

ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของคนเรา 

กอนท่ีเราจะพูดอะไรออกไปน้ัน 

เราจะเปนนายของคาํพดู 

แตเมื่อเราไดพูดออกไปแลว 

คําพูดเหลาน้ันก็จะกลับมาเปนนายเรา” 

เขียนคําอธิบายของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 

ทานคิดอยางไรกับคํา

ก ล า ว ข า ง ล า ง นี ้          

โปรดอธิบาย 

 

 

 

 การพูดเปนวิธีการสือ่สารทีม่นุษยใชกันมานาน      

นับพันป และในโลกนีค้งไมมีเครือ่งมือสือ่สารใดที่สามารถ

ถายทอดความคิด ความรูสึกและ สิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีกวา

คําพูด ถึงแมวาปจจุบันนีเ้ทคโนโลยีในการสือ่สารจะไดรับ

การพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม สาเหตุที เ่ปนเชนนี ้            

ก็เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงทีเ่ปลงออกไปเปนคํา ๆ 

แตการพูดยังประกอบไปดวย น้ําเสียงสูง-ตํ่า  จังหวะชา-เร็ว  

และทาทางของผู พูด ที่ทําใหการพูดมีความซับซอน และ         

มีประสิทธิภาพยิ่งกวาเคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถ

ใหทั้งคุณและโทษแกตัวผู พูดได นอกจากนี้การพูดยังเปน

อาวุธในการสือ่สารที่คนสวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและ

การเขียน เพราะคิดวาการพูดไดมากกวาคนอื่นนะนจะทําให

ตนเองไดเปรียบ ไดประโยชน แตทัง้ ๆทีค่ิดอยางนีห้ลายคนก็

ยังพาตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปากเขาทํานองปากพาจน 

ซึง่เหตุที่เปนเชนนีก้็เพราะรูกันแตเพียงวาฉันอยากจะพูด โดย

ไม คิดกอนพูด ไมรูวาการพูดที่จะใหคุณแกตนเองไดน้ันควรมี

ลักษณะดังน้ี 

  ถกูจังหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 

  เน้ือหาชวนติดตาม   นํ้าเสียงชวนฟง 

  กิริยาทาทางดี   มีอารมณขัน 

  ใหผูฟงมีสวนรวม 

 

  เปนธรรมชาติและเปน   

       ตัวของตัวเอง 
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กิจกรรม ใหอานเร่ือง “การมองโลกในแงดี” และสรุปเร่ืองที่อาน ใหไดประมาณ 15 บรรทัด 

เร่ือง “การมองโลกในแงดี” 

ความหมายและความสําคัญของการมองโลกในแงดี 

การดําเนินชีวิตของมนุษยเราน้ันไดใชความคิดมาชวยในการตัดสินใจเร่ืองราวตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา

ไดอยางเหมาะสม ซึ่งในบางคร้ังการมองโลกโดยใชความคิดนี้ ก็อาจจะมีมุมมองไดหลายดาน เชน ทางดาน

บวกและทางดานลบ การมองโลกในลักษณะเชนนี้ สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาทางจิตใจ เปน

ตนวา ถามองโลกในแงดีก็จะสงผลตอความรูสึกนึกคิดในดานดีโดยทําใหการแสดงออกของคน ๆ น้ันมี

ความสุขตอการดําเนินชีวิตได แตในทางกลับกันถามองโลกในแงรายก็จะสงผลมายังความรูสึกนึกคิดทําให

จิตใจเกดิความวิตกกงัวล ขาดความสุขและอาจจะทําใหมองคนรอบขางอยางไมเปนมิตรได ฉะน้ัน การมอง

โลกในแงดีเพื่อใหเกดิประโยชนตอการดําเนินชวีิตควรมีหลักอยางไร ลองฟงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป

วาเขามีความเขาใจกันอยางไรดูบาง 

การมองโลกในแงดี หมายถึงมองสิ่งตาง ๆ หรือมองปญหาตางๆ ที่เขามาในทางที่ดี ในทางบวก

ไมใชในทางลบ มีผลตอสุขภาพจิตของเราดวย มองสิ่งรอบขาง รอบตัวเรา และมองดูคนรอบขางดวย รวมทั้ง

มองตัวเราเองดวย  

 สําหรับการมองโลกในแงดี คิดวาถาเรามองคนรอบตัวหรือมองเหตุการณที่ผานมา ถาเราคิดในสิ่งที่

ดี คือ ไมคิดมาก คิดวาคงจะไมมีเหตุการณอะไรเขามาสูตัวเรา จะทาํใหจติใจเราเปนสขุ ซึ่งจะสงผลถึง

ประสิทธิภาพในการทํางานและครอบครัวของเราดวย 

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 

การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นปบคิดเลย หรือบางทีไมตองเห็นแตจินตนาการ ทานคิดและเห็น 

คําวาโลก เราสามารถแยกเปน 2 อยาง คือ โลกที่เปนธรรมชาติ ปาไม แมนํ้า ภูเขา อยางน้ีเรียกวาเปน

ธรรมชาติโลกอีกความหมายหนึ่ง คือ โลกของมนุษย พวกที่มนุษยอยูเรียกวาสังคมมนุษย เพราะฉะน้ันเวลา

มองโลกอาจมองธรรมชาติ บางคนบอกวามอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแลวชอบ เรียกวามองธรรมชาติ แต

แนวการตอบ    

การพูดทุกครั้ง จําเปนตองคดิและเปนการคดิกอนพูด      
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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 

 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) 

สุขหรือทุกขข้ึนอยูกับอะไร? 

ขาวที่มีผูถูกหวยรัฐบาลไดรางวัลเปนจํานวนหลายลานบาท เรียกวาเปนเศรษฐีภายใน   ชั่วขามคืน 

คงเปนขาวที่ทุกทานผานตามาแลว และก็ดูเหมือนจะเปนทุกขลาภอยูไมนอยที่ตองหลบเลี่ยงผูที่มาหยิบยืม

เงนิทอง รวมทั้ง โจร-ขโมย จองจะแบงปนเงินเอาไปใช  

ในตางประเทศ ก็เคยมีการศึกษาถึงชีวิตคนที่ถูกหวยในลักษณะของกรณีศึกษาก็คนพบวาหลายตอ

หลายคน ประสบความทุกขยากแสนสาหัสกวาเดิม หลายรายตองสูญเสียเงินทองจํานวนมาก มีอยูรายหน่ึงที่

สุดทายกลับไปทํางานเปนพนักงานทําความสะอาด ความเปนจริงแลว พบวา วิธีคิด หรือโลกทัศนของเรา

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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ตางหากที่บงบอกถึงความสามารถในการมีความสุขหรือความทุกข 

วิธีคิดอยางไร นํามาซึ่งความสุข? 

คงไมใชวธิคีดิแบบเดียวอยางแนนอน แตวิธีคิดซึ่งมีอยูหลายแบบและนํามาซึ่งความสุขน้ัน มักมี

พื้นฐานคลายๆกัน คอื การมองดานบวกหรือคาดหวังดานบวกรวมทั้งมองเห็นประโยชนจากสิ่งตางๆ (แมวา

จะเปนเหตุการณที่เลวรายก็ตาม) 

 

แตกวาที่คนเราจะ "บรรลุ" ความเขาใจได ก็อาจใชเวลาเปนสิบๆ ป เลยทเีดียว คริสโตเฟอร รีฟ 

อดีตดาราในบทบาทของซุปเปอรแมน ไดประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมา เขาเคยใหสัมภาษณในรายการหน่ึง

วา เขาตองปรับตัวอยางมากในชวงแรกๆ แลวในที่สุด เขาก็สามารถมีความสุขได แมวาจะไมสามารถขยับ

แขนขยับขาไดดังใจนึกก็ตาม 

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) 

 

 

 

 

ทานไดพัฒนาทักษะการอาน เขียน ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน

ทักษะในการแสวงหาความรู 
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เร่ืองที่ 3 การทาํแผนผังความคิด 

แผนผังความคิด (Mind Map) 

การเขียนแผนผังความคิดคืออะไร 

 การเขียนแผนผังความคิด คือ การเอาความรูมาสรุปรวมเปนหมวดหมูเพิ่มการใชสี และใชรูปภาพ

มาประกอบ ชวยใหเรามองเห็นภาพรวมไดชัดเจน 

 

 

การทําแผนผังความคิด  (Mind Map) 

 กฎของการทําแผนผังความคิด 

1. เริม่ตนดวยภาพสีตรงกึง่กลางหนากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีคากวาคําพันคํา ซ้ํายังชวยใหเกิดความคิด 

สรางสรรค และเพิ่มความจํามากขึ้นดวย ใหวางกระดาษตามแนวนอน 

2. ใชภาพใหมากท่ีสุดใน แผนผังความคิดของคุณ ตรงไหนที่ใชภาพไดใหใชกอนคําหรือรหัสเปนการชวยการ 

ทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 

3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญ ๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ เพ่ือที่วาเม่ือยอนกลับมาอานใหมจะให 

ภาพทีช่ัดเจน สะดุดตาอานงาย และกอผลกระทบตอความคิดมากกวา การใชเวลาเพิม่อีกเล็กนอยในการ

เขียนตัวใหใหญอานงายชัดเจน จะชวยใหเราสามารถประหยัดเวลาไดเมื่อยอนกลับมาอานใหมอีกคร้ัง 

4. เขียนคําเหนือเสนและแตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอื่น ๆ เพ่ือใหแผนผังความคิดมีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ 

5. คาํควรมีลักษณะเปน “หนวย” เชน  คําละเสน เพราะจะชวยใหแตละคําเช่ือมโยงกับคําอ่ืน ๆ ไดอยางอิสระ  

เปดทางใหแผนผังความคิดคลองตัวและยืดหยุนมากขึ้น 

6. ใชสี ใหทั่วแผนผังความคิด เพราะสีชวยยกระดับความจําเพลินตา กระตุนสมองซีกขวา 

7. เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ควรปลอยใหหัวคิดมีอิสระมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได อยามัวแตคิดวา 

จะเขียนลงตรงไหนดี หรือวาจะใสหรือไมใสอะไรลงไป เพราะลวนแตจะทําใหงานลาชาไปอยางนาเสียดาย 

หลักของแผนผังความคิด (Mind Map) คือ การฟนความจําในทุกเรื่องที่หัวคิดนึกออกจากอบ

ศูนยกลางความคิด สมองของคุณสามารถจะจุดประกายความคิดตาง ๆ ไดเร็วกวาที่มือคุณเขียนทัน คุณจึง

ตองเขียนแบบไมหยุดเลย เพราะถาคุณหยุด คุณจะสังเกตไดวาปากกาหรือดินสอของคุณยังคงขยุกขยิกตอไป

บนหนากระดาษ ในชวงที่คุณสังเกตเห็นนี้ก็อยาปลอยใหผานไป จงรีบเขียนตออยากังวลถึงลําดับ หรือการ

จัดองคประกอบใหดูดี เพราะในที่สุดมันก็จะลงตัวไปเอง หรือไมอยางนั้นคอยมาจัดอีกครัง้ในตอนทายเปน

คร้ังสุดทายก็ยอมได 

แผนผังความคิด (Mind Map) จะชวยใหเราฝกคิดเปนรูปภาพ 

จําเปนภาพ เปนสี  ซึ่งก็ตรงกับลักษณะการจําตามธรรมชาติ
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กิจกรรม “ตัวของฉัน” 

 ใหผู เรียนใชกฎของแผนผังความคิด (Mind Map) โดยใหเขียนแผนผังความคิด (Mind Map) ใน

หัวขอ “ตัวของฉัน” 
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กิจกรรม “สาระทักษะการเรียนรู” 

 ใหผู เรียนใชกฎของแผนผังความคิด (Mind Map) โดยใหเขียนแผนผังความคิด (Mind Map) ใน

หัวขอ “สาระทักษะการเรียนรู” โดยสรุปใหไดเนือ้หาครอบคลุมรายวิชาสาระทักษะการเรียนรูตาม

ความเขาใจของทาน 
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เร่ืองที่ 4  ปจจัยทีท่ําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

 ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) เปนสิง่สําคัญ 

และจําเปนอยางมากสําหรับผูทีม่ีความสนใจ มีความรักจะเรียนรูดวยตนเอง วัดไดจากความรูสึก และความ

คิดเห็นทีผู่เรียนมีตอการแสวงหาความรู  การทีบุ่คคลจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้นตองมีลักษณะความพรอม

ของการเรียนรูดวยตนเอง  8 ประการ ดังน้ี   

 1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก การมีความสนใจในการเรียนรูมากกวาผูอืน่ มีความพึงพอใจ

กับความคิดริเร่ิมของบุคคล มีความรักในการเรียนรูและความคาดหวังวาจะเรียนรูอยางตอเนื่อง แหลงความรู

มีความดึงดูดใจ มีความอดทนตอการคนหาคําตอบในสิ่งที่สงสัย มีความสามารถในการยอมรับและใช

ประโยชนจากคําวิจารณได การนําความสามารถดานสติปญญามาใชได มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเอง 

 2. มีอัตมโนทัศนในดานของการเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ ไดแก การมีความมัน่ใจในการเรียนรู

ดวยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเองมีความรูในดานความจําเปนใน

การเรียนรู และแหลงทรัพยากรการเรียนรู มีความคิดเห็นตอตนเองวาเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็น 

 3. การมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง ไดแก ความสามารถติดตามปญหายาก ๆ ไดอยาง

คลองแคลว ความปรารถนาตอการเรียนรูอยู เสมอ ชืน่ชอบตอการมีสวนรวมในการจัดประสบการณการ

เรียนรู มีความเชื่อมัน่ในความสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดดี ชื่นชอบในการเรียนรู มีความพอใจกับ

ทักษะการอาน การทําความเขาใจ มีความรูเกี่ยวกับแหลงความรูตาง 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 

 6. ความคิดสรางสรรค ไดแก มีความคิดที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดดี สามารถคิดคนวิธีการ   แปลก ๆ ใหม 

ๆ  และความสามารถที่จะคิดวิธีตาง ๆ ไดมากมายหลายวิธีสําหรับเร่ืองน้ัน ๆ 

7. การมองอนาคตในแงดี ไดแก การมีความเขาใจตนเองวาเปนผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความ

สนุกสนานในการคิดถึงเรือ่งในอนาคต มีแนวโนมในการมองปญหาวาเปนสิง่ทาทายไมใชสัญญาณใหหยุด

กระทํา 



50 

 8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา คือ มีความสามารถ

ใชทักษะพื้นฐานในการศึกษา ไดแก ทักษะการฟง อาน เขียนและจํา มีทักษะในการแกปญหา 

 

กิจกรรมท่ี 1   ใหอธิบายลักษณะของ  “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง”  มาพอสังเขป 

 

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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กิจกรรม  “คุณคาของตน” 

วัตถุประสงค    

1.  เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และสรางความภูมิใจในตนเอง 

         2. เพื ่อใหผู เรียนสามารถระบุปจจัยที ่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ และความตองการ

ความสําเร็จ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคต      

แนวคดิ   

ทุกคนยอมมีความสามารถอยูในตนเอง การมองเห็นถึงความสําคัญของตน จะนําไปสูการรูจักคุณคา

แหงตน 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” 

แนวการตอบ 

ไดเกิดความมั่นใจในตนเองวาจะเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองได 

ความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเองของบุคคลที่มีตอตนเองวามีคุณคา มีความสามารถในการกระทําสิ่ง

ตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ มีความเชื่อมั่นและนับถือตัวเอง สวนการมีอัตมโนทัศนในดานของการเปน

ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การมีความมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการ

เรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเอง มีความรูในดานความจําเปนในการเรียนรูและแหลงทรัพยากรการเรียนรู 

มีความคิดเห็นตอตนเองวาเปนผูท่ีมีความอยากรูอยากเห็น 
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กิจกรรม “เวลาของชีวิต” 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงการใชเวลาอยางคุมคะ 

แนวคดิ   

เวลาเปนสิ่งมีคาทุกคนมีเวลาในแตละวันคือ 24 ชั่วโมงเทา ๆ กันเพียงแตวา แตละคนจะบริหารจัด

เวลาของตนเองใหมีคาไดอยางไร 

คําชี้แจง  

1. ในแตละวันทานไดใชเวลาของทานอยางไรบาง 

2. ใหทานอานเร่ือง “อาคารขยายเวลา” แลวใหเขียนถึงความรูสึกของตนตอการใชเวลาที่ผาน

มาในอดีต และแผนการใชเวลาของตนนับแตนีไ้ป 
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อาคารขยายเวลา 

แด...ทุกคนท่ีมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเทากัน 

 ในตอนค่ํา ฉันโยนหนังสือสองสามเลมบนโตะอยางเบื่อหนาย เวลาอีกไมกี่เดือนก็จะถึงฤดูสอบที่

เขาจะคัดเลือกพวกเราหน่ึงในจํานวนผูสมัครเปนแสน ๆ คน ใหเขาไปเรียนในที่โก ๆ ที่ชื่อมหาวิทยาลัย ไมรู

เหมือนกันวาเร่ืองราวอยางน้ีมันเร่ิมตนขึ้นที่ไหน ฉันเพียงแตรูสึกเหมือนวา คนเอาร้ัวยาว ๆ สองแถวมากั้น

ทุงกวางใหเปนทางเดินแคบ ๆ แลวก็ตอนพวกเราใหเขาไปเบียดเสียดกันเดินตามทางแคบ ๆ น้ัน และเมื่อถึง

ปลายทาง เขาก็เปดประตูรับเราไปหมดทุกคน คนที่ไดมีโอกาสเขาไปก็เปนเร่ืองดี สวนคนที่ไมไดผานไปแน

หละ...มันก็คงจะแยมากทีเดียว จริงอยูแมจะมีทางเลือกอ่ืนสําหรับบางคนที่จะตัดสินใจมุดหรือปนร้ัวออกไป

ขางนอกเพื่อหาทางเดินที่ดีกวา ฉันเองก็อยากเปนอยางนั้นบาง แตฉันไมกลาพอ 

 ฉันเอาคางเกยขอบโตะ ไลปลายนิ้วไปตามสันหนังสือที่ต้ังเรียงรายเปนแถวยาวรอใหอานตองลองสู

ดูสิ...สักคร้ัง แตอีกใจหน่ึงมันคอยบอกวาเด๋ียว...ยังขี้เกียจอยู ขอนอนกอน ขอดูทีวีกอน ขอไปเที่ยวกอน ฯลฯ 

เวลาเปนปที่เขามีไวใหเราเตรียมตัวจึงผานไปอยางไมเปนชิ้นเปนอัน เพราะ ความเฉื่อยชาของฉันเอง 

 อากาศกําลังดี ฉันทิ้งตัวลงบนเตียงนอนที่คลุมดวยผาหมขนหนูลายฝูงนกนางนวลสีเขียวเห็น

หนังสือกองโตที่ยังคางคาคอยใหฉันไปอาน พัดลมคอยาวสงเสียงครางเบา ๆ แลวฉันก็หลับไป 

 พบตัวเองอีกทีที่หนาอาคารหลังใหญ ดูเหมือนจะสรางดวยหินออน ลักษณะคลายธนาคารมีบันไดสี

เขียวเปนมันวับเรียงรายเปนชั้น ๆ สุดบันไดขั้นสุดทายมีประตูกระจกติดฟลมกรองแสงสีเขมมีปายแผนหน่ึง

แขวนไวตรงประตูมขีอความวา “มีเวลาขาย” 

 ฉันไมแนใจวาเปนเพราะความอยากรูอยากเห็น หรือเพราะอะไรกันแนที่ทําใหเทาทั้งสองขางกาว

ขึ้นไปบนอาคารแหงนี้ เมื่อเอ้ือมมือผลักประตูกระจกเขาไป ไอเย็นของเคร่ืองปรับอากาศก็ปะทะรางกาย 

 สถานที่น้ันดูโอโถงและสวยงาม ดูราวกับหองรับรองชั้นดี มีโตะสีเขียวตัวยาวซึ่งกองแฟมเอกสาร

เรียงรายอยูทั่วไปบนนั้น ชายหนุมคนที่น่ังประจําโตะเอยทักทายฉัน ทาทางเขาอบอุนและเปนมิตร 

 “สวัสดีครับ” 

 “ครับผม” ฉันตอบรับคําเขาเบา ๆ  

 “ผมคิดวา คุณคงจะไมไดมาซื้อเวลา ทาทางคุณยังเปนเด็กอยูเลย อายุยังไมเกินยี่สิบ” 

 “ผมไมไดมาซื้อเวลาหรอกครับ” ฉันตอบไปทั้ง ๆ ที่ยังไมแนใจวาสินคาหรือบริการอะไรกันแนที่

เขากําลังขายอยู “เพียงแตวาผมอยากดู...ผูคน แลวก็การซื้อขายของคุณเทาน้ัน” 

 “ตามสบายเลยครับ” เขายิ้มอยางมีไมตรี “เชิญน่ัง” เขาผายมือไปทางโซฟาชุดที่ต้ังอยูชิดผนังดาน

หน่ึง ฉันจึงถอยไปทรุดตัวลงน่ัง 

 ลูกคาคนแรกที่ฉันพบในอาคารขายเวลาคือชายชรารายกายผอมเกร็งผมขาวโพลน ใบหนาซีดเหลือง 

เขาพยุงตัวใหกาวผานบันไดทีละขั้น ๆ อยางลําบากยากเยน็ จนกระทั่งผลักประตูมาหยุดยืนตรงหนาชายขาย

เวลา 
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 “ผมมาขอซื้อเวลาที่ผานไป...หาป” นํ้าเสียงเขาแหลมแหง และสั่นพราอยางคนที่ปวยหนัก “หมอ

บอกวาผมมาหาหมอชาไปหาป ไมอยางนั้นแลวโรคนี้ก็พอจะมีทางรักษาหายและผมก็จะไมตาย” 

 คนตอมาเปนชายหนุม หนาตาดี แตงตัวสะอาดสะอาน เพยีงแตดูวาหมนหมองและหมดหวัง... 

 “ขอซือ้เวลาสามเดือน” เขาพูดกับชายขายเวลา “คุณรูไหม ผูหญิงที่ผมรัก เธอไปเมืองนอกเมือ่สาม

เดือนกอน เราคบกันมาเปนป แตผมก็ยังไมเคยบอกรักเธอทั้ง ๆ ที่รักเธอมาก เธอไปโดยไมรูอะไรเลย 

 ชายขายเวลามีทีทาวาเห็นใจ ฉันคิดวาเขาเปนนักขายที่มีความอดทนมากทีเดียว ที่จะตองพบลูกคาที่

ลวนแตมีปญหาตาง ๆ กันไป พรอม ๆ กับนึกเสียดายแทนผูชายคนน้ีที่เขาผานเวลารวมปโดยเปลาประโยชน 

แลวเพิ่งจะเห็นคุณคาของเวลาเหลาน้ัน...เมื่อมันไดผานไปแลว 

 ยงัไมทนัทีช่ายหนุมคนน้ันจะกาวพนประตูออกไป หญิงคนหน่ึงกเ็ดินสวนเขามา หลอนสวมชดุไว

ทุกขสีดํา ใบหนายังเปอนคราบน้ําตา ดวงตายังมีรอยบอบช้ํา 

  “อยากไดเวลาคะ สักสองป ปเดียวหรือเพียงคร่ึงปก็ได” หลอนพูดดวยนํ้าเสียงที่โศกเศรา 

 “ผมคิดวา คุณคงมีปญหาเกี่ยวกับเวลาในอดีตเหมือนคนอ่ืน ๆ” ชายขายเวลากลาวขึ้น 

 “คะ” หลอนรับคําเสียงแผว “คุณแมของดิฉันเพิ่งเสียเมื่อสองวันกอน ทานดีกับฉันมาก เลี้ยงดูอยาง

เอาอกเอาใจ แตดิฉันยังไมทันที่จะทําอะไรใหแมชื่นใจเลย มีแตต้ังแงต้ังงอน ทานก็มาดวนจากไป”  

“คุณเลยอยากซื้อเวลาที่ผานไปเพื่อทําดีกับคุณแมของคุณ” 

“คะ” หลอนปายนํ้าตา 

ฉนันึกเวทนาหลอน เวทนาที่หลอนมาคดิอะไร ๆ ไดก็เมื่อสายไป ถาหากหลอนไดทําอะไรไปต้ัง

นานแลว กค็งไมตองมานึกเสียดายตอนน้ี วูบหน่ึงฉันจึงนึกยอนกลับมาที่ตัวเอง 

คนตอมาเปนเด็กหนุม ใบหนาเขายังออนเยาว แตพกร้ิวรอยความกังวลไวเต็มเปยม “ตองการเวลา

เทาไรดีครับ” ชายขายเวลาถามขึ้นกอน “สองป” เขายิม้อยางออนเพลยี “ผมอยากกลับไปตอนเลือกแผนการ

เรียนใหม ผมพลาดไปตอนน้ัน บางทีผมอาจจะไดเร่ิมตนใหมดวยดีจะไดเรียนวิชาที่ชอบแทนวิชาที่นาเบื่อ

ตอนน้ี” 

แลวเขาก็จากไป เมื่อไดสิ่งที่ตองการแลว ฉันเห็นชายขายเวลาหลับลงในขณะที่กําลังเวนวางลูกคา 

ตอเมื่อฉนัขยับตัวเขาก็ลืมตาขึ้น แลวหันมายิ้มใหฉัน ดวงตาเขาอบอุน... 

เปนเวลานานเทาไรก็ไมทราบที่ฉันน่ังมองดูผูคนเดินผานมา ลวนแลวแตมีทาทีวิตก กังวล ผิดหวัง 

เสียใจ แลวก็มาซื้อเวลาไป เพราะวาพวกเขาไดพลาดสิ่งที่นาจะไดในอดีต 

แลวชายขายเวลาก็เปดแฟมพรอมกับเงยหนาขึ้นมาทางฉัน สักครูจึงเดินมาทรุดตัวลงน่ังเกาอ้ีโซฟา

ขาง ๆ 

“จะปดรานแลวหรือครับ” ฉันถาม 

“ครับ...ไดเวลาแลว” 

“ขอบคุณมากนะครับ สําหรับวันน้ี ผมเห็นจะกลับเสียที” ฉันวา แมจะไมแนใจวาฉันจะกลับไปไหน

อยางไร 
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“เชญิครับ...ขอใหคุณโชคดี จงใชเวลาของคุณใหมีคา จงเห็นความสําคัญของทุกวินาทีที่ผานไป ผม

หวังวา...คงจะไมไดเห็นคุณมาที่น่ีเพื่อซื้อเวลา” เขากลาวในที่สุด 

“ขอบคุณมากครับ ผมจะไมลืมคุณ...และที่น่ี” ฉันลุกขึ้นยืน ทันใดไฟก็ดับวูบ 

ฉันต่ืนขึ้นมาดวยความรูสึกที่แปลกใหม เอ้ือมมือไปรูดผามานหนาตางสีครีม พบวาทองฟายังไม

สวางดี และไกก็ยังไมขัน ฉันลุกขึ้นมาเก็บที่นอนและกระโดดเขาหองนํ้าอยางสดชื่นแลวถึงกลับเขามาน่ังที่

โตะเขียนหนังสือตัวเดิมที่ฉันไมเคยจริงจังดวยมานานแลว คิดอยากจะฮัมเพลงไปดวยซ้ําถาไมติดวาจะ

ทําลายสมาธใินการอานหนังสือ 

วูบหน่ึง...ฉันรูสึกดีใจที่ฉันยังมีเวลาเหลืออยู ยังไมสายเกินไปที่จะเร่ิมลงมือทําอะไร ๆ อยางมี

ความหวัง ไมเหมือนกับผูคนเหลาน้ัน...ที่ฉันพบที่...อาคารขายเวลา 

มหาวิทยาลัย คือดินแดนที่ใครใครตางใฝฝน 

แมเหน่ือยยาก..จะกาวไปใหถึงมัน ดวยถือเปนสิ่งสําคัญในชีวิต 

ในสนามของการแขงขัน ตางมุงมั่นชิงชัยใหไดสิทธิ์ 

ใชศรัทธาอันคมเขมเปนเข็มทิศ ถูกหรือผิดยังคงตองลองทําดู 

หวังเบื้องหนามีรุงทองงามผองใส ชอดอกไมไมตรีคงมีอยู 

มีความรัก ความเริงร่ืนใหชื่นชู ทกุสิง่สวยเลศิหรูดังวาดไว 

แลวเมื่อการแขงขันถึงจุดจบ ยอมไดพบคนยิ้มชื่น คนรองไห 

ตางมีความมุงหวังความต้ังใจ หากไมไดดังหมายมาดอาจทอแท 

แตจะมีใครบางไหมที่ไดรู ความหมายของชีวิตอยูที่ใดแน 

เทาน้ีหรือเรียกไดวาชนะ-แพ อันเกิดแตมายาคานิยม 

ตอเมื่อถึงพรุงน้ีของชีวิต อาจไดคิดเห็นจริงทุกสิ่งสม 

การแขงขันคร้ังใหมในสังคม ไดชมผูชนะอยางแทจริง 
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คนเรามี 24 ชั่วโมง ใน 1 วันเทากัน การใชเวลาใหเกิดประโยชน จึงเกิดจากการที่มนุษยบริหาร

จัดการเวลาทุกวินาทีใหเกินประโยชนสูงสุด 

ตัวอยาง การบริหารเวลา โดยใชสตูร 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน มงีานหลกั 4 อยาง สามารถทําไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากมนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองปฏิสัมพันธกับบุคคลขาง พรอมกันไปกับการปฏิบัติหนาที่

ตามวัยของตน นักเรียนจึงควรมีการใชเวลาใหครบทั้ง 4 สวนอยางสมดุล ซึ่งเวลาทั้ง 4 สวน ดังกลาว 

สามารถยืดหยุนสัดสวนไดขึ้นกับความจําเปนในแตละชวงวัยและความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

เรียน 

6 สวน 

พักผอน 

6 สวน 

ครอบครัว 

6 สวน 

สวนตัว/เพื่อน 

(3+3) = 6 สวน 
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กิจกรรม  “บัณฑิตสูงวัย” 

วัตถุประสงค   

 1.  เพือ่ใหผูเรียนทราบและเขาใจในแนวคดิการเรียนรูดวยตนเอง และความพรอมในการ เรียนรูดวย

ตนเอง 

 2.  เพื่อนําไปสูลักษณะการเรียนรูดวยตนเองที่ใฝเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู ความสามารถที่จะ

เรียนรูดวยตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ของสมาชิก รวมทั้งสมาชิกเห็น

ความสําคัญ และตระหนักในความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

แนวคิด 

 คุณลักษณะพิเศษในการที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยมิจําเปนตองรอคอยจาก

การศึกษาหรือการเรียนรูอยางเปนทางการเพียงอยางเดียว คุณลักษณะพิเศษ ดังกลาวคือ “ความพรอมในการ

เรียนรูโดยการชี้นําตนเอง” ซึ่งเปนความคิดเห็น วา ตนเองมีเจตคติ ความรู ความสามารถที่จะเรียนรูโดยมิ

ตองใหคนอ่ืนกําหนดหรือสั่งการ พรอมที่จะเรียนรูวิธีการเรียนรูและประเมินการเรียนรู ทั้งอาจดวยความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ตาม การที่บุคคลสามารถชี้นําตนเองที่จะเรียนรู ยอมเปนโอกาสที่บุคคลจะเรียนรู

ทีจ่ะพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองและเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ยอมเปน

หนทางที่ทําใหบุคคลเรียนรูอยางไมสิ้นสุด   

คําชี้แจง  ใหผูเรียนศึกษาภาพขาว การสําเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บัณฑิตสูงวัย พรอมอธิบาย         

ในประเด็น  

 
  (1) “ความรูสึกของทานตอภาพที่ไดเห็น” 

  (2) “ทําไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความสําเร็จในการเรียนรู” 

แนวการตอบ  

 ไดเห็นคุณคาและความสําเร็จที่จะมีตอผูมีใจใฝเรียนรู 
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กิจกรรม  “ทางแหงความสําเร็จ” 

คําชี้แจง 

 ใหผูเรียนอานเร่ือง “ทางแหงความสําเร็จ” แจงใหสรุปเร่ืองที่อานตามความเขาใจ ผลไมลูกหน่ึงกวา

จะสกุมีกลิ่นหอม ใหเราไดลิ้มรสฉ่ําหวานก็ผานกาลเวลาเพาะบมคนเราก็เชนกันกวาจะประสบผลสําเร็จให

ไดก็ผานกาลเวลาแหงการพิสูจน มิใชฉับพลันทันใดความสําเร็จนั้นอาศัยหลายสิ่งหลายอยาง เฉพาะความ

มุงหวังต้ังใจอยางเดียวยังไมเพียงพอตองมีความรูจริง รูวิธีที่ดําเนินไป รูเหตุปจจัยที่มาสัมพันธเกี่ยวของและ

สําคัญคือตองปฏิบัติใหถูกวิธี มีปญหาคอยตรวจสอบอยูเสมอ ถาประสบผลสําเร็จเพียงเพราะต้ังความหวัง 

โดยไมตองทําอะไร ในโลกนี้คงไมตองมีใครผิดดังต้ังความหวังสักวันคงตองไดสมหวังต้ังใจ 

แหลงที่มา : http://watsunmamout.i.getweb.com 

 

       ลักษณะชีวิตและลักษณะนิสัยภายในของคนเปนฐานของความสําเร็จเปนเหตุใหคนสรางฐานชีวิตปรับ

ความสําเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://watsunmamout.i.getweb.com/�
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กิจกรรม  “ แปรงสฟีนมหัศจรรย ” 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมองโลกในแงดี ความคิดสรางสรรคและพัฒนาทั้ง

ความคิดในดานบวก และความคิดสรางสรรคที่มีในตนเอง 

 คําชี้แจง  

 1. ใหผูเรียนเขียนประโยชนของแปรงสีฟน ใหไดมากที่สุด ในเวลา  5 นาที 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ทานไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตนเอง 

 

 

 

กิจกรรม  “ บทสะทอนจากการเรียนรู ” 

วัตถุประสงค 

 ใหผูเรียนสรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูเกี่ยวกับ “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง”  

มีความสําคัญที่ผูเรียนสามารถนําไปปรับใชในการเรียนรูของตนเองใหมีคุณภาพไดอยางไร 
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ชื่อ........................................................นามสกุล...................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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 

     

8. ขาพเจาเช่ือวา การคิดเสมอวาตวัเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน

หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่ไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏบิัติได      

แบบสอบถาม  เร่ือง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 

 

แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจวาควรเรยีนอะไร และจะเรยีนอยางไร      

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนส่ิงที่ยาก ถาเปนเรื่องทีข่าพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรับผิดชอบในส่ิงที่ขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดีหรือไม      

17. ส่ิงที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมีมากกวา  

24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจทีจ่ะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจัดเวลาทีจ่ะเรียนรูส่ิงนั้น

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. ขาพเจาไมชอบคาํถามที่มีคาํตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเหน็เก่ียวกับส่ิงตาง ๆ มากมาย      

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      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

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      

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนส่ิงที่นาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหมๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทาํใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดมิ      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช้ันเรียน และการเรียนรู ดวยตนเอง      

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดทีว่า “ผูเรียนคือ ผูนํา”      
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1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเองตนเอง 

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

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

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

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

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

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

2. ปญหา / อุปสรรค ที่พบในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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คําชี้แจง  แบบวัดน้ีเปนแบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน มจํีานวน 7  ขอ   

โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความสามารถในการเรียนดวยตนเองตาม 

ความเปนจริงของทาน  

1. การวินิจฉัยความตองการเนื้อหาในการเรียน  

 นักศึกษาไดเรียนเนื้อหา ตามคําอธิบายรายวิชาเทานั้น  

 ครู นําเสนอเนื้อหาอ่ืน นอกเหนือจากคําอธิบายรายวิชา แลวให

นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมเติม  

 นักศึกษาไดเสนอเนื้อหาอ่ืนเพ่ือเรียนเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก

คําอธิบายรายวิชาดวย   

 นักศึกษาเปนผูกําหนดเนื้อหาในการเรียนเอง 

  

2. การวินิจฉัยความตองการวิธีการเรียน  

 ครูเปนผูกําหนดวาจะจัดการเรียนการสอนวิธีใด  

 ครูนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แลวใหนกัศึกษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดวิธีการเรียนรู 

 นักศึกษาเปนผูกําหนดวิธีการเรียนรูเอง  

 

3. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 ครูเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 ครูนําเสนอจดุมุงหมายในการเรียน แลวใหนักศึกษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 นักศึกษาเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนเอง  

 

4. การวางแผนการเรียน  

 นักศึกษาไมไดเขียนแผนการเรียน  

 ครูนําเสนอแผนการเรียนแลวใหนกัศกึษานําไปปรับแก  

 นักศึกษารวมกับครูวางแผนการเรียน  

 นักศึกษาวางแผนการเรียนเอง โดยการเขยีนสัญญาการเรียนที่

ระบุจุดมุงหมายการเรียน  วิธีการเรียน แหลงทรัพยากรการเรียน 

วิธีการประเมินการเรียน และวันที่จะทาํงานเสร็จ  

5. การดําเนินการเรียน  

 นักศกึษาดําเนนิการเรียน ตามแนวทางที่ ครูกาํหนด  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางที่ครูนําเสนอ แลวให

นักศึกษาปรับ  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางที่นักศึกษารวมกัน

กําหนดกับครู 

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามการกําหนดของตนเอง 

 

6. การแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียน  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนใหนักศึกษา  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน แลวใหนักศกึษาเลอืก  

 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
การใชแหลงการเรยีนรู

สาระสำคัญ
แหลงเรียนรูมีความสำคัญในการพัฒนาความรูของมนุษยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือการเรียนในชั้นเรียน  และเปนแหลงที่อยูใหสังคมมนุษยลอมรอบตัว
ผเูรยีน  ทีส่ามารถเขาไปศกึษาคนควาเพือ่การเรยีนรไูดตลอดชวีติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ผเูรยีนมคีวามร ู ความเขาใจ  เหน็ความสำคญัของแหลงเรยีนรู

และหองสมดุประชาชน
2.  ผเูรยีนสามารถใชแหลงเรยีนร ู หองสมดุประชาชนได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่ 1 ความหมาย  ความสำคญั  ประเภทของแหลงเรยีนรู
เรือ่งที ่ 2 แหลงเรยีนรปูระเภทหองสมดุ
เรือ่งที ่ 3 ทกัษะการเขาถงึสารสนเทศของหองสมดุประชาชน
เรือ่งที ่ 4 การใชแหลงเรยีนรสูำคญัๆ ภายในประเทศ
เรือ่งที ่ 5 การใชแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็
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เรือ่งที ่ 1 : ความหมาย ความสำคญั ประเภทของแหลงเรยีนรู

ความรหูรอืขอมลูสารสนเทศเกดิขึน้และพฒันาอยางตอเนือ่งตลอดเวลา  และมกีารเผยแพร
ถงึกนัโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศภายในไมกีว่นิาท ี  ทำใหมนษุยตองเรยีนรกูบัสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงใหมๆ
เพื่อใหสามารถรูเทาทันเหตุการณ  และนำมาใชใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข
ความรูหรือขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  ดังกลาวมีอยูในแหลงเรียนรูลอมรอบตัวเรา  ดังนั้นการเรียนรูที่
เกดิขึน้ภายในหองเรยีนยอมเปนการไมเพยีงพอในความรทูีไ่ดรบั

ความหมายของแหลงเรยีนรู
แหลงเรยีนร ู หมายถงึ  บรเิวณ  ศนูยรวม  บอเกดิ  แหง  หรอืที ่ ทีม่สีาระเนือ้หาเปนขอมลู

ความรู

ความสำคญัของแหลงเรยีนรู
แหลงเรยีนรมูบีทบาทสำคญัในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน  ดงันี้
1. เปนแหลงที่มีขอมูล/  ความรู  ตามวัตถุประสงคของแหลงเรียนรูนั้น  เชน  สวนสัตว

ใหความรเูรือ่งสตัว  พพิธิภณัฑใหความรเูรือ่งโบราณวตัถสุมยัตาง ๆ
2. เปนสือ่การเรยีนรสูมยัใหมทีค่วามรกูอใหเกดิทกัษะ  และชวยการเรยีนรสูะดวกรวดเรว็

เชน  อนิเทอรเนต็
3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาประเภทตาง ๆ  ทั้งการศึกษาในระบบ

การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั
4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มนุษยเขาไปหาความรูไดดวยตนเองตามความสนใจ

และความสามารถ
5. เปนแหลงทีม่นษุยสามารถเขาไปปฏบิตัไิดจรงิ  เชน  การประดษิฐเครือ่งใชตาง ๆ  การ

ซอมเครือ่งยนต  เปนตน  ชวยกระตนุใหเกดิความสนใจ  ความใฝรู
6. เปนแหลงทีม่นษุยสามารถเขาไปเรยีนรเูกีย่วกบัวทิยาการใหม ๆ  ยงัไมมขีองจรงิใหเหน็

หรอืไมสามารถเขาไปดจูากของจรงิไดโดยเรยีนร ู การดภูาพยนตร  วดีทิศัน  หรอืสือ่อืน่ ๆ
7. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคนในทองถิ่นใหเกิดความตระหนักและ

เหน็คณุคาของแหลงเรยีนรู
8. เปนสิง่ทีช่วยเปลีย่นแปลงทศันคต ิ คานยิมใหเกดิการยอมรบัสิง่ใหม  แนวคดิใหม  เกดิ

จนิตนาการ  และความคดิสรางสรรคกบัผเูรยีน
9. เปนการประหยดัคาใชจายและเพิม่รายไดใหแหลงเรยีนรขูองชมุชน
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ประเภทของแหลงเรยีนรู
แหลงเรยีนรมูกีารแบงแยกตามลกัษณะได  6  ประเภท  ดงันี้
1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล  ไดแก  บุคคลที่มีความรู  ความสามารถดานตาง ๆ

ที่สามารถถายทอดความรูดวยรูปแบบวิธีตาง ๆ  ที่ตนมีอยูใหผูสนใจหรือผูตองการเรียนรู  เชน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ  ผูอาวุโสที่มีประสบการณมามาก  หรืออาจจะเปนบุคคลที่
ไดรับแตงตั้งเปนทางการ มีบทบาทสถานะทางสังคม  หรืออาจเปนบุคคลที่เปนโดยการงานอาชีพ
หรอืบคุคลทีเ่ปนโดยความสามารถเฉพาะตวั  หรอืบคุคลทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนภมูปิญญา

2. แหลงเรยีนรปูระเภทธรรมชาต ิ  ไดแก  สิง่ตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิ  และให
ประโยชนตอมนุษย  เชน  ดิน  น้ำ  อากาศ  พืช  สัตว  ตนไม  แรธาตุ  ทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานี้อาจถูกจัดใหเปนอุทยาน  วนอุทยาน  เขตรักษาพันธุสัตวปา  สวนพฤกษศาสตร  ศูนย
ศกึษาธรรมชาต ิ เปนตน

3. แหลงเรยีนรปูระเภทวสัดแุละสถานที ่  ไดแก  อาคาร  สิง่กอสราง  วสัด ุ  อปุกรณ
และสิง่ตาง ๆ  ทีป่ระชาชนสามารถศกึษาหาความรใูหไดมาซึง่คำตอบ  หรอืส่ิงทีต่องการจากการเหน็
ไดยนิ  สมัผสั  เชน  หองสมดุ  ศาสนสถาน  ศนูยการเรยีน  พพิธิภณัฑ  สถานประกอบการ  ตลาด
นทิรรศการ  สถานทีท่างประวตัศิาสตร  ชมุชนแหงการเรยีนรตูาง ๆ

4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อ  ไดแก  สิ่งที่ทำหนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดเนื้อหา
ความรสูารสนเทศ  ใหถงึกนัโดยผานประสาทสมัผสั  ไดแก  ห ู ตา  จมกู  ลิน้  กาย  และใจ  แหลงเรยีนรู
ประเภทนี้  ทำใหกระบวนการเรียนรูเปนไปไดอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพสูง  ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส
สือ่สิง่พมิพ  สือ่โสตทศัน

5. แหลงเรยีนรปูระเภทเทคนคิ  สิง่ประดษิฐคดิคน  ไดแก  สิง่ทีแ่สดงถงึความกาวหนาทาง
นวัตกรรม  เทคโนโลยีดานตาง ๆ  ที่ไดมีการประดิษฐคิดคนหรือพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหมนุษยได
เรยีนรถูงึความกาวหนา  เกดิจนิตนาการ  แรงบนัดาลใจ

6. แหลงเรยีนรปูระเภทกจิกรรม  ไดแก  การปฏบิตักิารดานประเพณวีฒันธรรม  ตลอดจน
การปฏิบัติการความเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหา  และปรับปรุงพัฒนาสภาพตาง ๆ  ในทองถิ่น  การที่
มนษุยเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ  เชน  การรณรงคปองกนัยาเสพตดิ  การสงเสรมิการเลอืกตัง้
ตามระบบประชาธปิไตย  การรณรงคความปลอดภยัของเดก็และสตรใีนทองถิน่
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เรือ่งที ่2 : แหลงเรยีนรปูระเภทหองสมดุ

หองสมดุเปนแหลงเรยีนรทูีส่ำคญัประเภทหนึง่  ทีจ่ดัหา  รวบรวมสรรพวชิาการตาง ๆ  ทีเ่กดิ
ขึน้จากทัว่โลกมาจดัระบบ  และใหบรกิารแกกลมุเปาหมายศกึษาคนควาอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ

ปจจบุนัมคีำอืน่ ๆ  ทีห่นวยงานตาง ๆ  ใชในความหมายของคำวา  หองสมดุ  เชน  หองสมดุ
และศูนยสารสนเทศ  สำนักบรรณาสารการพัฒนา  สำนักบรรณสารสนเทศ  สำนักหอสมุด  สำนัก
วทิยบรกิาร  เปนตน

หองสมดุโดยทัว่ไปแบงออกเปน  5  ประเภท  ดงันี้
1. หอสมดุแหงชาติ

นับ เปนห องสมุดที่ ใหญที่ สุ ด ในประ เทศ
ดำเนินการโดยรัฐบาล  ทำหนาที่หลัก  คือ  รวบรวมหนังสือ
สิ่งพิมพ  และสื่อความรู  ทุกอยางที่ผลิดขึ้นในประเทศ  และ
ทุกอยางที่เกี่ยวกับประเทศ  ไมวาจะจัดพิมพในประเทศใด
ภาษาใด  ทัง้นีเ้ปนการอนรุกัษสือ่ความร ู  ซึง่เปนทรพัยสนิทาง
ปญญาของชาติมิใหสูญไป  และใหมีไวใชในอนาคต  นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพในประเทศแลว  ก็มี
หนาที่รวบรวมหนังสือที่มีคุณคา  ซึ่งพิมพในประเทศอื่นไวเพื่อการคนควาอางอิง  ตลอดจนทำหนาที่
เปนศูนยรวบรวมบรรณานุกรมตาง ๆ  และจัดทำบรรณานุกรมแหงชาติออกเผยแพรใหทราบทั่ว
กันวามีหนังสืออะไรบางที่ผลิตขึ้นในประเทศ  หอสมุดแหงชาติจึงเปนแหลงใหบริการทางความรูแก
คนทัง้ประเทศ   ชวยเหลอืการคนควา  วจิยั  ตอบคำถาม  และใหคำแนะนำปรกึษาเกีย่วกบัหนงัสอื

2. หองสมดุประชาชน
หองสมุดประชาชนดำเนินการโดยรัฐ  อาจจะ

เปนรฐับาลกลาง  รฐับาลทองถิน่  หรอืเทศบาล  แลวแตระบบ
การปกครอง  ตามความหมายเดิม  หองสมุดประชาชนเปน
หองสมุดที่ประชาชนตองการใหมีในชุมชนหรือเมืองที่เขา
อาศยัอย ู  ประชาชนจะสนบัสนนุโดยยนิยอมใหรฐับาลจายเงนิ
รายไดจากภาษีตาง ๆ  ในการจัดตั้งและดำเนินการหองสมุด
ประเภทนีใ้หเปนบรกิารของรฐั  จงึมไิดเรยีกคาตอบแทน  เชน  คาบำรงุหองสมดุ  หรอืคาเชาหนงัสอื
ทั้งนี้เพราะถือวาประชาชนไดบำรุงแลว  โดยการเสียภาษีรายไดใหแกประเทศ  หนาที่ของหองสมุด
ประชาชนกค็อื  ใหบรกิารหนงัสอืและสือ่อืน่ ๆ  เพือ่การศกึษาตลอดชวีติ  บรกิารขาวและเหตกุารณ
ตาง ๆ  ที่ประชาชนควรทราบ  สงเสริมนิสัยรักการอานและการรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ให
ขาวสาร ขอมลูทีจ่ำเปนตองใชในการปฏบิตังิานและการพฒันาดานตาง ๆ
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3. หองสมดุของมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั
เปนหองสมุดที่ตั้งอยูในสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษา  ทำหนาที่สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โดยการจดัรวบรวมหนงัสอืและสือ่ความรอูืน่ ๆ  ในหมวดวชิา
ตาง  ๆ   ตามหลกัสตูร  ชวยเหลอืในการคนควาวจิยัของอาจารย
และนักศึกษา  สงเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย
และนักศึกษา  และชวยจัดทำบรรณานุกรมและดรรชนีสำหรับคนหาเรื่องราวที่ตองการ  แนะนำ
นกัศกึษาในการใชหนงัสอือางองิบตัรรายการและคมูอืสำหรบัการคนเรือ่ง

4. หองสมดุโรงเรยีน
เปนหองสมุดที่ตั้งอยูในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษา  มีหนาที่สงเสริมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร  โดยการรวบรวมหนังสือและสื่อ
ความรอูืน่ ๆ  ตามรายวชิา  แนะนำ  สอนการใชหองสมดุแก
นกัเรยีน  จดักจิกรรมสงเสรมินสิยัรกัการอาน  แนะนำใหรจูกั
หนังสือที่ควรอาน  ใหรูจักวิธีศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง  ใหรจูกัรกัและถนอมหนงัสอื  และเคารพสทิธขิองผอูืน่
ในการใชหองสมุดและยืมหนังสือซึ่งเปนสมบัติของทุกคน
รวมกนั  รวมมอืกบัครอูาจารยในการจดัชัว่โมงใชหองสมดุ  จดั
หนงัสอื  และสือ่การสอนอืน่ ๆ  ตามรายวชิาใหแกครอูาจารย

5. หองสมดุเฉพาะ
เปนหองสมดุซึง่รวบรวมหนงัสอืในสาขาวชิาบางสาขาโดยเฉพาะ  มกัเปนสวนหนึง่ของ

หนวยราชการ  องคการ  บริษัทเอกชน  หรือธนาคาร  ทำหนาที่จัดหาหนังสือและใหบริการความรู
ขอมลู  และขาวสารเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิงานของหนวยงานนัน้ ๆ   หองสมดุเฉพาะจะเนน
การรวบรวมรายงานการคนควาวจิยั  วารสารทางวชิาการ  และเอกสารเฉพาะเรือ่งทีผ่ลติเพือ่การใชใน
กลุมนักวิชาการบริการของหองสมุดเฉพาะจัดพิมพขาวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพเฉพาะเรื่องสงใหถึงผูใช
จดัสงเอกสารและเรือ่งยอของเอกสารเฉพาะเรือ่งใหถงึผใูชตามความสนใจเปนรายบคุคล

ในปจจุบันนี้  เนื่องจากการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆ  โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ
รายงานการวิจัย  และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากมาย  แตละสาขาวิชา
แยกยอยเปนรายละเอียดลึกซึ้ง  จึงยากที่หองสมุดแหงใดแหงหนึ่งจะรวบรวมเอกสารเหลานี้ไดหมด
ทกุอยาง  และใหบรกิารไดทกุอยางครบถวน  จงึเกดิมหีนวยงานดำเนนิการเฉพาะเรือ่ง  เชน  รวบรวม
หนงัสอืและสิง่พมิพอืน่ ๆ  เฉพาะสาขาวชิายอย  วเิคราะหเนือ้หา  จดัทำเรือ่งยอ  และดรรชนคีนเรือ่ง
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นัน้ ๆ   แลวพมิพออกเผยแพรใหถงึตวัผตูองการเรือ่งราวขาวสารและขอมลู  ตลอดจนเอกสารในเรือ่งนัน้
หนวยงานทีท่ำหนาทีป่ระเภทนี ้  จะมชีือ่เรยีกวา  ศนูยเอกสาร  ศนูยสารสนเทศ  ศนูยขาวสาร  หรอื
ศูนยสารนิเทศ  เชน  ศูนยเอกสารการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ศูนยขาวสารการประมง  เปนตน
ศูนยเหลานี้บางศูนยเปนเอกเทศ  บางศูนยก็เปนสวนหนึ่งของหองสมุด  บางศูนยก็เปนสวนหนึ่งของ
หนวยงานเชนเดยีวกบัหองสมดุเฉพาะ

หองสมดุประชาชน
ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึหองสมดุประชาชนเปนหลกั  เนือ่งจากเปนหองสมดุทีใ่หบรกิารในทกุอำเภอ

และใน  กทม.บางเขต  หรอืใหบรกิารประชาชนทัว่ไป  และอยใูนชมุชนใกลตวันกัศกึษามากทีส่ดุ
หองสมดุประชาชน  หมายถงึ  สถานทีจ่ดัหา  รวบรวมทรพัยากรสารสนเทศ  เพือ่การอาน

และการศกึษาคนควาทกุชนดิ  ทกุประเภท  มกีารจดัระบบหมวดหมตูามหลกัสากล  เพือ่การบรกิาร
และจดับรกิารอยางกวางขวางแกประชาชนในชมุชน  สงัคม  โดยไมจำกดัเพศ  วยั  ความร ู  เชือ้ชาติ
ศาสนา  รวมทัง้การจดักจิกรรมสงเสรมิการอานโดยมบีรรณารกัษศาสตรเปนผอูำนวยความสะดวก

หองสมุดประชาชนดำเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ  ไดแก  สำนักงาน กศน.  (หองสมุด
ประชาชนทั่วประเทศ)  กรุงเทพมหานคร  (หองสมุดประชาชนในเขต กทม.)  เทศบาล  (หองสมุด
ประชาชนเทศบาล)  เปนตน

ประเภทของหองสมดุประชาชน  (สงักดัสำนกังาน  กศน.)
หองสมดุประชาชน  แบงตามขนาดไดเปน  ๓  ประเภทใหญ ๆ  ดงันี้
1. หองสมุดประชาชนขนาดใหญ  ไดแก  หองสมุดประชาชนจังหวัด  สวนใหญตั้งอยูใน

เขตอำเภอเมอืง  และหอสมดุรชัมงัคลาภเิษกพระราชวงัไกลกงัวล  หวัหนิ  ซึง่มลีกัษณะอาคารสวนใหญ
เปน  2  ชัน้  ชัน้บนจดับรกิารหนงัสอื  เอกสาร  และสือ่เกีย่วกบัการศกึษาตามหลกัสตูรระดบัตาง ๆ
โดยจัดเปนหองการศึกษานอกโรงเรียนและหองโสตทัศนศึกษา  หองหรือมุมหนังสือมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และหองหรือมุมศูนยขอมูลชุมชนทองถิ่น  เปนตน
สวนชัน้ลางจดัเปนชัน้หนงัสอืและบรกิารหนงัสอื  เอกสาร  สือ่ความรทูางงวชิาการ  สารคดโีดยทัว่ไป
และจดับรกิารหนงัสอืสำหรบัเดก็  ส่ือสำหรบัเดก็  เยาวชน  มมุจดักจิกรรมสำหรบัเดก็

2. หองสมดุประชาชนขนาดกลาง  ไดแก  หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  ลกัษณะ
อาคารเปน  2  ชัน้  มรีปูแบบอาคารเหมอืนกนัเกอืบทกุแหง  ชัน้บนจดัเปนหองศนูยขอมลูทองถิน่บรกิาร
เกีย่วกบัขอมลูชมุชน  หองการศกึษานอกโรงเรยีน  บรกิารสือ่ความรหูลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรยีน
ทกุหลกัสตูร  ทกุประเภท  ตลอดจนหองโสตทศันศกึษาและหองการศกึษาดาวเทยีมไทยคม  และหอง
สำคญัทีส่ดุหองหนึง่คอืหองเฉลมิพระเกยีรตฯิ  จดับรกิารขอมลูเกีย่วกบัพระราชประวตั ิ พระราชกรณยีกจิ
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โครงการในพระราชดำรหินงัสอืพระราชนพินธของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี
และพระราชวงศที่เกี่ยวของ  เปนตน  ชั้นลางจัดบริการมุมเด็กซึ่งประกอบดวยสื่อความรูสำหรับเด็ก
เครือ่งเลนพฒันาความพรอม  สือ่ความรทูกุประเภท  รวมทัง้เปนทีจ่ดักจิกรรมสำหรบัเดก็  และจดัสือ่
เอกสารหนงัสอืวชิาการ  สารคด ี ความรทูัว่ไปสำหรบัผใูหญ  ประชาชนทัว่ไป

หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  เปนหองสมดุทีไ่ดพระราชทานพระราชานญุาตจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ  36  พรรษา
และพระองคทรงเสดจ็เปดหองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  ทกุแหงดวยพระองคเอง

3. หองสมดุประชาชนขนาดเลก็  ไดแก  หองสมดุประชาชนอำเภอทัว่ไป  จดับรกิารหนงัสอื
และสือ่ความรปูระเภทตาง ๆ  จดัมมุเดก็และครอบครวั  มมุวารสารหนงัสอืพมิพ  มมุการศกึษานอก
โรงเรยีนและหนงัสอืวชิาการ  สารคดทีัว่ไป  รวมทัง้หนงัสอือางองิ   เปนตน

ความสำคญัของหองสมดุประชาชน
หองสมดุประชาชนมคีวามสำคญัเปนอยางมากตอการพฒันาคนในชมุชน  และของประเทศ

ในทกุดาน  ดงันี้
1. เปนแหลงกลางในการจัดหารวบรวม  และบริการขอมูลขาวสารสำคัญที่ทันเหตุการณ

และความเคลือ่นไหวของโลกทีป่รากฏในรปูลกัษณตาง ๆ  มาไวบรกิารแกประชาชน
2. เปนแหลงเรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัยที่ใหพื้นฐานความคิดของประชาชนโดย

สวนรวมและเปนพืน้ฐานความเตบิโตทางสตปิญญาและวฒันธรรมอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ
3 เปนศนูยขอมลูชมุชนในการสงเสรมิกจิกรรมดานการศกึษาและวฒันธรรมของชมุชน
4. เปนแหลงกลางทีจ่ะปลกูฝงใหประชาชนมนีสิยัรกัการอาน  การศกึษาคนควาหาความรู

การศกึษาวจิยั
5. เปนแหลงทีป่ระชาชนสามารถใชหนงัสอื  สือ่ความรตูาง ๆ  ใหเปนประโยชนอยางเตม็ที่

ตามความตองการและสภาพแวดลอมของประชาชน
6. เปนแหลงสนับสนุนการเผยแพรความรู  ความคิด  ทัศนคติ  ประสบการณในรูปแบบ

ของสือ่ตางๆ
7. เปนแหลงการเรยีนรทูีเ่ชือ่มโยงการศกึษานอกระบบ  การศกึษาในระบบ  และเชือ่มโยง

แหลงเรยีนรตูาง ๆ

1. การบรกิารภายในหองสมดุ
หองสมุดประชาชนทุกประเภทจะจัดบริการภายในหองสมุดตามความเหมาะสมของแตละ

หองสมดุ  และการสนองตอบความตองการของผรูบับริการ  ดงันี้
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1.1 บริการการอาน  การศึกษาคนควา  จัดสื่อตาง ๆ  ในพื้นที่ที่ถูกจัดเปนสัดสวน  และ
สิง่อำนวยความสะดวกตาง ๆ

1.2 บรกิารสบืคนดวยคอมพวิเตอร  เพือ่การเขาถงึสารสนเทศทีต่องการไดอยางรวดเรว็  ดวย
โปรแกรม  PLS  (Public  Library  Service)  โดยจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและ
แนะนำการใช

1.3 บรกิารสบืคนดวยตบูตัรรายการ  โดยสารสนเทศทกุประเทภ  ทกุชนดิ  จะถกูจดัทำรายการ
คนเปนบตัรรายการ  จดัเรยีงไวในตบูตัรรายการ  แยกประเภทเปนบตัรผแูตง  บตัรชือ่หนงัสอื  และ     บตัรเรือ่ง
รวมทัง้บตัรดรรชนตีาง ๆ   ไวบรกิาร

1.4 บรกิารยมื-คนื  หนงัสอื-สือ่ความรตูาง ๆ  ใหผใูชบรกิารยมือานนอกหองสมดุ  โดยแตละ
แหงจะกำหนด  กฎ  ระเบยีบ  ขอบงัคบั  ฯลฯ  ตามความเหมาะสมของแตละหองสมดุ  และมกีารใช
ระบบเทคโนโลยใีนการบรกิารทีร่วดเรว็

1.5 การบริการแนะแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกนักศึกษา  และ
ประชาชนผสูนใจทัว่ไป

1.6 บรกิารสือ่เอกสารของสถาบนัอดุมศกึษา  ทัง้ของมหาวทิยาลยัรามคำแหง  มหาวทิยาลยั
สโุขทยัธรรมาธริาช

1.7 บรกิารขอมลูสารสนเทศและเอกสารงานวจิยัตาง ๆ   รวมทัง้หนงัสอือางองิ
1.8 บรกิารการเรยีนรกูารใชคอมพวิเตอรโปรแกรมตาง ๆ   อนิเทอรเนต็  ส่ืออเิลก็ทรอนกิสตาง ๆ
1.9 บรกิารสถานทีจ่ดักจิกรรมเสรมิความรตูาง ๆ
1.10 บรกิารแนะนำใหความรแูกนกัเรยีน  นกัศกึษา  สถาบนัตาง ๆ  รวมทัง้ประชาชนในการ

รจูกัใชหองสมดุประชาชน
1.11 บรกิารแนะนำทางบรรณารกัษศาสตรแกบคุลากรเครอืขายในการจดั  ปรับปรุง  พฒันา

แหลงเรยีนรหูองสมดุของทองถิน่
1.12 บรกิารฝกประสบการณการปฏบิตังิานหองสมดุแกนกัเรยีน  นกัศกึษา  สถาบนัตาง ๆ

2. การบรกิารภายนอกหองสมดุ
2.1 บรกิารหองสมดุเคลือ่นทีก่บัหนวยงานองคกรทองถิน่
2.2 บรกิารหมนุเวยีนสือ่ในรปูแบบตาง ๆ  ไปยงัศนูยการเรยีน  แหลงความร ู ครอบครวั  ฯลฯ

ทีอ่ยหูางไกลหองสมดุ  ในรปูแบบตาง ๆ  เชน  เป  ยาม  หบี  กระเปา  ฯลฯ
2.3 บรกิารความรทูางสถานวีทิย ุ โทรทศัน  หอกระจายขาว  เสยีงตามสาย  แผนพบั  แผนปลวิ

ฯลฯ
2.4 บรกิารสือ่ตาง ๆ  แกบคุลากร  กศน.  ทัง้คร ู วทิยากร  นกัศกึษากลมุการเรยีนรตูาง ๆ
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เรือ่งที ่ 3 : ทกัษะการเขาถงึสารเทศของหองสมดุประชาชน

ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยี  ชวยลดขั้นตอนการหาขอมูลของหองสมุดประชาชน
ผเูรยีนสามารถคนหาไดจากอนิเทอรเนต็  วามหีองสมดุประชาชนทีใ่ดบาง  สถานทีต่ัง้  เวลาเปด-ปด
หมายเลขโทรศพัท  กจิกรรมทีใ่หบรกิาร  ชวยใหผใูชสะดวกและสามารถเขาถงึหองสมดุไดงาย

หองสมดุทกุประเภททกุชนดิจะมกีารจดัระบบหมวดหมขูองสารสนเทศ  โดยมวีตัถปุระสงค
สำคัญเพื่อใหประชาชนเขาถึงสิ่งที่ตองการสนใจไดงาย  สะดวกรวดเร็ว  และสะดวกในการบริหาร
จดัการหองสมดุเพือ่การบรกิารกลมุเปาหมายในระยะยาว

ระบบหมวดหมูที่หองสมุดนำมาใชจะเปนระบบสากลที่ทั่วโลกใช  และเหมาะกับกลุม
เปาหมายเขาถงึไดงาย  ระบบทีน่ยิมใชในประเทศไทยเปนสวนใหญ  ม ี 2  ระบบ  ไดแก  ระบบทศนยิม
ของดวิอี ้ ซึง่ใชตวัเลขอารบกิเปนสญัลกัษณ  แทนหมวดหมสูารสนเทศ  นยิมใชในหองสมดุประชาชน
กบัอกีระบบหนึง่  ไดแกระบบรฐัสภาอเมรกินั  ใชอกัษรโรมนั  (A-Z)  เปนสญัลกัษณ  นยิมใชในหอง
สมดุมหาวทิยาลยั

ระบบทศนยิมของดวิอี ้ แบงความรใูนโลกออกเปนหมวดหมจูากหมวดใหญไปหาหมวดยอย
จากหมวดยอยแบงเปนหมยูอย  และหมยูอยๆ  โดยใชเลขอารบกิ  0-9  เปนสญัลกัษณ  ดงันี้

000 สารวทิยาความรเูบด็เตลด็ทัว่ไป
100 ปรชัญาและวชิาทีเ่กีย่วของ
200 ศาสนา
300 สงัคมศาสตร
400 ภาษาศาสตร
500 วทิยาศาสตร  (วทิยาศาสตรบรสิทุธิ)์
600 เทคโนโลย ี (วทิยาศาสตรประยกุต)
700 ศลิปกรรมและการบนัเทงิ
800 วรรณคดี
900 ภมูศิาสตรและประวตัศิาสตร

ระบบรฐัสภาอเมรกิา  (Library of Congress Classification)
หองสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศไทยสวนใหญใชระบบหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั  ซึง่ปรบัปรงุ

และพฒันาโดย  เฮอรเบริด  พทันมั  (Herbirt  Putnum)  เมือ่ป พ.ศ. 2445
ระบบหอสมดุรฐัสภาอเมรกินัแบงหมวดหมวูชิาออกเปน  20  หมวด  ใชอกัษรโรมนัตวัใหญ

A-Z  ยกเวนตวัอกัษร  I, O, W, X, Y  เพือ่สำหรบัการขยายหมวดหมวูชิาการใหม ๆ  ในอนาคต
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ตารางการแบงหมวดหมูหนังสือระบบหอสมุดอเมริกัน  แบงหมวดหมูวิชาการเปน  20
หมวดใหญ  ดงันี้

1. หมวด A : ความรทูัว่ไป
2. หมวด B : ปรชัญา  ศาสนา
3. หมวด C : ประวตัศิาสตร
4. หมวด D : ประวตัศิาสตรสากล
5. หมวด E-F : ประวตัศิาสตรอเมรกิา
6. หมวด G : ภมูศิาสตร  มานษุยวทิยา  คตชินวทิยา
7. หมวด H : สงัคมศาสตร
8. หมวด J : รฐัศาสตร
9. หมวด K : กฎหมาย
10. หมวด L : การศกึษา
11. หมวด M : ดนตรี
12. หมวด N : ศลิปกรรม
13. หมวด P : ภาษาและวรรณคดี
14. หมวด Q : วทิยาศาสตร
15. หมวด R : แพทยศาสตร
16. หมวด S : เกษตรศาสตร
17. หมวด T : เทคโนโลยี
18. หมวด U : วชิาการทหาร
19. หมวด V : นาวกิศาสตร
20. หมวด Z : บรรณารกัษศาสตร

สำหรบัหองสมดุประชาชนซึง่ผใูชบรกิารเปนประชาชนทัว่ไป  การจดัหมวดหมหูนงัสอื  นอกจาก
ระบบดงักลาวแลว  ยงัมชีือ่หมวดหนงัสอืและสือ่เพือ่เพิม่ความสะดวกในการคนหา  เชน  นวนยิาย  เรือ่งสัน้
สารคด ี ประวตัศิาสตร  วทิยาศาสตร  กฬีา  นนัทนาการ  เปนตน

การเขาถงึสารสนเทศหองสมดุประชาชน
หองสมดุประชาชนมหีลากหลายสงักดั  เชน  สงักดัสำนกังาน  กศน.  สงักดักรงุเทพมหานคร

สังกัดเทศบาล  การจัดระบบการสืบคนหองสมุดประชาชนไดอำนวยความสะดวกในการสืบคนสาร
สนเทศ  ดงันี้
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1. การใชโปรแกรมเพือ่การสบืคน  ในยคุปจจบุนั  สำนกังาน  กศน.  ไดพฒันาโปรแกรม
เพือ่บรหิารจดัการงานหองสมดุใหครบวงจร  เชน  ขอมลูหนงัสอื  สือ่  ขอมลู  สมาชกิ  ขอมลูอืน่ ๆ    ดงันัน้
หากผูใชบริการตองการรูวามีหนังสือหรือสื่อที่ตองการในหองสมุดแหงนั้นหรือไม  ก็สามารถคนหา
ไดดวยโปรแกรมดังกลาว  ซึ่งหองสมุดจะมีคอมพิวเตอรใหสืบคนไดดวยตนเอง  โดยพิมพคำที่
เกี่ยวของกับหนังสือ  เชน  ประวัติศาสตร  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  การศึกษา  โลกรอน  ฯลฯ  สวน
รายละเอยีดวธิกีารใชโปรแกรม  สามารถศกึษาไดจากหองสมดุประชาชนแหงนัน้

2. การสบืคนขอมลูสารสนเทศดวยบตัรรายการ
หองสมดุประชาชนบางแหงอาจยงัจดับรกิารสบืคนดวยบตัรรายการ  ซึง่มลีกัษณะเปน

บตัรแขง็  เกบ็ไวในลิน้ชกัในตบูตัรรายการ

ตวัอยางลกัษณะของบตัรรายการ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

กิจกรรม
ใหผูเรียนไปหองสมุดประชาชนที่ใชโปรแกรมบริหารงานหองสมุด

และฝกทกัษะการใชโปรแกรมจนสามารถสบืคนหนงัสอืได

บตัรรายการหนงัสอืทีป่รากฏขางบน  จะมชีือ่ผแูตงอยบูรรทดับนสดุ  มชีือ่เรยีกวา  บตัรผแูตง
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กิจกรรม
ใหคร ู กศน.  รวมกลมุผเูรยีนแบงกลมุละประมาณ  10  คน  ไปหอง

สมุดประชาชน  โดยประสานงานกับบรรณารักษใหแนะนำหองสมุด  การ
ใชหองสมุดแหลงสารสนเทศ  และใหผูเรียนแขงขันการหาหนังสือจาก
โปรแกรมหองสมุด  หรือจากตูบัตรรายการ  ใหผูแขงขันหยิบหนังสือตาม
รายการที่คนใหไดจากชั้นหนังสืออยางรวดเร็ว  และใหแตละกลุมจัดทำ
รายงานสงครู
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เรือ่งที ่ 4 : การใชแหลงเรยีนรสูำคญัๆ  ภายในประเทศ

หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี
ในโอกาสมิง่มงคลสมยัทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  ทรงเจรญิพระ

ชนมาย ุ 36  พรรษา  เมือ่ปพทุธศกัราช  2534  กระทรวงศกึษาธกิารไดรบัพระราชทานพระราชานญุาต
ใหดำเนนิโครงการจดัตัง้หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ  และเพือ่สนอง
แนวทางพระราชดำรใินการสงเสรมิการศกึษาสำหรบัประชาชนทีไ่ดทรงแสดงในโอกาสตาง ๆ   เชน

ในโอกาสที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปนองคประธานในการประชุมสมัชชาสากล
วาดวยการศกึษาผใูหญ  เมือ่วนัที ่ 12  มกราคม  2533  ไดทรงพระราชทานลายพระหตัถเชญิชวนให

“รวมกนัทำใหชาวโลกอานออกเขยีนได”
และในบทพระราชนพินธเรือ่ง  “หองสมดุในทศันะของขาพเจา”  ไดทรงกลาววา
“...ความรขูองมนษุยเปนมรดกทีต่กทอดกนัมาแตโบราณ  เมือ่มกีารประดษิฐคดิคนอกัษรขึน้

ผูมีความรูก็ไดบันทึกความรูของตน  สิ่งที่ตนคนพบเปนการจารึก  หรือเปนหนังสือทำใหบุคคลอื่นใน
สมยัเดยีวกนั  หรอือนชุนรนุหลงัไดมโีอกาสศกึษาทราบถงึเรือ่งนัน้นๆ  และไดใชความรเูกาๆ  เปนพืน้ฐาน
ทีจ่ะหาประสบการณคดิคนสิง่ใหมๆ   ทีเ่ปนความกาวหนาเปนความเจรญิสบืตอไป...

หองสมดุเปนสถานทีเ่กบ็เอกสารตาง ๆ   อนัเปนแหลงความรดูงักลาว  แลวจงึเรยีกไดวา  เปนครู
เปนผชูีน้ำใหเรามปีญญาวเิคราะหวจิารณใหรสูิง่ควรรอูนัชอบดวยเหตผุลได

ขาพเจาอยากใหเรามหีองสมดุทีด่ ี มหีนงัสอืครบทกุประเภทสำหรบัประชาชน...”
ดวยความจงรักภักดีและความมุงมั่นศรัทธาที่จะรวมสนองแนวทางพระราชดำริในการ

สงเสรมิโอกาสทางการศกึษา  ภายในป  2533  และ  2534  ไดมปีระชาชนในแตละพืน้ที ่  หนวยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชนใหความสนบัสนนุกระทรวงศกึษาธกิารจดัตัง้หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี
จำนวน  59  แหง  ในพืน้ที ่ 47  จงัหวดั  เกนิเปาหมายทีก่ำหนดไวเดมิ  37  แหง  และนบัเนือ่งจากนัน้
ยังมีขอเสนอจากจังหวัดตางๆ  ขอเขารวมโครงการเพิ่มเติมจวบจนปจจุบันมีหองสมุดประชาชน
“เฉลมิราชกมุาร”ี  จำนวน  82  แหง  (ขอมลูจากสถาบนัพฒันาวตักรรมการเรยีนร ู  สำนกังาน  กศน.
พฤศจกิายน  2553)

บทบาทหนาที่
1. ศนูยขาวสารขอมลูของชมุชน  หมายถงึ  การจดัหองสมดุใหเปนแหลงศกึษาหาความรู

คนควา  วจิยั  โดยมกีารจดับรกิารหนงัสอื  เอกสารสิง่พมิพ  สือ่โสตทศัน  ตลอดจนการจดัทำทำเนยีบ
และการแนะแนวแหลงความรอูืน่ๆ  ทีผ่ใูชบรกิารสามารถไปศกึษาเพิม่เตมิ
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2. ศนูยสงเสรมิการเรยีนรขูองชมุชน  หมายถงึ  การเปนแหลงสงเสรมิ  สนบัสนนุ  และจดั
กจิกรรมการเรยีนรทูีห่ลากหลาย  โดยหองสมดุอาจดำเนนิการเอง  หรอืประสานงานอำนวยความสะดวก
ใหชมุชน  หรอืหนวยงานภายนอกมาจดัดำเนนิการ

กจิกรรมการเรยีนรทูีจ่ดัขึน้จะใหความสำคญัแก  การจดักจิกรรมสงเสรมิการอาน  การแนะแนว
การศกึษา  และการพฒันาอาชพี  การสนบัสนนุการเรยีนรดูวยตนเอง การจดัการศกึษานอกโรงเรยีน
สายสามัญ  การจัดกลุมสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  การสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปของ
นทิรรศการ  การอภปิรายการเรยีนรรูะหวางสมาชกิในครอบครวั  การถายทอดความรจูากผรูใูนชมุชน
และการแสดงภาพยนตรและสือ่โสตทศัน

3. ศนูยกลางจดักจิกรรมของชมุชน  หมายถงึ  การใหบรกิารแกชมุชนในการจดักจิกรรม
การศกึษาและศลิปวฒันธรรม  เชน  การประชมุขององคกรทองถิน่และชมรมตางๆ  การจดันทิรรศการ
การแสดงผลติภณัฑ  การจดักจิกรรมวนัสำคญัตามประเพณ ี การจดัสวนสขุภาพ  สนามเดก็เลน  และ
สวนสาธารณะ  เปนตน

4. ศนูยกลางสนบัสนนุเครอืขายการเรยีนรใูนชมุชน  หมายถงึ  การจดัใหเกดิกระบวน
การทีจ่ะเชือ่มประสานระหวางหองสมดุและแหลงความรใูนชมุชนอืน่ๆ  เชนทีอ่านหนงัสอืประจำหมบูาน
สถานศึกษา  แหลงประกอบการ  ภูมิปญญาทองถิ่น  ดวยการผลิตและเผยแพรเอกสารสิ่งพิมพไป
สนบัสนนุเวยีนหนงัสอืจดัทำทำเนยีบผรูใูนชมุชน  จดักจิกรรมเพือ่ใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวาง
ชมุชน  เปนตน

อาคารหองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี
หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  ทีจ่ดัสรางขึน้ในรนุแรกจะเปนอาคาร  2  ชัน้  มเีนือ้ที่

ใชสอยประมาณ  320  ตารางเมตร  และมรีปูทรงทีค่ลายคลงึกนั  จะตางกนัเฉพาะบรเิวณหลงัคาและ
จั่ว  ทั้งนี้เปนไปตามมติของคณะกรรมการอำนวยการโครงการที่กำหนดใหหองสมุดมีทั้งเอกลักษณะ
เฉพาะของหองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  และในขณะเดยีวกนั  ใหมเีอกลกัษณเฉพาะภาค
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หองสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี สกลนคร

หองสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี  นครราชสมีา

หองสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี สมทุรสาคร

หองสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี  ราชบรุี

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.ศรมีโหสถ จ.ปราจนีบรุี
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หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.วเิศษชยัชาญ  จ.อางทอง

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.สตัหบี จ.ชลบรุี

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.สามพราน จ.นครปฐม

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
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รปู: ตำรายาจารกึตามเสาระเบยีงว

การบรกิารของหองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี
บรกิารหนงัสอืทัว่ไป
หนงัสอืทีจ่ดับรกิารประกอบดวย  หนงัสอือางองิ  นวนยิาย  สารคด ี และแบบเรยีนในระดบั

ตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่สำหรบันกัศกึษานอกโรงเรยีนทีจ่ะสามารถยมืหนงัสอืเรยีนไปใช  นอกจากนี้
ยงัมหีนงัสอืพมิพและวารสารจดับรกิาร  พรอมกบักฤตภาค  จลุสาร  และสิง่พมิพอืน่ๆ

บรกิารพเิศษทีเ่ปนเอกลกัษณเฉพาะสำหรบัหองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  ไดแก
บรกิารศนูยขอมลูทองถิน่  หองสมดุแตละแหงจะจดัศนูยขอมลูทองถิน่ตามพระราโชบายของ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี ทีม่พีระราชประสงคใหหองสมดุประชาชน  “เฉลมิ
ราชกุมารี”  จัดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ  อำเภอ  และจังหวัดที่ตั้งในรูปของสถิติ  เอกสารสิ่งพิมพ
บทสมัภาษณ  แผนที ่ ตลอดจนภาพถาย

ในปจจบุนั  ศนูยขอมลูภายในหองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  ยงัมคีวามแตกตางกนัใน
ความสมบรูณและวธิกีารนำเสนอ  แตสวนใหญจะมขีอมลูในเรือ่งดงัตอไปนี้

1. ขอมลูสภาพทัว่ไป
2. ขอมลูทางสงัคม
3. ขอมลูทางการเมอืงการปกครอง
4. ขอมลูทางการศกึษา
5. ขอมลูทางศลิปวฒันธรรม
6. ขอมลูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. ขอมูลทางการเกษตร
8. ขอมลูทางอตุสาหกรรม
9. ขอมลูทางเศรษฐกจิ

มมุนกัเขยีนทองถิน่  ไดมคีวามพยายามทีจ่ะประกาศเกยีรตคิณุและรวบรวมผลงานนกัเขยีน
ทองถิ่นที่มีผลงานมีชื่อเสียงระดับชาติ  และเปนที่รูจักภายในทองถิ่น  ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนในแตละ
พืน้ทีเ่กดิความภาคภมูใิจในพลงัความสรางสรรคในทองถิน่ของตนและเยาวชนรนุหลงัเกดิแรงบนัดาลใจ
ทีจ่ะเจรญิรอยตาม

มมุวรรณกรรมพืน้บาน  นอกจากมมุนกัเขยีนทองถิน่แลว  หองสมดุยงัมงุเพือ่จะรวบรวม
วรรณกรรมพืน้บานทัง้ทีอ่ยใูนรปูของเอกสารสิง่พมิพ  และเปนตำนานเลาสบืตอกนัมา

มมุธรรมะ  หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  หลายแหงไดรเิริม่หองธรรมะหรอืมมุธรรมะ
ซึ่งนอกจากจะนำเสนอประวัติและผลงานของพระสงฆที่เปนที่เคารพในพื้นที่แลว  ยังจัดหนังสือ
พระไตรปฏก และรวบรวมหนงัสอืธรรมะ  ตลอดจนเทปธรรมะเพือ่ประโยชนในการศกึษาคนควาอกีดวย
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บรกิารแนะแนว  เนือ่งจากผใูชบรกิารหองสมดุจำนวนไมนอยเปนประชาชนนอกระบบโรงเรยีน
จงึมกีารจดัมมุแนะแนวขึน้ในหลายแหง  เพือ่ใหขอมลูเกีย่วกบัโอกาสในการศกึษานอกระบบโรงเรยีน
ประโยชนทีจ่ะไดรบัและขอมลูเกีย่วกบัแหลงทีจ่ดัสอน  คาเลาเรยีน  และรายละเอยีดพืน้ฐานอืน่ๆ

มุมธรรมะ

วดัโพธิ์

มุมหนังสือทั่วไป

มุมศิลปนทองถิ่น



12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

84

หองเดก็และครอบครวั

หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  แตละแหงไดจดับรเิวณเฉพาะสำหรบัเดก็และเยาวชน
ใหมาใชบรกิารรวมกนัดวยการจดัหนงัสอืและสือ่นานาชนดิซึง่มทีัง้สือ่ทดลองทีผ่ใูชสามารถทดลองดวย
ตนเองหรอืเปนกลมุ  เครือ่งเลน  และสือ่สาธติ

ในบริเวณดังกลาว  จะจัดบรรยากาศใหดึงดูดใจ  โดยอาจจำลองภาพจากตำนานพื้นฐาน
เทพนยิาย  หรอืสภาพภมูปิระเทศทัง้ใกลและไกลตวัมาตกแตง  พรอมกบัจดัทีน่ัง่อาน  ทีน่ัง่เลนทีเ่หมาะสม
มบีรเิวณจดักจิกรรมทีเ่ดก็และครอบครวัสามารถมสีวนรวมและแสดงออก  เชน  การเลานทิาน  การแสดง
ละครหนุ  การวาดภาพ  การแขงขนัอานเขยีน  เปนตน  หองสมดุบางแหง  เชน  ทีอ่ำเภอไพธิท์อง  ได
สอดแทรกการปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับเด็ก  ดวยการจัดระบบใหเด็ก  ไมวาจะเล็กเพียงใดไดฝกหัด
เบกิและเกบ็ของเลนใหเปนระเบยีบ

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลายและตอเนื่อง  การรักษาระเบียบวินัยภายใน
หองสมดุ  การสงเสรมิใหครอบครวัมาใชบรกิารรวมกนั  การดแูลสภาพเครือ่งเลนใหใชการได  ตลอดจน
การเสรมิหนงัสอืและสือ่ใหมพีอเพยีง  จงึเปนประเดน็ทีท่าทายผมูสีวนรวมในการจดัหองสมดุประชาชน
“เฉลมิราชกมุาร”ี  ทกุคน
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หองโสตทัศนศึกษา
หองโสตทัศนศึกษา  เปนหองที่มุงพัฒนาใหเปนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของอำเภอ

โดยมีวัตถุประสงคที่จะจัดบริการสื่อเพื่อการศึกษาคนควา  เพื่อสงเสริมการศึกษาดวยตนเอง  เพื่อ
ประกอบการเรยีนการสอน  ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน  และเพือ่สงเสรมิศลิปวฒันธรรม  และการ
นนัทนาการ

ในแตละหองสมดุจะมสีือ่พืน้ฐาน  ซึง่ไดแก  สไลด  CD  C.A.I  CD-ROM  และคมูอืประกอบ
การฟงและการชมซึง่จะมเีนือ้หา  ดงันี้

1. สื่อการศึกษาสำหรับศึกษาดวยตนเอง  หรือเสริมหลักสูตรการศึกษาสายสามัญทั้งใน
และนอกระบบโรงเรยีน  ตัง้แตระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา  และในบางแหงมถีงึระดบัอดุมศกึษา
ทัง้นีโ้ดยไดรบัการสนบัสนนุจากศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษา  และมหาวทิยาลยัเปด

2. สือ่การศกึษาสายอาชพี  สำหรบัศกึษาดวยตนเอง  หรอืประกอบการเรยีนตามหลกัสตูร
3. สือ่ทีใ่หความรทูัว่ไปเชงิสารคด ี เชนเรือ่งศลิปวฒันธรรม  การทองเทีย่ว  เปนตน
4. สือ่ทีใ่หความรใูนเรือ่งธรรมะ  และศาสนา
5. สือ่ดนตรปีระเภทตางๆ  ทัง้ดนตรพีืน้บาน  ดนตรไีทย  และดนตรสีากล
6. สือ่บนัเทงิ
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หองอเนกประสงค
หองสมดุประชาชน  “เฉลมิราชกมุาร”ี  มบีทบาทในการเปนศนูยสงเสรมิการเรยีนรขูองประชาชน

ในการวางแผนเบื้องตน  จึงกำหนดใหมีหองอเนกประสงคที่จะสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาที่หลาก
หลายทัง้ในรปูของพพิธิภณัฑทองถิน่  นทิรรศการ  การอภปิราย  การพบกลมุของนกัศกึษา  หรอืการ
เรยีนการสอนกลมุสนใจ  ซึง่มเีนือ้หาดงัตอไปนี้

1. ประวตัศิาสตร  โบราณคดขีองพืน้ทีน่ัน้ๆ  ทัง้ในภาพรวม  และเจาะลกึในบางประเดน็
เชนหองสมดุอาวลกึแสดงนทิรรศการถ้ำหวักะโหลกและลกูปดโบราณ  หองสมดุปตตานจีดัหองพเิศษ
เพือ่นำเสนอเรือ่งเมอืงโบราณ  หองสมดุพฒันานคิมจดันทิรรศการตามรอยสมเดจ็พระนารายณ  และ
หองสมดุทองผาภมู ิ เสนอเสนทางเดนิทพั  เปนตน
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2. ภมูศิาสตรและสิง่แวดลอม  หองสมดุแตละแหงจะนำเสนอแผนทีแ่สดงอาณาเขต  และ
สภาพทางภูมิประเทศ  พรอมกับเสนอประเด็นปญหา  เชน  หองสมุดน้ำพองเสนอนิทรรศการลำน้ำ
แหงชีวิต  หองสมุดบางปะกงจัดนิทรรศการปาชายเลน  หองสมุดวิเศษชัยชาญแสดงเรื่องแมน้ำนอย
หองสมดุสงิหนครเนนการสรางความตระหนกัในเรือ่งทะเลสาปสงขลา  เปนตน

3. ศลิปวฒันธรรมประเพณ ี  หองสมดุหลายแหงใหความสนใจตอการนำเสนอนทิรรศการ
ทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายของศลิปวฒันธรรมประเพณ ี และการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของประชาชน
เชนหองสมดุแมสะเรยีงเสนอเรือ่งไทยใหญและชาวเขาเผาตางๆ  หองสมดุทีจ่ตัรุสัแสดงวฒันธรรมชาว
ชยัภมู ิ ทีมี่พืน้ฐานไทยโคราช  และลาว  หองสมดุลาดหลมุแกวจดันทิรรศการวฒันธรรมมอญ  หองสมดุ
ศขีรภมูเินนเรือ่งสวย  ในขณะทีห่องสมดุกาบเชงิเนนเรือ่งวฒันธรรมเขมร  เปนตน

4. อาชพี  เปนหวัขอทีม่กีารนำเสนออยางกวางขวางทัง้ในแงของการแสดงววิฒันาการของ
อาชพีในพืน้ที ่ เชนการทำเครือ่งปนดนิเผาทีห่องสมดุชมุพวง  ผายกดอกทีล่ำพนู  ผาไหม  ผาขติ  ผาแพรวา
ในหองสมดุเขตอสีาน  จนถงึการทำขนมเคกทีข่ึน้ชือ่ของจงัหวดัตรงั  การประกาศเกยีรตคิณุครชูาวบาน
ทีม่คีวามร ู และประสบการณทีม่คีณุคาแกการสนบัสนนุใหถายทอดไปสปูระชาชน  การปรบัปรงุอาชพี
ในพืน้ทีแ่ละการนำเสนอทางเลอืกใหมตลอดจนขัน้ตอนในการประกอบอาชพี

5. การสงเสริมคุณภาพชีวิต  หองสมุดหลายแหงไดรับความรวมมือในการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิต  เชน  นิทรรศการเรื่องคุณคาทางโภชนาการของพืชผักพื้นเมืองที่
หนองบวัลำภ ู นทิรรศการเรือ่งการขาดวติามนิเอ  ทีป่ตตาน ี เรือ่งอบุตัภิยัทีศ่ขีรภมู ิ การพฒันาชายแดน
ทีห่องสมดุนาด ี เปนตน

6. คนดีมีฝมือ  นอกเหนือการจัดมุนนักเขียนทองถิ่นในหองอานหนังสือทั่วไปแลว  ยังมี
ความพยายามทีจ่ะรวบรวมประวตัแิละผลงานของคนดมีฝีมอืทีเ่กดิในอำเภอ  และจงัหวดั  เพือ่เผยแพร
ในหองนีด้วย

7. ภูมิปญญาทองถิ่น  สอดแทรกภายในนิทรรศการแตละหัวขอ  มีความพยายามที่จะ
เสนอผลงานและประสบการณจากผรูใูนชมุชน  เชน  หมอยาสมนุไพร  ชางทอผา  ชางตเีหลก็  เกษตรกร
ที่ทำไรทำนาสวนผสม  ทั้งนี้เพื่อใหหองสมุดไดเปนสื่อกลางระหวางเทคโนโลยีจากภายนอก  และ
ภมูปิญญาทีไ่ดสัง่สมไวในแตละพืน้ที่
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หองเฉลิมพระเกียรติ

หัวใจของหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  คือหองเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีวัตถุประสงค
ทีจ่ะนำเสนอพระราชประวตั ิ พระปรชีาญาณ  และพระมหากรณุาธคิณุทีส่ถาบนัพระมหากษตัรยิมตีอ
ประชาชนชาวไทย  หองเฉลมิพระเกยีรตจิงึแบงเปน  4  สวน  กลาวคอื

1. นทิรรศการเกีย่วกบัพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี
2. พระราชนพินธของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  พระราชนพินธ

ของพระบรมวงศานวุงศ  ในราชวงศจกัร ี หนงัสอืเทดิพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรยิและราชวงศจกัรรี
3. นทิรรศการเกีย่วกบัพระอจัฉรยิภาพของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี

ในดานตางๆ  เชน  ศลิปกรรม  วรรณกรรม  การดนตรี
4. พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริในรัชกาลปจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี
การนำเสนอนัน้  จะแตกตางในแตละหองสมดุ  สวนใหญจะประกอบดวย  ภาพซึง่สวนหนึง่

ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน  และอกีสวนหนึง่ไดจากประชาชนใน
พืน้ทีท่ีเ่กบ็รกัษาไวดวยความเทดิทนูบชูา  หลายภาพมอีายกุวา  20  ป  หนงัสอื  กฤตภาค  สิง่ทีจ่ำลอง
ผลงาน  ฝพระหตัถ  และสือ่โสตทศัน
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หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

หองสมดุวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั  เปนแหลงเรยีนรหูลกัในสถาบนัอดุมศกึษา  มบีทบาท
หนาที่สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปดในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  เปนสำคัญ
โดยการจัดรวบรวมหนังสือและสื่อความรูอื่น ๆ  ในสาขาวิชาตามหลักสูตร  สงเสริมชวยเหลือการ
คนควาวจิยัของอาจารยและนกัศกึษา  สงเสรมิพฒันาการทางวชิาการของอาจารยและนกัศกึษาโดย
จัดใหมีแหลงความรู  และชวยเหลือจัดทำบรรณานุกรมและดรรชนีสำหรับคนหาเรื่องราวที่ตองการ
แนะนำนกัศกึษาในการใชหนงัสอือางองิบตัรรายการและคมูอืสำหรบัการคนเรือ่ง

หองสมดุวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั  เนนการใหบรกิารกบันสิตินกัศกึษาของวทิยาลยันัน้ ๆ
แตกม็หีลายแหงทีเ่ปดใหประชาชนเขาไปใชบรกิารไดตามขอกำหนดของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยันัน้
(ใหคนควาขอมลูเพิม่เตมิในอนิเทอรเนต็)

ตวัอยางหองสมดุมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  เปนหองสมดุมหาวทิยาลยัเปด  มชีือ่ เรยีกวา
“สำนักบรรณสารสนเทศ”  มีบริการทั้งในมหาวิทยาลัยสวนกลาง  (กทม.)  ระดับภาค  ที่
ประชาชนมีโอกาสเขาใชบริการได  โดยเสียคาบำรุงรายวัน  จังหวัดที่เปดใหบริการ  ไดแก
นครศรธีรรมราช  เพชรบรุ ี นครสวรรค  สโุขทยั  อดุรธาน ี อบุลราชธาน ี ลำปาง  จนัทบรุ ี ยะลา  และ
นครนายก  เนนเพือ่การเรยีนของ  มสธ.  ตามหลกัสตูรตาง ๆ   และหนงัสอืทัว่ไป  เชน  นวนยิาย  เรือ่งสัน้
หนงัสอืเยาวชน
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กจิกรรม
ใหผเูรยีนยกตวัอยางหองสมดุในวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั  1  แหง

พรอมทัง้บอกลกัษณะการใหบรกิารของหองสมดุ  ไดแก  สถานทีต่ัง้  การ
เปด-ปด  บรกิาร  คาบรกิาร  สำหรบัประชาชนทัว่ไป  ฯลฯ
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หอสมดุแหงชาตขิองไทย  สถาปนาขึน้ดวยพระมหากรณุาธคิณุสมเดจ็พระมหากษตัราธริาช
ในพระบรมราชจกัรวีงศ โดยการรวบรวมหอพระมณเฑยีรธรรม หอพระสมดุวชริญาณ  และหอพทุธสาสน
สงัคหะ เขาดวยกนั  ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๕  ทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ  ใหมีพระบรมราชโองการประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรญาณ  ใหเปนหอสมุดสำหรับ
พระนคร  เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม พทุธศกัราช 2448 และไดววิฒันาการเปนสำนกัหอสมดุแหงชาตปิจจบุนั

บทบาทและหนาที่
1. ดำเนนิการจดัหา  รวบรวม  และสงวนรกัษาทรพัยสนิทางปญญา  วทิยาการ  ศลิปกรรม

และวฒันธรรมของชาตใินรปูของหนงัสอืตวัเขยีน  เอกสารโบราณและจารกึ  หนงัสอืตวัพมิพ  สือ่สิง่พมิพ
สือ่โสตทศันวสัด ุ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส  ทีผ่ลติจากในประเทศและตางประเทศ

2. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ดำเนินงานดานเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร
สารนิเทศศาสตร  และเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล  ตลอดจนใหการฝกอบรมแก
บคุลากรของหนวยงาน  และสถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและตางประเทศ

3. ใหบริการการอาน  ศึกษาคนควา  และวิจัยแกประชาชนเพื่อใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชวีติและการศกึษาตามอธัยาศยั

4. เปนศนูยประสานงานระบบสารนเิทศทางวชิาการแหงชาติ
5. เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย  และภูมิภาคเอเซียตะวันออก

เฉียงใต  ศูนยกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร  ศูนยกำหนดรายละเอียดทาง
บรรณานกุรมของหนงัสอืทีจ่ดัพมิพในประเทศ  และเปนศนูยกลางแลกเปลีย่นและยมืสิง่พมิพในระดบั
ชาตแิละนานาชาติ

หอสมดุแหงชาตสิาขาตาง ๆ
หอสมดุแหงชาต ิ นอกจากจะตัง้อยทูีท่าวาสกุร ี เทเวศน  เขตดสุติ  กรงุเทพฯ  ยงัมหีอสมดุ

แหงชาตสิาขาในภมูภิาคตาง ๆ  อกี  17  แหง  ดงันี้

ภาคกลาง
หอสมดุแหงชาตเิขตลาดกระบงั  เฉลมิพระเกยีรติ
280/8  หม ู2  ถนนหลวงพรตพทิยพยตั  เขตลาดกระบงั กรงุเทพฯ
10520  โทรศพัท  0-2739 - 2297 - 8  โทรสาร  0 - 2739 - 2297 - 8
ตอ 206  เวลาเปด - ปดทำการ/บรกิาร : 08.30 - 16.30 น.
วนัจนัทร - วนัศกุร  หยดุวนัเสาร - วนัอาทติย  และวนันกัขตัฤกษ
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หอสมดุแหงชาตอินิทรบรุ ี สงิหบรุี
109  หม ู1  ตำบลอนิทรบรุ ี อำเภอนิทรบรุ ี จงัหวดัสงิหบรุ ี 16110
โทรศพัท  036 - 581 - 520
เวลาเปด - ปดทำการ/ บรกิาร :  09.00 - 17.00 น. วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร - และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตริชัมงัคลาภเิษก  กาญจนบรุี
ถนนแสงชโูต  ตำบลบานเหนอื  อำเภอเมอืง
จงัหวดักาญจนบรุ ี 71000  โทรศพัท  034 - 513 924 - 6,  516 - 755
โทรสาร  034 - 513 -924
เวลาเปด - ปดทำการ / บรกิาร : 09.00 - 17.00  น.
วนัองัคาร - วนัเสาร  หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาติจงัหวดัสพุรรณบรุ ี  เฉลมิพระเกยีรติ
ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท  ตำบลสนามชยั  อำเภอเมอืง
จงัหวดัสพุรรณบรุ ี 72000
โทรศพัท  035 - 535 - 343, 535 - 244  โทรสาร  035 - 535 -343
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น. วนัองัคาร - วนัพธุ
และวนันกัขตัฤกษ

ภาคเหนอื
หอสมดุแหงชาตริชัมงัคลาภเิษก  เชยีงใหม
ถนนบญุเรอืงฤทธิ ์ อำเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงใหม  50200
โทรศพัท 053 - 278 - 3223,  053 - 808 - 550
โทรสาร 053 - 808 - 550
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ
หอสมดุแหงชาตลิำพนู
ถนนอนิทรยงยศ  ตำบลในเมอืง  อำเภอเมอืง  จงัหวดัลำพนู  5100
โทรศพัท 053 - 511 - 911  โทรสาร  053 - 560 - 801
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.11 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ



12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

92

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
หอสมดุแหงชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิร.9  นครราชสมีา
ถนนราชดำเนนิ  ตำบลในเมอืง  อำเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีา
30000  โทรศพัท  044 - 256 - 029 - 30  โทรสาร 044 - 256 - 030
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร - และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตปิระโคนชยั  บรุรีมัย
ถนนโชคชยั - เดชอดุม  ตำบลประโคนชยั  อำเภอประโคนชยั
จงัหวดับรุรีมัย  31140
โทรศพัท  044 - 671 - 239  โทรสาร 044 - 671 - 239
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร-วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร - และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชนินีาถ  นครพนม
ถนนอภบิาลบญัชา  อำเภอเมอืง  จงัหวดันครพนม  48000
โทรศพัท 144 - 512 - 200, 042 - 512 - 204
โทรสาร 042 - 516 - 246
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น. วนัองัคาร-วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร - และวนันกัขตัฤกษ

ภาคตะวันออก
หอสมดุแหงชาตชิลบรุี
ถนนวชริปราการ  ตำบลบางปลาสรอย  อำเภอเมอืง  จงัหวดัชลบรุี
20000  โทรศพัท  038 - 286 - 339  โทรสาร  038 - 273 - 231
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00  น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร - และวนันกัขตัฤกษ
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หอสมดุแหงชาตริชัมงัคลาภเิษก  จนัทบรุี
ถนนเทศบาล 3  อำเภอเมอืง  จงัหวดัจนัทบรุ ี 22000
โทรศพัท  039 - 321 - 333,  039 - 331 - 211,  322 - 168
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร  : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร-วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ

ภาคใต
หอสมดุแหงชาตินครศรธีรรมราช
ถนนราชดำเนนิ  ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืง  จงัหวดันครศรธีรรมราช
80000  โทรศพัท  075 - 324 - 137, 075 - 324 - 138
โทรสาร  075 - 341 - 056
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร  : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตกิาญจนาภเิษก  สงขลา
ซอยบานศรทัธา  ถนนน้ำกระจาย-อางทอง  ตำบลพะวง  อำเภอเมอืง
จงัหวดัสงขลา  90100
โทรศพัท  074 - 333 - 063 -5  โทรสาร  074 - 333 - 065
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติ
พระบรมราชนินีาถ  สงขลา
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ  ถนนกาญจนวานชิ
ตำบลคอหงส  อำเภอหาดใหญ  จงัหวดัสงขลา  90110
โทรศพัท  074 - 212 - 211, 212 - 250  โทรสาร  074 - 212 - 211,
212 - 250  ตอ 201
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ
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หอสมดุแหงชาต ิ วดัดอนรกั  สงขลา
ถนนไทรบรุ ี ตำบลยอบาง  อำเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา  90000
โทรศพัท  074 - 313 - 730  โทรสาร  074 - 212 - 211
เวลาเปด-ปดทำการ/บรกิาร  : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร-วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชนินีาถ  ตรงั
วดัมชัฌมิภมู ิ ถนนหยองหวน  ตำบลทบัเทีย่ง  อำเภอเมอืง
จงัหวดัตรงั  92000
โทรศพัท  075 - 215 - 450  โทรสาร  075 - 215 - 450
เวลาเปด-ปดทำการ/บริการ  :  09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ

หอสมดุแหงชาตวิดัเจรยิสมณกจิ  ภเูกต็
วดัหลงัศาล  ตำบลเขาโตะแซะ  อำเภอเมอืง  จงัหวดัภเูกต็  83000
โทรศพัท  076 - 217 -780 - 1  โทรสาร  076 - 217 - 781
เปดเปด-ปดทำการ/บรกิาร :  09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร
หยดุวนัอาทติย - วนัจนัทร  และวนันกัขตัฤกษ
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หองสมุดเฉพาะ

หองสมุดเฉพาะคือหองสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ  มักเปน
สวนหนึ่งของหนวยราชการ  องคการ  บริษัทเอกชน  หรือธนาคาร  ทำหนาที่จัดหาหนังสือและให
บรกิารความร ู ขอมลู  และขาวสารเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิงานของหนวยงานนัน้ ๆ   หองสมดุ
เฉพาะจะเนนการรวบรวมรายงานการคนควาวจิยั  วารสารทางวชิาการ  และเอกสารเฉพาะเรือ่งทีผ่ลติ
เพื่อการใชในกลุมวิชาการบริการของหองสมุดเฉพาะจะเนนการชวยคนเรื่องราว  ตอบคำถาม  แปล
บทความทางวิชาการ  จัดทำสำเนาเอกสาร  คนหาเอกสาร  จัดทำบรรณานุกรมและดรรชนีคนเรื่อง
ใหตามตองการ  จดัพมิพขาวสารเกีย่วกบัสิง่พมิพเฉพาะเรือ่งสงใหถงึผใูช  จดัสงเอกสารและเรือ่งยอ
ของเอกสารเฉพาะเรือ่งใหถงึผใูชตามความสนใจเปนรายบคุคล

ในปจจุบันนี้เนื่องจากการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆ  โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ
รายงานการวจิยั  และรายงานการประชมุทางวชิาการมปีรมิาณเพิม่ขึน้มากมาย  แตละสาขาวชิามสีาขา
แยกยอยเปนรายละเอียดลึกซึ้ง  จึงยากที่หองสมุดแหงใดแหงหนึ่งจะรวบรวมเอกสารเหลานี้ไดหมด
ทกุอยางและใหบรกิารไดทกุอยางครบถวน  จงึเกดิมหีนวยงานดำเนนิการเฉพาะเรือ่ง  เชน  รวบรวม
หนงัสอืและสิง่พมิพอืน่ ๆ  เฉพาะสาขาวชิายอย  วเิคราะหเนือ้หา  จดัทำเรือ่งยอ  และดรรชนคีนเรือ่ง
นัน้  ๆ  แลวพมิพออกเผยแพรใหถงึตวัผตูองการขอมลู  ตลอดจนเอกสารในเรือ่งนัน้

ตวัอยางหองสมดุเฉพาะ
หองสมดุมารวย  เตมิความร ู เตมิความสนกุ  ทกุอรรถรสแหงการเรยีนรู

ความเปนมา
จดัตัง้ขึน้เมือ่ป พ.ศ. 2518  ในนาม  “หองสมดุตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย”  เพือ่เปน

แหลงสารสนเทศดานตลาดเงนิ  ตลาดทนุ  และสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ  กอนจะปรบัปรงุรปูลกัษณใหม
และเปลีย่นชือ่เปน  “หองสมดุมารวย”  ในป พ.ศ. 2547  เพือ่เปนเกยีรตแิก  ดร.มารวย  ผดงุสทิธิ ์ กรรมการ
ผจูดัการตลาดทรพัยทรพัยฯ  คนที ่ 5

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ใหบรกิารเผยแพรขอมลู  ความรดูานการเงนิ  การออม  และการลงทนุ
2. เพือ่ใหประชาชนผสูนใจมชีองทางในการเขาถงึแหลงความรผูานศนูยการคาชัน้นำ

ไดสะดวกยิง่ขึน้
3. เพือ่ขยายฐานและสรางผลูงทนุหนาใหม
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การดำเนนิการ
หองสมดุมารวยไดจดัมมุบรกิารสำหรบักลมุเปาหมายในการใชบรกิาร  ดงันี้
1. Library Zone

รวบรวมขอมูลสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดย  ตลท. บจ. บลจ. กลต.  สมาคมฯ  ที่เกี่ยวของ
เผยแพรความรูดานการวางแผนทางการเงิน  การออม  และการลงุทน  ตลอดจนเอกสารตาง ๆ  ที่
เกีย่วของใหเปนทีร่จูกัอยางกวางขวาง  ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบั

- SET  Corner
- Magazine & Nespaper
- Listed  Company : Annual  Report
- Personal  Finance
- Business & Management
- Literature & Best Seller : หนงัสอืจาก  MOU  ระหวางตลาดหลกัทรพัยฯ  และ
สำนกัพมิพชัน้น้ำ

- อืน่ ๆ   ประกอบดวยหนงัสอืทีเ่กีย่วของกบัวฒันธรรมการออม  การลงทนุ  และ จรยิธรรม
เปนตน

2. E - Learing  &  Internet  Zone
จดัคอมพวิเตอรนำเสนอขอมลูทางอนิเทอรเนต็ในการตดิตามหนุรวมทัง้สงคำสัง่ซือ้-ขาย

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว  เพื่อดึงดูดลูกคาที่เปนนักลงทุนนั่งผอนคลายโดยที่ไมพลาดความเคลื่อนไหว
สำคญัทีเ่กีย่วกบัการซือ้-ขาย  หลกัทรพัย  ตลอดจนความรใูนรปูแบบ e-learing,  e-book  รวมทัง้การ
สบืคนขอมลูจากอนิเทอรเนต็

3. Coffee  Zone
เพือ่ใหสอดคลองกบั  Lifestyle  ของผใูชบรกิาร  โดยจำหนายเครือ่งดืม่  ชา  กาแฟ  จาก
Settrade.com

4. Activity  Zone
เปนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธตาง ๆ  อาทิ  การเชิญผูที่มีชื่อเสียงมา

สมัภาษณในเรือ่งนาสนใจและเชือ่มโยงเนือ้หาเกีย่วของกบัวธิกีารบรหิารเงนิ และการลงทนุ  หรอืเปน
กจิกรรมและนำหนงัสอืขายด ี หรอืการจดัเสวนาใหความรดูานการออม  การเงนิ  การลงทนุจากตวัแทน
บล. บลจ.  เปนตน
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กิจกรรม
ใหผเูรยีนคนควาหองสมดุเฉพาะจากอนิเทอรเนต็  แลวทำรายงานสงครู



1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

97

วดั โบสถ และมสัยดิ

1.วดั
วัดเปนศานสถานที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมในดานตาง ๆ  และเปนสวนประกอบสำคัญ

ของทองถิ่น  และเปนศูนยกลางในการทำกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายของชุมชนในทองถิ่น
วดัในประเทศไทยสามารถแบงได  2  ประเภท  คอื

ก. พระอารามหลวง  หมายถงึวดัทีพ่ระเจาแผนดนิทรงสรางหรอืบรูณะปฏสิงัขรณขึน้ใหม
หรอืเปนวดัทีเ่จานายหรอืขนุนางสรางแลวถวายเปนวดัหลวงพระอารามหลวง  แบงออกเปน  3  ชัน้  ไดแก
พระอารามหลวงชัน้เอก  ชัน้โท  และชัน้ตรี

ข. พระอารามราษฎร  เปนวัดที่ผูสรางไมไดยกถวายเปนวัดหลวง  ซึ่งมีจำนวนมาก
กระจายอยตูามทองถิน่ตาง ๆ  ทัว่ไป

อนึ่ง  นอกเหนือจากการแบงวัดออกเปน  2  ประเภทแลว  ยังมีวัดประจำรัชกาลซึ่งตาม
โบราณราชประเพณ ี  จะตองมกีารแตงตัง้วดัประจำรชักาลของพระเจาแผนดนิแตละพระองค

ความสำคญัของวดั  วดัมคีวามสำคญันานปัการตอสงัคม  เปนแหลงความรขูองคนในชมุชน
ที่มีคามากในทุกดาน  ไมวาจะเปนดานการอบรมสั่งสอนโดยตรงแกประชาชนทั่วไป  และการอบรม
สัง่สอนโดยเฉพาะแกกลุบตุรเพือ่ใหเตรยีมตวัออกไปเปนผนูำครอบครวัและทองถิน่ทีด่ใีนอนาคต  หรอื
การใหการศกึษาในดานศลิปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี  พธิกีรรมตางๆ  นอกจากนีบ้รกิาร
ตาง ๆ  ทีว่ดัใหแกคนในทองถิน่ในรปูของกจิกรรมทางศาสนาตาง ๆ  นัน้  นบัเปนการใหการศกึษาทาง
ออม  ประชาชนสามารถศกึษาเรยีนรไูดดวยตนเอง  จากการสงัเกตพดูคยุ  ปรกึษาหารอื  หรอืเขารวม
กจิกรรมตาง ๆ  ทีว่ดัจดัใหบรกิาร  ในสวนทีเ่ปนสถานทีพ่กัผอนหยอนใจนัน้  เมือ่ประชาชนเขาไปในวดั
เพือ่พกัผอนหยอนใจ  กจ็ะเกดิการเรยีนรสูิง่ตาง ๆ  ไปดวยในตวั  เชน  เรยีนรวูธิปีฏบิตัใิหจติใจผองใส
สงบเยอืกเยน็  ตามหลกัธรรมคำสัง่สอนของพทุธศาสนา  ซึง่พระจะเปนผถูายทอดความรแูละวธิปีฏบิตัิ
ให  นอกจากนีห้ากวดับางวดัจดับรเิวณสถานทีใ่หเอือ้ตอการเรยีนรดูวยตนเอง  เชน  ปลกูตนไมนานา
พรรณ  และเขียนชื่อตนไมติดไว  ผูที่เขาวัดก็มีโอกาสจะศึกษาหความรูในเรื่องชนิดของพรรณไม
เหลานัน้ไดดวยตวัเอง

วดักบัการจดักจิกรรมการศกึษา  กจิกรรมการศกึษาทีพ่บในวดั  ไดแก
ก. ศกึษาและฝกอบรมศลีธรรม  สัง่สอนวชิาการตาง ๆ  ทัง้โดยตรง  คอืแกผมูาบวชตาม

ประเพณ ี และแกเดก็ทีม่าอยวูดั  และโดยออมคอืแกผมูาทำกจิกรรมตาง ๆ   ในวดั   หรอืมารวมกจิกรรม
ในวดั  ทัง้วชิาหนงัสอืและวชิาชางตาง ๆ
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ข. กอกำเนิดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สืบทอดวัฒนธรรม  รวบรวมศิลปกรรมเสมือน
เปนพิพิธภัณฑ

ค. สงเคราะหชวยใหบตุรหลานชาวบานทีย่ากจนไดมาอาศยั  เลีย้งชพีพรอมไปกบัไดศกึษา
เลาเรยีนรบัเลีย้งและฝกอบรมเดก็ทีม่ปีญหา  เดก็อนาถา  ตลอดจนผใูหญซึง่ไดทีพ่กัพงิ

ง. ใหคำปรกึษาแนะนำเกีย่วกบัปญหาชวีติ  ความทกุข  ความเดอืดรอน  ความรสูกึคบัแคน
ของใจตาง ๆ  และปรกึษาหารอืใหคำแนะนำสัง่สอนเกีย่วกบัวธิแีกปญหา

จ. ไกลเกลีย่ระงบัขอพพิาท  โดยอาศยัความเคารพนบัถอื  เชือ่ฟง  พระสงฆทำหนาทีป่ระดจุ
ศาลตดัสนิความทีม่งุในทางสมคัรสมานสามคัค ี  เปนสำคญั

ฉ. ใหความบนัเทงิจดังานเทศกาล  งานสนกุสนานราเรงิ  และมหรสพตาง ๆ  ของชมุชน
รวมทัง้เปนทีเ่ลนสนกุสนานของเดก็ ๆ

ช. เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหความรมรื่นสดชื่นของธรรมชาติ  พรอมไปกับให
บรรยากาศทีส่งบเยอืกเยน็ทางจติใจของพระศาสนา

ซ. เปนสถานทีพ่บปะประดจุสโมสรทีช่าวบานนดัพบ  เปนทีช่มุนมุสงัสรรค  สนทนาปรกึษา
หารอืกนัในกจิกรรมทีเ่หมาะสม  และผอนคลาย

ฌ. เปนสถานทีแ่จงขาว  แพรขาว  และสือ่สมัพนัธเกีย่วกบักจิการของทองถิน่  ขาวภายใน
ทองถิ่น  ขาวจากภายนอกทองถิ่น  เชนขาวเกี่ยวกับเหตุการณของประเทศชาติบานเมือง  อาศัยวัด
เปนศูนยเผยแพรที่สำคัญที่สุด  และวัดหรือศาลาวัดเปนที่สำหรับกำนันหรือผูใหญบาน  ตลอดจน
นายอำเภอเรียกชาวบาน  หรือลูกบานมาประชุม  หรือถือโอกาสที่มีชุมชนในงานวัด  แจงขาวคราว
กจิกรรมตาง ๆ

ญ. เปนสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน  ตลอดจนดำเนินการบางอยางของบานเมือง  เชน
เปนทีก่ลาวปราศรยัหาเสยีงของนกัการเมอืง  ทีจ่ดัลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้

ฎ. เปนสถานพยาบาล  และเปนที่ที่รวบรวมสืบทอดตำรายาแผนโบราณ  ยากลางบาน
ทีร่กัษาผปูวยเจบ็ตามภมูริซูึง่ถายทอดสบื ๆ มา

ฏ. ใหบรกิารทีพ่กัคนเดนิทาง  ทำหนาทีด่จุโรงแรม  สำหรบัผเูดนิทางไกล  โดยเฉพาะจาก
ตางถิน่และไมมญีาตเิพือ่นพอง

ฐ. เปนคลงัพสัด ุ  สำหรบัเกบ็อปุกรณและเครือ่งใชตาง ๆ  ซึง่ชาวบานจะไดใชรวมกนัเมือ่
มงีานทีว่ดัหรอืยมืไปใชเมือ่ตนมงีาน

ฑ. เปนสถานทีป่ระกอบพธิกีรรม  หรอืใหบรกิารดานพธิกีรรม  ซึง่ผกูพนักบัชวีติของทกุคน
ในระยะเวลาและเหตุการณตาง ๆ  ของชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีชุมชนไทยแตละชุมชน  เชน
แตละหมบูาน  มวีดัประจำชมุชนของตน  และตางกย็ดึถอืวาวดันีเ้ปนวดัของตน  เปนสมบตัริวมกนัของ
คนทั้งหมดในชุมชน  วัดแตละวัดจึงเปนเครื่องผนึกชุมชนใหรวมเปนหนวยหนึ่ง ๆ  ของสังคม  วัดที่
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สำคญัทีป่ชูนยีสถานทีป่ระชาชนเคารพอยางกวางขวาง  กเ็ปนเครือ่งรวมใจประชานทัง้เมอืง  ทัง้จงัหวดั
ทัง้ภาค  หรอืทัง้ประเทศ  พระสงฆซึง่เปนทีเ่คารพนบัถอื  กไ็ดกลายเปนสวนประกอบสำคญัในระบบ
การรวมพลงัและควบคมุทางสงัคม

รปู : การนวดแผนโบราณเพือ่รกัษาโรค  ทีว่ดัพระเชตพุนฯ
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โบสถ  (ครสิตศาสนา)

ในทางครสิตศาสนา  โบสถ  หมายถงึ  อาคารหรอืสถานทีท่ีผ่นูบัถอืศาสนาครสิตมารวมกนั
เพื่อประกอบพิธีหรือทำศาสนกิจรวมกัน  เปนเอกลักษณประการหนึ่งของวิถีชีวิตของคริสตชน  และ
ครสิตชนสำนกึตนเองวาเปนประชากรของพระเจา  และพวกเขากม็ารวมตวักนัถวายนมสัการในฐานะ
ทีเ่ปนประชากร

สวนประกอบของโบสถ
คำวา  “โบสถ”  (Church)  มาจากภาษากรีกวา  “ekklesia”  ตรงกับคำภาษาลาตินวา

“ecclesai”  ความหมายตามอกัษร  “ekklesia”  คอืผไูดรบัเรยีก  (จากพระจติเจา)  ใหเรารวมตวักนั
หมายถงึ  ตวัอาคารโบสถ  ซึง่เปนสถานทีใ่หการตอนรบัผทูีม่าชมุชนกนันี ้ ความหมายของคำวา  “โบสถ”
มพีฒันาการอนัยาวนาน  ตลอดประวตัศิาสตรของพระศาสนจกัร  โบสถมสีวนประกอบคราว ๆ  ดงันี้

ลานหนาโบสถ  (Church  Courtyard)
ลานหนาโบสถถอืวามคีวามสำคญัมากทีจ่ะตองมเีผือ่ไว  เพราะลานนีจ้ะแสดงออกซึง่คณุคา

ของการใหการตอนรบัเปนดานแรก  ดงันัน้  อาจออกแบบเปนรปูลานหนาโบสถทีม่เีสาเรยีงรายรองรบั
ซมุโคงอยโูดยรอบ ๆ ดาน  หรอืรปูแบบอยางอืน่ทีจ่ะสงผลคลายคลงึกนั  บางครัง้กใ็ชลานดงักลาวใน
การประกอบพธิดีวย  หรอืบางทกีใ็ชเปนทางผานเขา  เปน  “ตวัเชือ่มโยง”  ระหวาง  “ภายนอกโบสถ”
และ  “ภายในโบสถ”  โดยจะตองไมใหสงผลกระทบทีก่ลายเปนการปดกัน้  แตมวีตัถปุระสงคเพือ่การ
ปรบัสภาพจติใจจากความสบัสนวนุวายของชวีติภายนอก  เตรยีมจติใจเขาสคูวามสงบภายในโบสถ
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ระเบยีงทางเขาสอูาคารโบสถ  (Atrium  หรอื  Nathex)  และประตโูบสถ
การสรางโบสถในคติเดิมเพื่อจะผานเขาสูโถงภายในอาคารโบสถ  จะตองผานระเบียงทาง

เขาสอูาคารโบสถทีเ่รยีกกนัวา  Atrium  หรอื  Nathex  กอน  และบรเิวณนัน้จะมปีระตอูยดูวย  ระเบยีง
นีค้อืบรเิวณทีใ่หการตอนรบับรรดาสตับรุษุผมูารวมพธิซีึง่เปรยีบเสมอืนพระศาสนจกัรเหมอืน  “มารดา
ผใูหการตอนรบัลกู ๆ  ของพวกเธอ”  และประตทูางเขาอาคารโบสถกเ็ปรยีบเสมอืน  “พระครสิตเจา
ผทูรงเปนประตขูองบรรดาแกะทัง้หลาย”  (เทยีบ  ยน : 10:7)  ดงันัน้  หากจะมภีาพตกแตงทีป่ระตกูลาง
ก็ใหคำนึงถึงความหมายดังกลาวขนาดของประตูและทางเขานี้  นอกจากจะตองคำนึงถึงสัดสวนให
เหมาะสมกับขนาดความจุของโถง  ภายในโบสถแลว  ยังจะตองคำนึงถึงความจำเปนของขบวนแห
อยางสงาทีจ่ะตองผานเขา-ออกดวย

หอระฆงั  (Bell Tower) และระฆงัโบสถ  (Bell)
ในการออกแบบกอสรางโบสถ  ควรจะคำนงึถงึบรเิวณการกอสรางหอระฆงั  และกำหนดให

มีการใชระฆัง  เพื่อประโยชนใชสอยแบบดั้งเดิม  นั่นคือ  การเรียกสัตบุรุษใหมารวมชุมนุมกันในวัน
พระเจาหรอืเปนการแสดงออกถงึวนัฉลองและสมโภช  รวมทัง้เปนการสือ่สารใหทราบกนัดวยสญัญาณ
การเคาะระฆงั  เชน  ระฆงัเขาโบสถวนัธรรมดา  ระฆงัพรหมถอืสาร  ระฆงัวนัสมโภช  ระฆงัผตูาย ฯลฯ
ควรละเวนการใชเสยีงระฆงัจากเครือ่งเสยีงและลำโพง

รูปพระ
สอดคลองกบัธรรมเนยีมประเพณดีัง้เดมิของพระศาสนจกัร  พระรปูของครสิตเจา,  พระแม

มาร ี  และนกับญุไดรบัการเคารพในโบสถตาง ๆ  แตรปูพระเหลานีจ้ะตองจดัวางในลกัษณะทีจ่ะไมทำ
ใหสตับรุษุวอกแวกไปจากการประกอบพธิทีีก่ำลงัดำเนนิอยแูละไมควรมจีำนวนมาก  และจะตองไมมี
รปูนกับญุองคเดยีวกนัมากกวาหนึง่รปู  รวมทัง้จดัขนาดใหเหมาะสมดวย  โดยปกตแิลวควรจะคำนงึ
ถงึความศรทัธาของหมคูณะทัง้หมดในการตกแตงและการจดัสรางโบสถ  (I.G.278)

อางน้ำเสก  (Holy  water Font)
อางน้ำเสกเตอืนใหระลกึถงึอางลางบาป  และน้ำเสกทีส่ตับรุษุใชทำเครือ่งหมายกางเขนบน

ตนเองนั้น  เปนการเตือนใจใหระลึกถึงศีลลางบาปที่เราไดรับ  ดวยเหตุนี้เองที่น้ำเสกจึงตั้งไวตรงทาง
เขาโบสถ  นอกจากนีย้งักำกบัใหใชวสัดเุดยีวกนั  มรีปูแบบและรปูทรงสอดคลองกบัอางลางบาปดวย

รปูสบิสีภ่าค  (Stations of the Cross)
ไมวารูปสิบสี่ภาคจะประกอบดวยพระรูปพรอมทั้งไมกางเขน  หรือมีเฉพาะไมกางเขนเพียง
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อยางเดยีว  กใ็หประดษิฐานไวในโบสถ  หรอื  ณ  สถานทีเ่หมาะสมสำหรบัตดิตัง้รปูสบิสีภ่าค  เพือ่
ความสะดวกของสตับรุษุ  (หนงัสอืเสก  และอวยพร  บทที ่34 ขอ 1098)

เครือ่งเรอืนศกัดิส์ทิธิ ์ (Sacred  Futnishings)
การประกอบพิธีกรรมของคริสตชนตองใชอุปกรณหลายอยางทั้งที่เปนโครงสรางถาวรและที่

เปนแบบเคลือ่นยายได  มทีัง้เปนเครือ่งเรอืนหรอืภาชนะ  เราใชชือ่รวมเรยีกอปุกรณเหลานีว้า  “เครือ่ง
เรอืนศกัดิส์ทิธิ”์  หรอื  “เครือ่งเรอืนพธิกีรรม”  ซึง่หมายถงึอปุกรณเหลานัน้ซึง่มไีวใชสอยในระหวางการ
ประกอบพธิกีาร  ปฏริปูพธิกีรรมสงัคายนากไ็ดกลาวถงึเรือ่งนีด้วย  “พระศาสนจกัรเอาใจใสกวดขนัเปน
พเิศษ  ใหเครือ่งเรอืนทีใ่ชในศาสนาสวยงามสมทีจ่ะใหคารวกจิมคีวามสงางาม  พระศาสนจกัรจงึยอมให
มกีารเปลีย่นแปลงรปูทรงการตกแตงทีเ่กดิจากความกาวหนาทางวชิาการตามยคุสมยั  (S.C.122)

ครสิตศาสนาในประเทศไทย  มหีลายนกิาย  แตละนกิายจะมจีารตีและการใชคำ  สญัลกัษณ
ที่แตกตางกัน  นิกายที่มีประชาชนรูจักและนับถือกันมากมีอยู  2  นิกาย  คือนิกายโรมันคอทอลิก
(คริสตัง)  และนิกายโปรเตสแตนต  (คริสเตียน)  แตละนิกายจะมีวิธีเรียกที่แตกตางกัน  เชนนิกาย
โรมันคาทอลิก  จะเรียกโบสถของตนเองวา  โบสถพระแมมารี  โบสถในนิกายนี้จะแตกตางดาน
สถาปตยกรรมยุโรป  ประดับประดาดวยรูปปนตาง ๆ  แตนิกายโปรแตสแตนสและเรียกโบถสของ
ตนเองวา  ครสิตจกัร  เชน ครสิตจกัรพระสญัญา  อาคารของโบสถจะเนนความเรยีบงายเหมอืนอาคาร
ทัว่ไป  ไมเนนรปูเคารพ หรอืรปูปน  อาจจะมไีมกางเขนเลก็พอเปนเครือ่งหมายแสดงถงึอาคารทางดาน
ศาสนกจิเทานัน้  อางจาก  http: www.panyathai.or.th
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กจิกรรม
ใหผูเรียนแตละคนไปสำรวจวัด  โบสถ  และมัสยิดที่อยูในชุมชน /

ตำบล  เขยีนเปนประวตัคิวามเปนมา  ความสำคญั  สิง่ทีจ่ะเรยีนรไูดจากวดั
โบสถ  มสัยดิ  จดัทำ เปนรายงานสงครู

ดิ

มัสยิด

มสัยดิ  หรอืสเุหรา  หรอืสะกดวา  มสัดฺ  เปนศาสนสถานของชาวมสุลมิ  คำวา  มสัญดิ
เปนคำภาษาอาหรับ  แปลวา  สถานที่กราบ  ชาวมุสลิมในแตละชุมชนจะสรางมัสยิดขึ้นเพื่อเปน
สถานทีป่ฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา  อนัไดแก  การนมาซ  และการวงิวอน  การปลกีตนเพือ่บำเพญ็ตบะ
หาความสนัโดษ  (ออิตฺกิาฟ  และคอลวะห)ฺ  นอกจากนีม้สัยดิยงัเปนโรงเรยีนสอนอลักรุอาน  และ ศาสนา
สถานทีช่มุนมุพบปะ  ประชมุ  เฉลมิฉลอง  ทำบญุเลีย้ง  สถานทีท่ำพธิสีมรส  และสถานทีพ่กัพงิของ
ผสูญัจรผไูรทีพ่ำนกั  โดยทีจ่ะตองรกัษามารยาทของมสัยดิ  เชนการไมคละเคลาระหวางเพศชายและ
หญงิ  การกระทำทีข่ดักบับทบญัญตัหิามของอสิลาม  (ฮะรอม)  ทัง้มวล

คำวา  มสัยดิ   หรอืมสัญดิ  เปนคำทีย่มืมาจากภาษาอาหรบั  แปลวา  สถานทีก่ราบ
คำวา  สเุหรา  เปนคำทีย่มืมาจากภาษามลาย ู Surau

ศาสนสถานของศาสนาอสิลามทีส่ำคญัทีส่ดุ  คอื
อัลมัสญิด  อัลฮะรอม  (มัสญิดตองหาม)  ในนครมักกะหฺ  อันเปนที่ตั้งของกะอุบะหฺ

มะกอมอบิรอฮมี  (รอยเทาของศาสดาอบิรอฮมี)  ขาง ๆ  นัน้เปนเนนิเขา  อศัศอฟา  และอลัมรัวะหฺ
อัลมัสญิด  อัลฮะรอม  เปนสถานที่นมาซประจำวัน  และสถานที่บำเพ็ญฮัจน  เพราะยามที่มุสลิม
ประกอบพธิฮีจัญตองฏอวาฟรอบกะอบฺะห ฺ  นมาซหลงัมะกอมอบิรอฮมี  และเดนิ  (สะอยฺ)ุ  ระหวาง
อศัศอฟา  และอลัมรัวะหฺ

รองลงมาคอื  อลัมสัญดิ  อลันะบะวยี  คอืมสัญดิของศาสนทตูมฮุมัมดั  ซึง่มรีางของทาน
ฝงอยู

อลัมสัญดิ  อลัอกัศอ  เปนมสัญดิทีม่คีวามสำคญัทางประวตัศิาสตรอสิลาม  เพราะศาสนทตู
มฮุมัมดั  ไดขึน้สฟูากฟา  (มอิรฺอจญ)  จากทีน่ัน่

htt://www.wikipedia.org/wike
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พิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑ  เปนที่รวบรวม  รักษา  คนควา  วิจัย  และจัดแสดงหลักฐานวัตถุสิ่งของที่
สัมพันธกับมนุษยและสิ่งแวดลอม  เปนบริการการศึกษาที่ใหทั้งความรูและความเพลิดเพลินแก
ประชาชนทัว่ไป  เนนการจดักจิกรรมการศกึษาทีเ่อือ้ใหประชาชนสามารถเรยีนรดูวยตวัเอง  พพิธิภณัฑ
มหีลากหลายรปูแบบ  มกีารจดัแบงประเภทแตกตางกนัไป  ซึง่กลาวโดยสรปุ  แบงออกได  6  ประเภท
ดงันี้

1. พพิธิภณัฑสถานประเภททัว่ไป  (Encyclopedia  Museum)  เปนสถาบนัทีร่วมวชิาการ
ทกุสาขาเขาดวยกนั  โดยจดัเปนแผนก ๆ

2. พพิธิภณัฑสถานศลิปะ  (Museum  of Arts)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดงงานศลิปะทกุแขนง
3. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Museum of Science and

Technology)  เปนสถาบันที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  เชน  เครื่องจักรกล
โทรคมนาคม  ยานอวกาศ  และววิฒันาการเกีย่วกบัเครือ่งมอืการเกษตร  เปนตน

4. พพิธิภณัฑสถานธรรมชาตวิทิยา  (Natural Science Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดง
เรือ่งราวของธรรมชาตเิกีย่วกบัเรือ่งของโลก  ดนิ  หนิ แร  สตัว   พชื  รวมทัง้สวนสตัว  สวนพฤกษชาติ
วนอทุยาน  และพพิธิภณัฑสตัวน้ำและสตัวบกดวย

5. พพิธิภณัฑสถานประวตัศิาสตร  (Historical Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดงหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตร  แสดงถงึชวีติความเปนอย ู วฒันธรรมและประเพณ ี พพิธิภณัฑประเภทนีอ้าจแยก
เฉพาะเรือ่งกไ็ด  เชนพพิธิภณัฑทีร่วบรวมและจดัแสดงหลกัฐานทางประวตัศิาสตรซึง่เกีย่วกบัการเมอืง
การทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  หรือการแสดงบานและเมืองประวัติศาสตร  ทั้งนี้รวมถึงโบราณสถาน
อนสุาวรยี  และสถานทีส่ำคญัทางวฒันธรรม

6. พพิธิภณัฑสถานชาตพินัธวุทิยาและประเพณพีืน้เมอืง  (Museum of Ethnology)  และ
การจำแนกชาติพันธุ  และอาจจัดเฉพาะเรื่องของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง  ซึ่งเรียกวาพิพิธภัณฑสถาน
พืน้ฐาน  และถาจดัแสดงกลางแจงโดยปลกูโรงเรยีน  จดัสภาพแวดลอมใหเหมอืนสภาพจรงิ  กเ็รยีกวา
พพิธิภณัฑสถานกลางแจง  (Open-air  Museum)

อนึ่ง  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินั้น  เปนพิพิธภัณฑที่อยูภายใตการดูแลของรัฐ  สามารถ
แบงประเภทได  3  ประเภท  คอื

ก. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่เปนสถานสะสมศิลปโบราณวัตถุของวัด  และประกาศเปน
พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ ขณะนีม้จีำนวน  10  แหง  ไดแก

1. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ  วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม  กรงุเทพมหานคร
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2. พพิธภณัฑสถานแหงชาต ิ วดัเบญจมบพติร  กรงุเทพมหานคร
3. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ วดัมหาธาต ุ อำเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธานี
4. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ มหาวรีวงศ  วดัสทุธจินิดา  จงัหวดันครราชสมีา
5. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ อนิทบรุ ี วดัโบสถ  อำเภออนิทบรุ ี จงัหวดัสงิหบรุี
6. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ พระปฐมเจดยี  จงัหวดันครปฐม
7. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ วดัพระมหาธาต ุ จงัหวดันครศรธีรรมราช
8. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ วดัพระธาตหุรภิญุชยั  จงัหวดัลำพนู
9. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ วดัมชัฌมิาวาส  จงัหวดัสงขลา
10. พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ ชยันาทมนุ ี วดัพระบรมธาต ุ จงัหวดัชยันาท

ข. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  แหลงอนุสรณสถาน  (Site  Museum)  พิพิธภัณฑสถาน
ประเภทนี ้  เกดิขึน้เมือ่กรมศลิปากรดำเนนิการสำรวจขดุคนและขดุแตงบรูณะโบราณสถานในจงัหวดั
ตาง ๆ  เปนตน  เหตใุหพบศลิปวตัถโุบราณเปนจำนวนมาก  กรมศลิปากรจงึดำเนนินโยบายจดัสราง
พิพิธภัณฑสถานขึ้นตรงแหลงที่พบศิลปะโบราณวัตถุใหเปนสถานที่รวบรวม  สงวนรักษา  และจัด
แสดงสิ่งที่คนพบจากแหลงโบราณสถาน  เพื่อใหประชาชนที่ไดมาชมโบราณสถานไดชมโบราณวัตถุ
ศิลปะวัตถุที่ขุดคนพบดวย  ทำใหเกิดความรู  ความเขาใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร
โบราณคดขีองแตละแหง  ไดเขาใจเหน็คณุคาและเกดิความภาคภมูใิจ  ชวยกนัหวงแหนรกัษาสมบตัิ
วฒันธรรมใหเปนมรดกของชาตสิบืไป  พพิธิภณัฑสถานแหงชาตใินแหลงอนสุรณสถานทีส่รางขึน้แลว
ไดแก

1. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตเิชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย
2. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตเิจาสามพระยา  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
3. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตริามคำแหง  จงัหวดัสโุขทยั
4. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตอิทูอง  จงัหวดัสพุรรณบรุี
5. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตกิำแพงเพชร  จงัหวดักำแพงเพชร
6. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตบิานเลา  จงัหวดักาญจบรุี
7. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตพิระปฐมเจดยี  จงัหวดันครปฐม
8. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตบิานเชยีง  จงัหวดัอดุรธานี
9. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตวิงัจนัทรเกษม  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
10. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตสิมเดจ็พระนารายณ  จงัหวดัลพบรุี
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ค. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตสิวนภมูภิาค  (Regional   Museun) เปนการดำเนินนโยบาย
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  และโบราณคดีแกประชาชนในภาคตาง ๆ  โดยใช
พพิธิภณัฑสถานเปนศนูยกลางวฒันธรรมใหการศกึษาแกประชาชนแตละภาค  ไดแก

1. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตขิอนแกน  จงัหวดัขอนแกน
2. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตเิชยีงใหม  จงัหวดัเชยีงใหม
3. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตนิครศรธีรรมราช  จงัหวดันครศรธีรรมราช
4. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตปิราจนีบรุ ี  จงัหวดัปราจนีบรุี
5. พพิธิภณัฑสถานแหงชาตสิวรรคโลก  จงัหวดัสโุขทยั
6. พพิิธภณัฑสถานแหงชาตสิงขลา  จงัหวดัสงขลา

พพิธิภณัฑกบัการจดักจิกรรมการศกึษา  พพิธิภณัฑไดมกีารจดักจิกรรมการศกึษาในรปูแบบ
ทีห่ลากหลาย  ดงันี ้ คอื

ก. งานบรกิารใหการศกึษา  ไดแก
1.จดับรกิารบรรยายและนำชมแกนกัเรยีน  นกัศกึษาซึง่ตดิตอนดัหมายวนัเวลากบัฝาย

การศกึษา  เจาหนาทีก่ารศกึษาจะบรรยายและนำชมตามระดบัความร ู ความสนใจของนกัเรยีน  และ
เนนพเิศษในเรือ่งทีส่มัพนัธกบัหลกัสตูรวชิาเรยีนของนกัเรยีนแตละระดบัชัน้การศกึษา

2.จดับรรยายและนำชมแกประชาชนในวนัอาทติย  เจาหนาทีก่ารศกึษาจะบรรยาย  และ
นำชมซึง่เปนบรกิารสำหรบัประชาชน  มทีัง้การนำชมทัว่ไป  (Guided  Tour)  และการบรรยายแตละหอง
(Gallery  Talk)

3. เปดชั้นสอนศิลปะแกเด็กระหวางปดภาคฤดูรอน  ฝายการศึกษาไดทำการเปดสอน
ศลิปะแกเดก็ทัง้ไทยและตางประเทศ

ข. งานเผยแพรศิละวัฒนธรรมแกชาวตางประเทศ  ฝายการศึกษามีเจาหนาที่จำกัด
ไมสามารถบรรยายและนำชมแกชาวตางประเทศเปนภาษาตาง ๆ  ได  จงึไดจดัอาสาสมคัรและทำการ
อบรมมัคคุเทศกอาสาสมัครที่เปนชาวตางประเทศที่อยูในไทยมาชวยงานพิพิธภัณฑสถาน  เรียกชื่อ
คณะชาวตางประเทศวา  “The  National  Museum  Volunteer  Group”  คณะอาสาสมคัรทำกจิกรรม
ตาง ๆ  ไดแก

1. จัดมัคคุเทศนชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เปนภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษา
เยอรมนั  และภาษาญีป่นุ

2. จดัอบรมวชิาศลิปในประเทศไทยระยะเวลาครัง้ละ  10-12  สปัดาห  เปนภาษาองักฤษ
3. จดัรายการนำชมโบราณสถาน  โดยมเีจาหนาทีก่ารศกึษารวมไปดวย
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4. จดัรายการบรรยายทางวชิาการเปนประจำ  โดยเชญิผทูรงคณุวฒุแิละผเูชีย่วชาญ  เปน
ผบูรรยาย

5. คณะอาสาสมคัรชวยงานหองสมดุ  งานหองสมดุภาพนิง่  และงานวชิาการอืน่ ๆ

ค. งานวชิาการ  ไดแก
1. จดัตัง้หองสมดุศลิปโบราณคด ี  ฝายการศกึษาไดปรบัปรงุหองสมดุกองกลางโบราณคดี

ซึ่งเดิมมีหนังสือสวนใหญเปนหนังสือที่พิมพในงานฌาปนกิจ  จึงไดติดตอขอรับหนังสือจากมูลนิธิ
ตาง ๆ   และไดจดัหาเงนิจดัซือ้หนงัสอืประเภทศลิปะและโบราณคดเีขาหองสมดุ  และจดัหาบรรณารกัษ
อาสามคัรทำบตัรหองสมดุและดแูลงานหองสมดุ

2. จัดตัง้หองสมดุภาพนิง่  (Slide  Library)  มภีาพนิง่ศลิปะ  โบราณวตัถแุละโบราณสถาน
3. จดัทำ  Catalogue  ศลิปะวตัถใุนพพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ เปนภาษาองักฤษ
4. จดัพมิพเอกสารทางวชิาการ

อนึ่ง  ในทองถิ่นที่อยูหางไกลจากแหลงวิทยาการ  จะมีการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑเคลื่อนที่
ซึ่งเปนรถเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ตาง ๆ  มีการจัดกิจกรรมหลากหลายในรถ  อาทิ  จัดนิทรรศการ
บรรยาย  สาธติ  และศกึษาคนควาเอกสารตาง ๆ

พพิธิภณัฑพยาธวิทิยาเอลลสิ

พพิธิภณัฑสตัวน้ำราชมงคลศรวีชิยั จ.ตรงั อาคารพพิธิภณัฑสถานแหงชาตนิาน
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อุทยานการศึกษา

อทุยานการศกึษา  (Educational)  หมายถงึ  การออกแบบระบบการศกึษาเพือ่อำนวยความ
สะดวกและบรกิารแกประชาชนในทองถิน่ในเขตเมอืง  เปนการบรกิารทีผ่สมผสานระหวางการพกัผอน
หยอนใจกับการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  แตอยางไรก็ตาม  ไดมีความ
เหน็แตกตางกนัในเรือ่งของนยิามของ  “อทุยานการศกึษา”  ซึง่สามารถสรปุไดเปน  2  กลมุ  คอื

ก. กลุมพัฒนาการนิยม  จัดอุทยานการศึกษาเพื่อปญหาการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ
อาคารสถานที ่  สิง่แวดลอมและบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญหายากไวในทีเ่ดยีวกนั  โดยจดัเปนสถาน
ศึกษาขนาดใหญที่สามารถใหการศึกษาในหลักสูตรที่จัดไมไดในโรงเรียนปกติ  เพราะขาดทรัพยากร
การศกึษาเพือ่เอือ้อำนวยโอกาสทางการศกึษาแกนกัศกึษา  นกัเรยีนทกุระดบัชัน้  ประชาชนทัว่ไปทัง้ใน
และนอกเวลาเรยีนปกต ิ เปนการตอบสนองตอการใหการศกึษาทัง้ในระบบ  นอกระบบ  และการศกึษา
ตลอดชวีติ

ข. กลมุมนษุยนยิม  มกีารจดัอทุยานการศกึษาเพือ่แกปญหาการขาดแคลนวสัด ุ  อปุกรณ
อาคารสถานที่  สิ่งแวดลอมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  หายากไวในที่เดียวกันคลายกับกลุม
พิพัฒนาการนิยม  แตในอุทยานการศึกษาของกลุมมนุษยนิยม  เนนใหมีสวนบริเวณที่รมรื่นเปนที่
พกัผอนแกผใูชอทุยานการศกึษาเพิม่ขึน้อกีสวนหนึง่
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ความสำคญัของอทุยานการศกึษา
อทุยานการศกึษามคีวามสำคญั  ดงันี้
ก. ชวยสรางความคดิรวบยอด  การทีผ่เูรยีนมโีอกาสไดเหน็  ไดสมัผสั  ไดรบัคำแนะนำ   สาธติ

และไดทดลองดวยตนเอง  ทำใหผู เรียนสามารถสรางมโนภาพที่ถูกตองไดทันทีที่ เห็น  เชน
การไดทดลองทอผาดวยกีก่ระตกุ  ทำใหผเูรยีนสามารถสรางความคดิรวบยอดไดรวดเรว็  และถกูตอง
กวาการอานจากเอกสาร  เปนตน

ข. ใหประสบการณทีเ่ปนรปูธรรม  การเรยีนรปูระสบการณตรงหรอืประสบการณจำลองใน
อทุยาน  การศกึษาทำใหสามารถเขาใจสภาพทีจ่รงิแทขององคความร ู  เชน  การศกึษาสถาปตยกรรม
ของบานทรงไทย  และเพนยีดคลองชางสมยัโบราณ  เปนตน

ค. ชวยสรางความใฝรใูนเรือ่งอืน่ ๆ  เพิม่ขึน้  จากการทีผ่เูรยีนสามารถสมัผสัและเหน็สภาพ
จรงิของสิง่ทีต่องการศกึษา  ทำใหเขาใจงาย  และไปเสรมิแรงจงูใจในการเรยีนรเูรือ่งอืน่ ๆ  ตอไป

ง. เปนแหลงที่ใหการศึกษาตอเนื่อง  อุทยานการศึกษาสามารถใหบริการแกคนทุกเพศ
ทกุวยั  ทกุอาชพี  ในรปูแบบทีห่ลากหลายทัง้ทางดานการพกัผอนหยอนใจ  และการทำกจิกรรมการ
เรยีนรสูิง่ตาง ๆ  ทีม่อียจูำนวนมากมาย  ซึง่ลวนแตสงเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติทัง้สิน้  จงึเปนแหลง
ทีท่กุคนสามารถแสวงหาไดทกุอยางทีต่นตองการอยางอสิระและตอเนือ่ง

รปู แสดงผเูรยีนรอนทองในอทุยานการศกึษา

รปู อทุยานการศกึษารชักาลที ่2
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จ. เปนแหลงทีใ่หความเสมอภาคแกประชาชนทกุ ๆ คนมสีทิธเิทาเทยีมกนัในการใหบรกิาร
ของอทุยานการศกึษา  ไมวาจะเปนดานการทำกจิกรรมพฒันาวชิาชพี  การทำกจิกรรมสขุภาพ  ตาม
เวลาทีต่องการจะเรยีน

อุทยานการศึกษากับการจัดกิจกรรมการศึกษา  อุทยานการศึกษามีลักษณะเปนสวน
สาธารณะที่จัดสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการพักผอนหยอนใจของประชาชน
กจิกรรมของการศกึษาทีส่ำคญัของอทุยานการศกึษาม ี 2  สวน  คอื

สวนที ่ 1  เปนสวนของอทุยานทีม่ภีมูทิศันเขยีว  สะอาด  สงบ  รมรืน่  สวยงามตามธรรมชาติ
มสีระน้ำ  ลำธารตนไมใบหญาเขยีวชอมุตลอดป  และมอีาคารสถานทีพ่รอมทัง้สิง่อำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการพักผอนหยอนใจของประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย
พื้นที่สวนที่เปนพฤกษชาติ  มีการปลูกและแสดงไมดอกและไมประดับของไทยไวใหสมบูรณครบถวน
มสีวนน้ำซึง่จดัปลกูบวัทกุชนดิ  อาคารสญัลกัษณ  ศาลาพมุขาวบณิฑ  และอาคารตรศีร  เปนศนูย
กลางของอทุยาน  มอีาคารไทยสมยัปจจบุนัสำหรบัจดัพพิธิภณัฑ  นทิรรศการ  การสาธติ  และการ
จดัแสดงเรือ่งตางๆ  ดวยเทคโนโลยสีมยัใหม  สวนสขุภาพทัง้สวนกายและสวนจติ  มศีาลาสำหรบัการ
นัง่พกัผอนกระจายอยใูนบรเิวณอทุยานและมสีือ่ไทย  4  ภาค  คอืภาคเหนอื  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ภาคกลาง  และภาคใต  สรางขึน้ตามรปูแบบของสถาปตยกรรมในภาคนัน้ ๆ  รวมทัง้จดัแสดงสิง่ของ
เครือ่งใชทีม่ลีกัษณะเฉพาะของภาคนัน้ ๆ  ในเรอืนไทย  ดงักลาวดวย

สวนที ่2  เปนสวนของกจิกรรมการศกึษาตามอธัยาศยั  ซึง่ประกอบดวย
1) กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับชีวิตไทย  เอกลักษณไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย

วทิยาการกาวหนาและประยกุตวทิยาทีม่ผีลตอการดำเนนิชวีติของคนไทยโดยสวนรวมดวย  มกีารผลติ
และพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมเสนอไวในอุทยานการศึกษา  เชนภาพยนตร  ภาพทัศน
คอมพวิเตอร  มลัตวิชิัน่  และสือ่โสตทศันอืน่ ๆ   ทีแ่สดงใหเหน็ถงึววิฒันาการและการประยกุตเทคโนโลยี
การสือ่สารในประเทศไทยมกีารจดัแสดงมหกรรม  นทิรรศการ  และการสาธติ  ทัง้ทีจ่ดัประจำและจดั
เปนครั้งคราว  ทั้งที่เกี่ยวของกับการศึกษาและเรื่องทั่วไป  เชนแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการดานวิทยุ
กระจายเสยีง  วทิยโุทรทศัน  โทรศพัท  โทรพมิพ  และการสือ่สารผานดาวเทยีม  เปนตน  ตลอดจนมี
การจัดพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง  เฉพาะอยางที่ไมซ้ำซอนกับพิพิธภัณฑที่จัดกันอยูแลว  เชนพิพิธภัณฑ
ชวีติไทย  และจดัสรางเรอืนไทย  4  ภาค  เปนตน

2) กิจกรรมสงเสริมการพักผอนและนันทนาการเพื่อใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  ไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีบรรยากาศรมรื่น  สงบ  สะอาด  และปลอดภัย  มีงาน
อดเิรกทีเ่หมาะสม  รวมทัง้ไดพฒันารางกายและจติใจใหสมบรูณแขง็แรง  โดยการจดัสรางศาลาทีพ่กั
กระจายไวในบริเวณใหมากพอเพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนในวันหยุดของประชาชน  จัดตั้งชมรมกลุม
ผูสนใจงานอดิเรกตาง ๆ  และเปนศูนยนัดพบเพื่อการทำงานอดิเรกรวมกัน  โดยอุทยานการศึกษา
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เปนผปูระสานสงเสรมิและอำนวยความสะดวก  นอกจากนี ้ มกีารจดัสวนสขุภาพ  ทัง้สวนกายและ สวนจติ
เพือ่ใหผมูาใชประโยชนไดมาใชออกกำลงักายโดยสภาพธรรมชาต ิ และการพฒันาสขุภาพจติ

3) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน  การ
ละเลนพืน้บาน  และงานประเพณใีนเทศกาลตาง ๆ  ของไทย  โดยการเลอืกสรรเรือ่งทีห่าดไูดยาก  หรอื
กำลังจะสูญหายมาแสดงเปนครั้งคราว  จัดทำภาพยนตรและภาพวีดิทัศน  บันทึกเรื่องตางๆ  ลวน
เสนอผานเทคโนโลยีการสื่อสารที่จัดไวในอุทยานการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการรวมกับชุมชนจัดงาน
ประเพณใีนเทศกาลตาง ๆ  โดยมงุธำรงรกัษารปูแบบและวธิกีารจดัทีถ่กูตองเหมาะสมไวเปนตวัอยาง

อทุยานแหงชาต ิ  หมายถงึ  พืน้ทีอ่นักวางใหญไพศาล  ทีป่ระกอบดวยทรพัยากรธรรมชาติ
ทีส่วยงาม  เหมาะสำหรบัการพกัผอนหยอนใจ  เปนแหลงทีอ่ยอูาศยัของสตัวปาหายาก  หรอืมปีรากฏ
การณธรรมชาตทิีอ่ศัจรรย  อทุยานแหงชาตทิีส่ำคญัไดแก  อทุธยานแหงชาตเิขาใหญ  อทุยานแหงชาติ
ภกูระดงึ  อทุยานแหงชาตติะรเุตา  อทุยานแหงชาตดิอยขนุตาล  เปนตน

อทุยานแหงชาตกิบัการจดักจิกรรมการศกึษา  มดีงันี้
ก. เปนสถานที่ศึกษาดานธรรมชาติวิทยา  มีการรักษาและอนุรักษสายพันธุธรรมชาติ

ของพืชและสัตวปา  ซึ่งเอื้อประโยชนอยางมหาศาลตอการจัดกิจกรรมการศึกษาดานเกษตรศาสตร
และชวีวทิยา

ข. การรกัษาสิง่แวดลอมทางธรรมชาตขิองอทุยานแหงชาตเิอือ้ตอการพฒันาคณุภาพกาย
และสขุภาพจติของมนษุยชาติ

ค. ใชเปนแหลงนนัทนาการเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของมนษุย
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กจิกรรม
ใหผเูรยีน  แบงกลมุ ๆ  ละ 8-10  คน  แตละกลมุวางแผนการคนควา

เกีย่วกบั  “ศลิปวฒันธรรมไทย”  เรือ่งใดเรือ่งหนึง่  โดยใชขอบขายเนือ้หา
จากบทที่  2  วาทานสามารถใชแหลงเรียนรูใดในการคนควาเรียงลำดับ
อยางนอย  3  แหลง  รวมทัง้บอกเหตผุลวา  ทำไมจงึใชแหลงเรยีนรลูำดบัที่
1,2 และ 3  แลวรายงานหนาชัน้  รวมทัง้จดัทำเปนรายการการคนควาสงครู
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เรือ่งที ่ 5 : การใชแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็

มารูจักอินเทอรเน็ตกันเถอะ
1. อนิเทอรเนต็  (Internet)  คอือะไร1

ถาจะถามวาอนิเทอรเนต็  (Internet)  คอือะไร  กค็งจะตอบไดไมชดัเจน  คงตอบได
กวางๆ  วา  คอื  1)  ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร  (Computer  Network)  ขนาดใหญซึง่เกดิจากนำ
เอาคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรจากทั่วโลกมาเชื่อมตอกันเปนเครือขายเดียวกันโดยใชขอ
ตกลงในการสือ่สารระหวางคอมพวิเตอรในเครอืขายหรอืใชภาษาสือ่สารหลกั  (Protocol)  เดยีวกนั  คอื
TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol)  2)  เปนแหลงขอมูลขนาดใหญ
ใชเปนเครือ่งมอืในการคนหาขอมลูทีต่องการไดเกอืบทกุประเภท  เปนเครือ่งมอืสือ่สารของคนทกุชาติ
ทกุภาษาทัว่โลก  และ  3)  เปนเสือ่  (Media)  เผยแพรขอมลูไดหลายประเภท  เชน  สือ่ส่ิงพมิพ,  สือ่
โทรทศัน  สือ่วทิย ุ สือ่โทรศพัท เปนตน

2. อนิเทอรเนต็สำคญัอยางไร
เทคโนโลยสีนเทศ  (Information  Technology)  หลายประเทศทัว่โลกกำลงัใหความสำคญั

เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอืเรยีกโดยยอวา  “ไอท ี (IT)  ซึง่หมายถงึความรใูนวธิกีารประมวลผล  จดัเกบ็
รวบรวม  เรยีกใช  และนำเสนอขอมลูดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส  เครือ่งมอืทีจ่ำเปนตองใชสำหรบั
งานไอท ี  คอืคอมพวิเตอร  อปุกรณสือ่สาร  โทรคมนาคม  โครงสรางพืน้ฐานดานการสือ่สาร  ไมวา
จะเปนสายโทรศพัท  ดาวเทยีม  หรอืเคเบิล้ใยแกวนำแสง  อนิเทอรเนต็เปนเครือ่งมอืสำคญัอยางหนึง่
ในการประยกุตใชไอท ี หากเราจำเปนตองอาศยัขอมลูขาวสารในการทำงานประจำวนั  อนิเทอรเนต็จะ
เปนชองทางทีท่ำใหเราเขาถงึขอมลูขาวสารหรอืเหตกุารณความเปนไปตางๆ  ทัว่โลกทีเ่กดิขึน้ไดในเวลา
อนัรวดเรว็  ในปจจบุนัสามารถสบืคนขอมลูไดงายๆ  กวาสือ่อืน่ๆ  อนิเทอรเนต็เปนแหลงรวบรวมขอมลู
แหลงใหญทีส่ดุของโลก  และเปนทีร่วมทัง้บรกิารเครือ่งมอืสบืคนขอมลูหลายประเภท  จนกระทัง่กลาว
ไดวาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับ
บคุคลและองคกร

1 http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/Internet/whatinet.html  7 มนีาคม 2552
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อินเทอรเน็ตในลักษณะเปนแหลงเรียนรูสำคัญในโลกปจจุบัน

ถาจะพูดถึงวาอินเทอรเน็ตมีความจำเปนและเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญที่สุดคงจะไมผิดนัก
เพราะเราสามารถใชชองทางนี้ทำอะไรไดมากมายโดยที่เราก็คาดไมถึง  ถาอยางนั้นลองมาดูวิวา
อนิเทอรเนต็มคีวามสำคญัอยางไรกบัเราในโลกปจจบุนั

1. เหตผุลสำคญัทีท่ำใหแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็ไดรบัความนยิมแพรหลาย  คอื
1. การสือ่สารบนอนิเทอรเนต็เปนแหลงเรยีนรทูีไ่มจำกดัระบบปฏบิตักิารของเครือ่งคอมพวิเตอร

คอมพวิเตอรทีต่างระบบปฏบิตักิารกส็ามารถตดิตอสือ่สารกนัได
2. แหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็ไมมขีอจำกดัในเรือ่งของระยะทาง  ไมวาจะอยภูายใน

อาคารเดยีวกนัหางกนัคนละมมุโลก  ขอมลูกส็ามารถสงผานถงึกนัไดดวยเวลารวดเรว็
3. อนิเทอรเนต็ไมจำกดัรปูแบบของขอมลู  ซึง่มไีดทัง้มลูมลูทีเ่ปนขอความอยางเดยีว  หรอือาจมี

ภาพประกอบ  รวมไปถงึขอมลูชนดิมลัตมิเีดยี  คอืมทีัง้ภาพเคลือ่นไหวและมเีสยีงประกอบดวยได

2. หนาทีแ่ละความสำคญัของแหลงเรยีนรอูนิเทอรเนต็3

การสื่อสารในยุคปจจุบันที่กลาวขานกันวาเปนยุคไรพรมแดนนั้น  การเขาถึงกลุมเปาหมาย
จำนวนมากๆ  ไดในเวลาอนัรวดเรว็  และใชตนทนุในการลงทนุต่ำ  เปนสิง่ทีพ่งึปรารถนาของทกุหนวยงาน
และอนิเทอรเนต็เปนสือ่ทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการดงักลาวได  จงึเปนความจำเปนทีท่กุคน
ตองใหความสนใจและปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหมนี้  เพื่อจะไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดงักลาวอยางเตม็ที่

3. ความหมายของอนิเทอรเนต็
อินเทอรเน็ต2  (อังกฤษ : Internet)  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ  ที่มีการ

เชือ่มตอระหวางเครอืขายหลายๆ เครอืขายทัว่โลก  โดยใชภาษาทีใ่ชสือ่การกนัระหวางคอมพวิเตอรที่
เรยีกวา  โพรโทรคอล  (Protocol)  ผใูชเครอืขายนีส้ามารถสือ่สารถงึกนัไดในหลายๆ ทาง  อาทเิชน  อเีมล
(E-mail),  เวบ็บอรด  (Web bord),  แชทรมู  (Chat room)  การสบืคนขอมลูและขาวสารตางๆ  รวมทัง้
คดัลอกแฟมขอมลูและโปรแกรมมาใชได

2  จากวกิพิเีดยี  สารานกุรมเสร ี http://th.wikipedai.org/wiki/
3 http://www.srang-fun.net/web/Knowlage/BasicCom/09.htm
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4 http://www.geocities.com/edtecthno251/nuntiya/6thml

อนิเทอรเนต็ถอืเปนระบบเครอืขายคอมพวิเตอรสากลทีเ่ชือ่มตอเขาดวยกนั  ภายใตมาตรฐาน
การสือ่สารเดยีวกนั  เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืสือ่สารและสบืคนสารสนเทศจากเครอืขายตางๆ  ทัว่โลก  ดงันัน้
อนิเทอรเนต็จงึเปนแหลงรวมสารสนเทศจากทกุมมุโลก  ทกุสาขาวชิา  ทกุดาน  ทัง้บนัเทงิและวชิาการ
ตลอดจนการประกอบธรุกจิตางๆ

3. ความสำคญัของแหลงเรยีนรอูนิเทอรเนต็กบังานดานตางๆ4

ดานการศกึษา
1. สามารถใชเปนแหลงคนควาหาขอมลู  ไมวาจะเปนขอมลูทางวชิาการ  ขอมลูดานการเมอืง

ดานการแพทย  และอืน่ๆ  ทีน่าสนใจ
2. ระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็จะทำหนาทีเ่สมอืนเปนหองสมดุขนาดใหญ
3. ผูใชสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับแหลงเรียนรูอื่นๆ  เพื่อคนหาขอมูลที่กำลังศึกษาอยูได

ทัง้ทีข่อมลูทีเ่ปนขอความ  เสยีง  ภาพเคลือ่นไหวตางๆ  เปนตน

ดานธรุกจิและการพาณชิย
1. ในการดำเนนิงานทางธรุกจิ  สามารถคนหาขอมลูตางๆ  เพือ่ชวยในการตดัสนิใจทางธรุกจิ
2. สามารถซือ้ขายสนิคาผานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็
3. บรษิทัหรอืองคกรตาางๆ  กส็ามารถเปดใหบรกิารและสนบัสนนุลกูคาของตนผานระบบเครอื

ขายอนิเทอรเนต็ได  เชน  การใหคำแนะนำ  สอบถามปญหาตางๆ  ใหแกลกูคา  แจกจายตวัโปรแกรม
ทดลองใช  (Shareware)  หรอืโปรแกรมแจกฟร ี (Freeware)  เปนตน

ดานการบนัเทงิ
1. การพกัผอนหยอนใจ  สนัทนาการ  เชน  การคนหาวารสารตางๆ  ผานระบเครอืขายอนิเทอรเนต็

ทีเ่รยีกวา  Magazine  Online  รวมทัง้หนงัสอืพมิพและขาวสารอืน่ๆ  โดยมภีาพประกอบทีจ่อคอมพวิเตอร
เหมอืนกบัวารสารตามรานหนงัสอืทัว่ๆ ไป

2. สามารถฟงวทิยผุานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็ได
3. สามารถดึงขอมูล  (Download)  ภาพยนตรตัวอยางทั้งภาพยนตรใหมและเกามาดูไดจาก

เหตผุลดงักลาว  พอจะสรปุไดว  อนิเทอรเนต็  มคีวามสำคญัในรปูแบบ  ดงันี้
3.1 การประยกุตใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั
3.2 การตดิตอสือ่สารทีส่ะดวกและรวดเรว็
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3. ความสำคญัของแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็5

ความสำคญัของขอมลูแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็  เปนสิง่ทีต่ระหนกักนัอยเูสมอ
1. การจัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ไดงายและสื่อสารได

รวดเร็ว  การจัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งอยูในรูปแบบของสัญญาณ
อเิลก็ทรอนกิส  ผเูรยีนสามารถจดัเกบ็ไวในแผนบนัทกึขอมลู  สามารถบนัทกึไดมากกว  ๑  ลานตวัอกัษร
สำหรบัการสือ่สารขอมลูจากแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็นัน้  ขอมลูสามารถสงผานสญัญาณ
อเิลก็ทรอนกิส ไดดวยอตัรา  120  ตวัอกัษรตอวนิาท ี และสามารถสงขอมลู  200  หนา  ไดในเวลาเพยีง
40  นาท ี โดยทีผ่เูรยีนไมตองเสยีเวลานัง่ปอนขอมลูเหลานัน้ชาใหมอกี

2. ความถูกตองของขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยปกติมีการ
สงขอมูลดวยสัญญาณอิเล็กทรอนิกสจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งดวยระบบดิจิตอล  วิธีการรับสงขอมูล
จะมกีารตรวจสอบสภาพของขอมลู  หากขอมลูผดิพลาดกม็กีารรบัรแูละพยายามหาวธิแีกไขใหขอมลู
ทีไ่ดรบัมคีวามถกูตอง  โดยอาจใหทำการสงใหม  กรณทีีผ่ดิพลาดไมมาก  ผรูบัอาจใชโปรแกรมของตนแกไข
ขอมลูใหถกูตองไดดวยตนเอง

3. ความรวดเร็วของการทำงานจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยปกติ
สญัญาณทางไฟฟาจะเดนิทางดวยความเรว็เทาแสง  ทำใหการสงผานขอมลูจากแหลงเรยีนรผูานเครอืขาย
อินเทอรเน็ตจากซีกโลกหนึ่งสามารถทำไดรวดเร็ว  ถึงแมวาขอมูลจากฐานขอมูลของแหลงเรียนรูนั้น
จะมขีนาดใหญ กต็าม  ความรวดเรว็ของระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็จะทำใหผเูรยีนสะดวกสบายอยางยิง่
เชน  การทำบตัรประจำตวัประชาชน  ผรูบับรกิารสามารถทำทีใ่ดกไ็ด  เพราะระบบฐานขอมลูจะเชือ่มตอ
ถงึกนัไดทกุทีท่ัว่ประเทศ  ทำใหเกดิความสะดวกกบัประชาชนผรูบับรกิาร

4. แหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีตนทุนประหยัด  การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
เขาหากนัเปนเครอืขายเพือ่รบัและสงหรอืสำเนาขอมลูจากแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็  ทำให
ราคาตนทนุของการใชขอมลูประหยดัมาก  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจดัสงแบบอืน่  ซึง่ผเูรยีนสามารถรบั
และสง ขอมูลจากแหลงเรียนรูใหระหวางกันผานทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกสไดสะดวก  รวดเร็ว
และถกูตอง
7 สำนกังานคณะกรรมการ  (2549)  องคการคา. หนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรพูืน้ฐานเทคโนโลย ีชวงชัน้ที่
4  ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4-6  ตามหลกัสตูรการศกึษาชัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544. กรงุเทพมหานคร :
โรงพมิพครุสุภาลาดพราว, หนา 201.

3.3 แหลงรวบรวมขอมลูแหลงใหญทีส่ดุของโลก  โดยสรปุอนิเทอรเนต็ไดนำมาใชเครือ่งมอื
ทีจ่ำเปนสำหรบังานไอท ี ทำใหเกดิชองทางในการเขาถงึขอมลูทีร่วดเรว็  ชวยในการตดัสนิใจและบรหิารงาน
ทัง้ระดบับคุคลและองคกร
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5. ชือ่และเลขทีอ่ยไูอพขีองแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็
คอมพวิเตอรทกุเครือ่งทีต่ออยบูนเครอืขายอนิเทอรเนต็จะมเีลขทีอ่ยไูอพ ี (IP address)  และ

แตละเครือ่งทัว่โลกจะตองมเีลขทีอ่ยไูอพไีมซ้ำกนั  เลขทีอ่ยไูอพนีีจ้ะไดรบัการกำหนดเปนกฎเกณฑให
แตละองคกรนำไปปฏบิตัเิพือ่ใหระบบปฏบิตักิารเรยีกชือ่งายและการบรหิารจดัการเครอืขายทำไดด ี จงึ
กำหนดชือ่แทนเลขทีอ่ยไูอพ ี เรยีกวา  โดเมน  โดยจะมกีารตัง้ชือ่สำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรแตละเครือ่ง
ทีอ่ยบูนเครอืขาย  เชน  nfe.go.th  ซึง่ใชแทนเลขทีอ่ยไูอพ ี  203.172.142.0  การกำหนดใหมกีารใช
ระบบชือ่โดเมนมกีารกำหนดรปูแบบเปนลำดบัชัน้  คอื

http: // www.nfe.go.th

1 2 3 4 5

หมายเลข  1 หมายถงึ เปนมาตรฐานการสือ่สารในอนิเทอรเนต็
หมายเลข  2 หมายถงึ เครอืขายเวลิดไวดเวบ็
หมายเลข  3 หมายถงึ ชือ่ของหนวยงานหรอืเวบ็ไซต
หมายเลข  4 หมายถงึ  ประเภทของหนวยงาน
หมายเลข  5 หมายถงึ  ชือ่ยอของประเทศของเวบ็ไซตทีจ่ดโดเมน  คอืประเทศไทย

ตารางโดเมนทีป่ระเทศไทยใช

ชือ่โดเมนหมายเลข  5 ความหมาย

ac (academic) สถาบนัการศกึษา
co (company) บรษิทั  หางราน
go (government) หนวยงานของรฐับาล
or (organization) องคกรทีไ่มแสวงหากำไร
in (individual) สวนบคุคล
mi (military) หนวยงานทางทหาร
net (network) ผใูหรกิารเครอืขาย
com (commercial) หนวยงานเอกชน  ธรุกจิ
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บรกิารจากอนิเทอรเนต็
1. การสบืคนขอมลูความรจูากเวบ็ไซตตาง ๆ   เพยีงแตพมิพคำสำคญัจากเนือ้หา  หรอืเรือ่ง

ทีต่องการคนควากจ็ะไดชือ่เวบ็ไซตจำนวนมาก  ผเูรยีนสามารถเลอืกหาอานไดตามความตองการ   เชน
กลวยไม  สตัวสงวน  ขาวดวนวนันี ้ ราคาทองคำ  อณุหภมูวินันี ้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิ  ฯลฯ  (ผเูรยีน
สามารถฝกการใชอนิเทอรเนต็  จากหองสมดุประชาชน  หรอืเรยีนรดูวยตนเองจากหนงัสอื)

2. ไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส  (E-mail)  หรอืทีเ่รยีกกนัวา  อเีมล  เปนการตดิตอสือ่สารดวย
ตวัหนงัสอืแบบใหม  แทนจดหมายบนกระดาษ  สามารถรบัสงขอมลูระหวางกนัไดอยางรวดเรว็  เปน
ทีน่ยิมในปจจบุนั

3. การสนทนาหรอืหองสนทนา  (Chat room)  เปนการสนทนาผานอนิเทอรเนต็  สามารถ
โตตอบกนัไดทนัท ี แลกเปลีย่นเรยีนร ู ถามตอบปญหาไดหลาย ๆ คน  ในเวลาเดยีวกนั

4. กระดานขาว (Web Board)  ผใูชสามารถแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารตาง ๆ  การใหขอ
เสนอขอคดิเหน็  อภปิรายโตตอบ  ทกุคนสามารถเขาไปใหขอคดิเหน็ไดโดยมผีใูหบรกิารเปนผตูรวจสอบ
เนือ้หา  และสามารถลบออกจากขอมลูได

5. การโฆษณาประชาสัมพันธ  หนวยงานตาง ๆ  จะมีเว็บไซตใหบริการขอมูลและ
ประชาสมัพนัธองคกรหรอืหนวยงาน  เราสามารถเขาไปใชบรกิาร  เชน สถานทีต่ัง้ของหองสมดุ  บทบาท
ภารกจิของพพิธิภณัฑ  สวนสตัวอยทูีใ่ดบาง  แหลงเรยีนรมูทีีใ่ดบาง  ตารางสอบของนกัศกึษา กศน.
เปนตน

6. การอานขาว  มเีวบ็ไซตบรกิารขาว  เชน  CNN  New York Time  ตลอดจนขาวจาก
หนงัสอืพมิพตาง ๆ  ในประเทศไทย

7. การอานหนังสือ  วารสาร  และนิตยสาร  มีบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพจำนวนมากจัดทำ
เปนนติยสารออนไลน  เชน นติยสาร  MaxPC  นติยสาร Interment  ToDay  นติยสารดฉินั  เปนตน

8. การสงการดอวยพร  สามารถสงการดอวยพรอิเล็กทรอนิกส  หรือ  E-Card  ผาน
อนิเทอรเนต็  โดยไมเสยีคาใชจาย  สะดวก  รวดเรว็

9. การซือ้สนิคาและบรกิาร  เปนการซือ้สนิคาออนไลน  โดยสามารถเลอืกดสูนิคาพรอมทัง้
คณุสมบตัขิองสนิคา  และสัง่ซือ้สนิคาพรอมชำระเงนิดวยบตัรเครดติในทนัท ี  บรษิทัตาง ๆ  จงึมกีาร
โฆษณาขายสินคาผานอินเทอรเน็ต  เปนการใชอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย  ซึ่งไดรับความนิยมในตาง
ประเทศมาก

10. สถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครื่อขาย  ปจจุบันสถานีวิทยุบนเครือขายอินเทอรเน็ต
มีหลายรอยสถานี  ผูใชสามารถเลือกสถานีที่..และไดยินเสียงเหมือนการเปดฟงวิทยุ  ขณะเดียวกัน
ก็มีการสงกระจายภาพวิดีโอบนเครือขายดวย  แตยังมีปญหาตรงที่ความเร็วของเครือขายที่ยัง
ไมสามารถรองรบัการสงขอมลูจำนวนมาก  ทำใหคณุภาพของภาพไมตอเนือ่ง
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กจิกรรม
ใหผเูรยีนสบืคนขอมลูจากอนิเทอรเนต็ในเรือ่งทีผ่เูรยีนสนใจ  1  เรือ่ง  และบนัทกึผลการ ปฏบิตัิ

ชือ่เวบ็ไซต .................................................................................................................................................
สรปุเนือ้หาทีไ่ด .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ใหผูเรียนศึกษาสื่อในรูปเว็บเพจเรื่องไปษณียอิเล็กทรอนิกสจากแฟมชื่อ  Index.htm
ในโฟลเดอร  Inchat  แลวชวยกนัตอบคำถามตอไปนี้

1. E-mail  คอือะไร  มปีระโยชนอยางไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. ในการสง E-mail  มสีวนกรอกขอมลูตอไปนี้
ชอง  To  มไีวสำหรบั ................................................................................................................
ชอง  Subject  มไีวสำหรบั ..................................................................................................
ชอง  CC  และชอง  BCC  มขีอแตกตางในการใชงานอยางไร

..........................................................................................................................................................................
3. ถาตองการสงแฟมขอมลูไปพรอมกบั  E-mail  จะตองทำอยางไร?

..........................................................................................................................................................................
4. เมือ่เราไดรบัไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิสและตองการทำสำเนาสงตอ  ทำอยางไร

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

..........................................................................................................................................................................
5. ใหผเูรยีนสมคัรเปนสมาชกิ  เพือ่ขอ  E-mail  Address  จากเวบ็ไซต  E-mail  ใดกไ็ด  เชน

http:www.hotmail.com,  yahoo.com  thaimail.com  gmail.com  แลวเขยีนชือ่  E-mail
ของตน
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ประโยชน โทษ และมารยาทในการใชอนิเทอรเนต็เปนแหลงเรยีนรู

1. ประโยชนของแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็
อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนชุมชนเมืองแหงใหมของโลก  เปนชุมชนของคนทั่วมุมโลก  จึงมี

บรกิารตาง ๆ  เกดิขึน้ใหมตลอดเวลา  ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึประโยชนของอนิเทอรเนต็หลกั ๆ  ดงันี้
1.1 ไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส  ( Electronic mail=E=mail)  ไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส  หรอื

E-mail  เปนการสงจดหมายอเิลก็ทรอนกิสผานเครอืขายอนิเทอรเนต็  โดยผสูงจะตองสงขอความไปยงั
ทีอ่ยขูองผรูบั  ซึง่เปนทีอ่ยใูนรปูแบบของอเีมล  เมือ่ผสูงเขยีนจดหมาย  1  ฉบบั  แลวสงไปยงัทีอ่ยนูัน้
ผรูบัจะไดรบัจดหมายภายในเวลาไมกีว่นิาท ี แมจะอยหูางกนัคนละซกีโลกกต็าม  นอกจากนีย้งัสามารถ
สงแฟมขอมลูหรอืไฟลแนบไปกบัอเีมลไดดวย

1.2 การขอเขาระบบจากระยะไกลหรอืเทลเนต็  (Telnet)  เปนการบรกิารอนิเทอรเนต็รปูแบบ
หนึง่โดยทีเ่ราสามารถเขาไปใชงานคอมพวิเตอรอกีเครือ่งหนึง่ทีอ่ยไูกล ๆ  ไดดวยตนเอง  เชน ถาเราอยู
ที่โรงเรียนทำงานโดยใชอินเทอรเน็ตของโรงเรียนแลวกลับไปที่บาน  เรามีคอมพิวเตอรที่บานและตอ
อนิเทอรเนต็ไวเราสามารถเรยีกขอมลูจากทีโ่รงเรยีนมาทำทีบ่านได  เสมอืนกบัเราทำงานทีโ่รงเรยีนนัน่เอง

1.3 การโอนถายขอมลู  (File  Transfer  Protocol  หรอื  FTP)  เปนการบรกิารอกีรปูแบบหนึง่
ของระบบอนิเทอรเนต็  เราสามารถคนหาและเรยีกขอมลูจากแหลงตางๆ  มาเกบ็ไวในเครือ่งของเราได
ทัง้ขอมลูประเภทตวัหนงัสอื  รปูภาพ  และเสยีง

1.4 การสบืคนขอมลู  (Gopher,  Archie,  World  wide  Web)  หมายถงึการใชเครอืขาย
อินเทอรเน็ต  ในการคนหาขาวสารที่มีอยูมากมายแลวชวยจัดเรียงขอมูลขาวสารหัวขออยางมีระบบ
เปนเมนทูำใหเราหาขอมลูไดงายหรอืสะดวกมากขึน้

1.5 การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น  (Usenet)  เปนการใหบริการแลกเปลี่ยน
ขาวสารและแสดงความคดิเหน็ทีผ่ใูชบรกิารอนิเทอรเนต็ทัว่โลกสามารถพบปะกนั  แสดงความคดิเหน็
ของตน  โดยมกีารจดัการผใูชเปนกลมุหรอืนวิกรปุ  (New  Group)  แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเปน
หวัขอตาง ๆ  เชนเรือ่งหนงัสอื  เรือ่งการเลีย้งสตัว  ตนไม  คอมพวิเตอร  และการเมอืง  เปนตน  ปจจบุนั
ม ี Usenet  มากกวา  15,000 กลมุ  นบัเปนเวทขีนาดใหญใหทกุคนจากทัว่มมุโลกแสดงความคดิเหน็
อยางกวางขวาง

1.6 การสือ่สารดวยขอความ  (Chat,  IRC-Internet  Relay  Chat)  เปนการพดูคยุระหวาง
ผใูชอนิเทอรเนต็โดยพมิพขอความตอบกนั  ซึง่เปนวธิกีารสือ่สารทีไ่ดรบัความนยิมมากอกีวธิหีนึง่  การ
สนทนากันผานอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยูในหองสนทนาเดียวกัน  แตละคนก็พิมพขอความ
โตตอบกนัไปมาไดในเวลาเดยีวกนั  แมจะอยคูนละประเทศหรอืคนละซกีโลกกต็าม

http://www.geocities.com/useng_9/33.htm  9 มนีาคม 2522
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1.7 การซื้อขายสินคาและบริการ  (E-Commerce = Electronic  Commerce)  เปนการ
จบัจายซือ้สนิคาและบรกิาร  เชนขายหนงัสอื  คอมพวิเตอร  การทองเทีย่ว  เปนตน  ปจจบุนัมบีรษิทัใช
อินเทอรเน็ต  ในการทำธุรกิจและใหบริการลูกคาตลอด  24  ชั่วโมง  ในป 2540  การคาขายบน
อนิเทอรเนต็มมีลูคาสงูถงึ  1  แสนลานบาท  และจะเพิม่เปน  1  ลานลานบาท  ในอกี  5  ปขางหนา
ซึง่เปนโอกาสธรุกจิแบบใหม  ทีน่าสนใจและเปดทางใหทกุคนเขามาทำธรุกรรมไมมากนกั

1.8 การใหความบันเทิง  (Entertain)  ในอินเทอรเน็ตมีบริการดานความบันเทิงในทุก
รูปแบบตาง ๆ  เชน  เกม  เพลง  รายการโทรทัศน  รายการวิทยุ  เปนตน  เราสามารถเลือกใช
บริการเพือ่ความบนัเทงิไดตลอด  24  ชัว่โมง  และจากแหลงตาง ๆ  ทัว่ทกุมมุโลก  ทัง้ประเทศไทย
อเมรกิา  ยโุรป  และ ออสเตรเลยี  เปนตน

2. โทษของแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็
ทุกสรรพสิ่งในโลกยอมมีทั้งดานที่เปนคุณประโยชนและดานที่เปนโทษ  เปรียบเสมือน

เหรยีญทีม่ ี  2  ดานเสมอ  ขึน้อยกูบัวาเราจะเลอืกใชอยางไรใหเกดิผลดตีอเรา  ขอยกตวัอยางโทษที่
อาจจะเกดิขึน้ไดจากการใชงานอนิเทอรเนต็  ดงันี้

2.1 โรคตดิอนิเทอรเนต็  (Webaholic)  ถาจะถามวาอนิเทอรเนต็กเ็ปนสิง่เสพตดิหรอื?  กค็ง
ไมใช  แตถาเปรยีบเทยีบกนัแลวกค็งไมแตกตาง  หากการ
เลนอนิเทอรเนต็ทำใหคณุเสยีงานหรอืแมแตทำลาย
สุขภาพ

2.2 อินเทอรเน็ตทำใหรูสึกหมกมุน  มีความตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้น
ไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได  รูสึกหงุดหงิดเมื่อตองใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช
อินเทอรเน็ตเปนวิธีในการหลีกเลี่ยงปญหาหรือคิดวาการใชอินเทอรเน็ตทำใหตนเองรูสึกดีขึ้น  หลอก
คนในครอบครัวหรือเพื่อนเรื่องการใชอินเทอรเน็ตของตัวเอง  การใชอินเทอรเน็ตทำใหเกิดการ

www.kbyala.ca.th/web-subject/web-tec/pen/my%20web/mywebit7/pan8/word/tot.doc
10  มนีาคม  2552
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เสีย่งตอการสญูเสยีงาน  การเรยีน  และความสมัพนัธ  ยงัใชอนิเทอรเนต็ถงึแมวาตองเสยีคาใชจายมาก
มอีาการผดิปกต ิ อยางเชน  หดห ู กระวนกระวายเมือ่เลกิใชอนิเทอรเนต็  ใชเวลาในการใชอนิเทอรเนต็
นานกวาทีต่วัเองไดตัง้ใจไว

2.3 เรื่องอนาจารผิดศีลธรรม  เรื่องของขอมูลตาง ๆ  ที่มีเนื้อหาไปในทางขัดตอศีลธรรม
ลามกอนาจาร  หรอืรวมถงึภาพโปเปลอืยตาง ๆ  นัน้เปนเรือ่งทีม่มีานานพอสมควรแลวบนโลกอนิเทอร
เนต็  แตไมโจงแจง  เนือ่งจากสมยักอนเปนยคุที ่  www  ยงัไมพฒันามากนกั  ทำใหไมมภีาพออกมา
แตในปจจบุนัภาพเหลานีเ้ปนทีโ่จงแจงบนอนิเทอรเนต็  และสิง่เหลานีส้ามารถเขาสเูดก็และเยาวชน ไดงาย
โดยผูปกครองไมสามารถที่จะใหความดูแลไดเต็มที่  เพราะวาอินเทอรเน็ตนั้นเปนโลกที่ไร พรมแดน
และเปดกวางทำใหสือ่เหลานีส้ามารถเผยแพรไปไดรวดเรว็  จนเราไมสามารถจบักมุหรอืเอาผดิผทูีท่ำ
สิง่เหลานีข้ึน้มาได

2.4 ไวรสั  มาโทรจนั  หนอนอนิเทอรเนต็  และระเบดิเวลา  ทำใหขอมลูทีเ่กบ็ไวถกูทำลายหมด
ไวรัส  เปนโปรแกรมอิสระซึ่งจะสืบพันธุโดยการจำลองตัวเอง
ใหมากขึน้เรือ่ย ๆ  เพือ่ทีจ่ะทำลายขอมลู  หรอือาจทำใหเครือ่ง
คอมพิวเตอรทำงานชาลง  โดยการแอบใชสอยหนวยความจำ
หรอืพืน้ทีว่างบนดสิกโดยพลการ

หนอนอนิเทอรเนต็  ถกูสรางขึน้โดย  Robert  Morris,  Jr.  จนดงักระฉอนไปทัว่โลก  มนัคอื
โปรแกรมทีจ่ะสบืพนัธโุดยการจำลองตวัเองมากขึน้เรือ่ยๆ  จากระบบหนึง่  ครอบครองทรพัยากร และ
ทำใหระบบชาลง

ระเบดิเวลา  คอื  รหสัซึง่จะทำหนาทีเ่ปนตวักระตนุรปูแบบเฉพาะของการโจมตนีัน้ ๆ  ทำงาน
เมือ่สภาพการโจมตนีัน้ ๆ  มาถงึ  เชน  ระเบดิเวลาจะทำลายไฟลทัง้หมดในวนัที ่ 31  กรกฎาคม  2542

สวนโทษเฉพาะทีเ่ปนภยัตอเดก็มอีย ู 7  ประการ  บนอนิเทอรเนต็สามารถจำแนกออกได  ดงันี้
1. การแพรสือ่ลามก  มทีัง้ทีเ่ผยแพรภาพลามกอนาจาร  ภาพการสมส ู ภาพตดัตอลามก
2. การลอลวง  โดยปลอยใหเดก็และเยาวชนเขาไปพดูคยุกนัใน  Chat  จนเกดิการลอลวง

นดัหมายไปขมขนืหรอืทำในสิง่ทีเ่ลวราย
3. การคาประเวณ ี มกีารโฆษณาเพือ่ขายบรกิาร  รวมทัง้ชกัชวนใหเขามาสมคัรขายบรกิาร
4. การขายสนิคาอนัตราย  มตีัง้แตยาสลบ  ยาปลกุเซก็ซ  ปน  เครือ่งชอ็ตไฟฟา
5. การเผยแพรการทำระเบดิ  โดยอธบิายขัน้ตอนการทำงานอยางละเอยีด
6. การพนนั  มใีหเขาไปเลนไดในหลายรปูแบบ
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7. การเลมเกม  มทีัง้เกมทีร่นุแรงไลฆาฟน  และเกมละเมดิทางเพศ

3. มารยาทในการใชอนิเทอรเนต็เปนแหลงเรยีนรู
ทุกวันนี้อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทและสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย

ในแทบทกุดาน  รวมทัง้ไดกอใหเกดิประเดน็ปญหาขึน้ในสงัคม  ไมวาในเรือ่งความเปนสวนตวั  ความ
ปลอดภยั  เสรภีาพของการพดูอานเขยีน  ความซือ่สตัย  รวมถงึความตระหนกัในเรือ่งพฤตกิรรมทีเ่รา
ปฏบิตัติอกนัและกนัในสงัคมอนิเทอรเนต็  ในเรือ่งมารยาท  หรอืจรรยามารยาทบนเนต็  ซึง่เปนพืน้ที่
ที่เปดโอกาสใหผูคนเขามาแลกเปลี่ยน  สื่อสาร  และทำกิจกรรมรวมกัน  ชุมชนใหญบางเล็กบางบน
อินเทอรเน็ตนั้นก็ไมตางจากสังคมบนโลกแหงความเปนจริงที่จำเปนตองมีกฎกติกา  (Codes of
Conducr)  เพือ่ใชเปนกลไกสำหรบัการกำกบัดแูลพฤตกิรรมและการปฏสิมัพนัธของสมาชกิ

http://th.answers.yahoo.com/question/indexMqid=20071130091130A4hQlq  10  มนีาคม  2552
ขนษิฐา  รจุโิรจน  อางถงึใน  http://cc.swu.ac.th/ccnews/content/e1624/e1950/e3918/e3949/indez-
th.html   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  9  มนีาคม  2552
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กจิกรรม
ในความคิดเห็นของผูเรียนคิดวาจะมีวิธีการจัดการอยางไรที่จะรู

เทาทนัถงึโทษของแหลงเรยีนรผูานเครอืขายอนิเทอรเนต็
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แบบทดสอบ เรือ่ง การใชแหลงเรยีนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ขอใดเปนแหลงรวบรวมขอมลูสารสนเทศ มากทีส่ดุ
ก. หองสมดุ
ข. สวนสาธารณะ
ค. อนิเทอรเนต็
ง. อทุยานแหงชาติ

2. หองสมดุประเภทใดทีเ่กบ็รวบรวมทรพัยากรสารสนเทศทีม่เีนือ้หาเฉพาะวชิา
ก. หองสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี
ข. หองสมดุโรงเรยีนสวนกหุลาบ
ค. หองสมดุมารวย
ง. หองสมดุอำเภอ

3. แหลงเรยีนร ูหมายถงึขอใด
ก. สถานทีใ่หความรตูามอธัยาศยั
ข. แหลงคนควาเพือ่ประโยชนในการพฒันาตนเอง
ค. แหลงรวบรวมความรแูละขอมลูเฉพาะสาขาวชิาใดวชิาหนึง่
ง. แหลงขอมลูและประสบการณทีส่งเสรมิใหผเูรยีนแสวงหาความรแูละเรยีนรดูวยตนเอง

4. ถานกัศกึษาตองการรเูกีย่วกบัโลกและดวงดาว ควรไปใชบรกิารแหลงเรยีนรใูด
ก. ทองฟาจำลอง
ข. เมอืงโบราณ
ค. พิพิธภัณฑ
ง. หองสมดุ
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5. หนงัสอืประเภทใดทีห่ามยมืออกนอกหองสมดุ
ก. เรือ่งแปล
ข. หนงัสอือางองิ
ค. นวนยิาย เรือ่งสัน้
ง. วรรณกรรมสำหรบัเดก็

6. เหตใุดหองสมดุจงึตองกำหนดระเบยีบและขอปฏบิตัใินการเขาใชบรกิาร
ก. เพือ่อำนวยความสะดวกตอผใูชบรกิาร
ข. เพือ่สนองความตองการแกผใูชบรกิาร
ค. เพือ่ใหการบรหิารงานหองสมดุเปนไปอยางเรยีบรอย
ง. เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมและความเสมอภาคแกผใูชบรกิาร

7. การจดัทำคมูอืการใชหองสมดุเพือ่ใหขอมลูเกีย่วกบัหองสมดุ เปนบรกิารประเภทใด
ก. บรกิารขาวสารขอมลู
ข. บรกิารสอนการใชหองสมดุ
ค. บรกิารแนะนำการใชหองสมดุ
ง. บรกิารตอบคำถามและชวยการคนควา

8. ความสำคญัของหองสมดุขอใดทีช่วยใหผใูชบรกิารมจีติสำนกึทีด่ตีอสวนรวม
ก. ชวยใหรจูกัแบงเวลาในการศกึษาหาความรู
ข. ชวยใหมคีวามรเูทาทนัโลกยคุใหมตลอดเวลา
ค. ชวยใหมนีสิยัรกัการคนควาหาความรดูวยตนเอง
ง. ชวยใหระวงัรกัษาทรพัยสนิ สิง่ของของหองสมดุ

9. หองสมดุประเภทใดใหบรกิารทกุเพศ วยั และความรู
ก. หองสมุดเฉพาะ
ข. หองสมดุโรงเรยีน
ค. หองสมดุประชาชน
ง. หองสมดุมหาวทิยาลยั
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10. หองสมดุมารวยเปนหองสมดุประเภทใด
ก. หองสมุดเฉพาะ
ข. หองสมดุโรงเรยีน
ค. หองสมดุประชาชน
ง. หองสมดุมหาวทิยาลยั

11. ขอใดเปนแหลงเรยีนรทูีส่ำคญัในการทำกจิกรรมทางศาสนาและสอนคนใหเปนคนดี
ก. วดั
ข. มสัยดิ
ค. โบสถ
ง. ถกูทกุขอ

12. ขอใดตอไปนีค้อืประโยชนทีไ่ดรบัจากอนิเทอรเนต็
ก. สงจดหมายอเิลก็ทรอนกิส
ข. ใชคนหาขอมลูทำรายงาน
ค. ดาวนโหลดโปรแกรม
ง. ถกูทกุขอ

13. เวบ็ไซตคอือะไร
ก. แหลงรวบเวบ็เพจ
ข. แหลงทีเ่กบ็รวบรวมขอมลู
ค. สวนทีช่วยคนหาเวบ็เพจ
ง. คอมพวิเตอรเกบ็เวจ็เพจ

14. เวบ็เพจเปรยีบเทยีบกบัสิง่ใด
ก. ลิน้ชกั
ข. แฟมเอกสาร
ค. หนงัสอื
ง. หนาหนงัสอื
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15. ถาหากหนาเวบ็เพจโหลดไมสมบรูณ  ตองแกไขอยางไร?
ก. กดปมุกากบาท
ข. กดปมุ  Refresh
ค. คลกิเมาสทีป่มุ
ง. กดปมุ  Refresh  และคลกิเมาททีป่มุ

16. E-mail  ใดตอไปนีไ้ดมาฟร ี ไมเสยีคาใชจาย
ก. Supha@ksc.net.th
ข. Nattaya5001@hotmail.com
ค. Jan@inet.co.th
ง. เสยีคาใชจายทัง้หมด

17. จดหมายฉบบัใดตอไปนีจ้ะถกูนำไปเกบ็ไวในโฟเดอร  Junk mail
ก. จดหมายทีม่กีารแนบไฟลภาพ  และไฟลเอกสารมาพรอมกบัจดหมาย
ข. จดหมายทีผ่รูบัไดเปดอานเรยีบรอยแลว  และทำการลบทิง้ไปแลว
ค. จดหมายทีม่ขีอความอวยพรจากบคุคลทีเ่ราไมรจูกั
ง. จดหมายโฆษณายาลดน้ำหนกัจากบรษิทัหรอืรานขายยา

18. ในการใชงาน  Hotmail  เมือ่เราลมืรหสัผาน  เราสามารถเรยีกคนรหสัผานของเราไดโดยอะไร
ก. Sign-out Name
ข. Sign-in Name
ค. Secret  Question
ง. ถกูทกุขอ

แนวคำตอบ
1.ค 2.ค 3.ง 4.ก 5.ข 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค
10.ก 11.ง 12.ง 13.ข 14.ง 15.ข 16.ข 17.ง 18.ค
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บทที ่3
การจดัการความรู

สาระสำคัญ
การจดัการความรเูปนเครือ่งมอืของการพฒันาคณุภาพของงาน  หรอืสรางนวตักรรมใน

การทำงานการจดัการความรจูงึเปนการจดัการกบัความรแูละประสบการณทีม่อียใูนตวัคน  และ
ความรูเดนชัด  นำมาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร  ดวยการผสมผสานความ
สามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน  และ
พฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ออกแบบผลติภณัฑ สรางสตูร สรุปองคความรใูหมของขอบเขตความรู
2. ประพฤตตินเปนบคุคลแหงการเรยีนรู
3. สรางสรรคสงัคมอดุมปญญา

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่ 1 ความหมาย ความสำคญั หลกัการ
เรือ่งที ่ 2 กระบวนการจดัการความร ู การรวมกลมุเพือ่ตอยอดความรู

แฃะการจดัทำสารสนเทศเผยแพรความรู
เรือ่งที ่ 3 ทกัษะกระบวนการจดัการความรู
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แบบทดสอบเรื่องการจัดการความรู

คำชีแ้จง  จงกาบาท X  เลอืกขอทีท่านคดิวาถกูตองทีส่ดุ

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

2. เปาหมายของการจดัการความรคูอือะไร
ก. พฒันาคน
ข. พฒันางาน
ค. พฒันาองคกร
ง. ถกูทกุขอ

3. ขอใดถกูตองมากทีส่ดุ
ก. การจดัการความรหูากไมทำ  จะไมรู
ข. การจดัการความร ู คอืการจดัการความรขูองผเูชีย่วชาญ
ค. การจดัการความร ู ถอืเปนเปาหมายของการทำงาน
ง. การจดัการความร ู คอืการจดัการความรทูีม่ใีนเอกสาร  ตำรา  มาจดัใหเปนระบบ

5. ขัน้สงูสดุของการเรยีนรคูอือะไร
ก. ปญญา
ข. สารสนเทศ
ค. ขอมลู
ง. ความรู
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5. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ (CoP)  คอือะไร
ก. การจดัการความรู
ข. เปาหมายของการจดัการความรู
ค. วธิกีารหนึง่ของการจดัการความรู
ง. แนวปฏบิตัขิองการจดัการความรู

6. รปูแบบของการจดัการความรตูามโมเดลปลาท ู สวน  “ทองปลา”  หมายถงึอะไร
ก. การกำหนดเปาหมาย
ข. การแลกเปลีย่นเรยีนรู
ค. การจดัเกบ็เปนคลงัความรู
ง. ความรทูีช่ดัแจง

7. ผทูีท่ำหนาทีก่ระตนุใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรคูอืใคร
ก. คณุเอือ้
ข. คณุอำนวย
ค. คณุกจิ
ง. คณุลขิติ

8. สารสนเทศเพือ่เผยแพรความรใูนปจจบุนัมอีะไรบาง
ก. เอกสาร
ข. วซีดีี
ค. เวบ็ไซด
ง. ถกูทกุขอ

9. การจดัการความรดูวยตนเองกบัชมุชนแหงการเรยีนรมูคีวามเกีย่วของกนัหรอืไม  อยางไร
ก. เกีย่วของกนั  เพราะการจดัการความรใูนบคุคลหลาย ๆ คน  รวมกนัเปนชมุชน
เรยีกวาเปนชมุชนแหงการเรยีนรู

ข. เกีย่วของกนั  เพราะการจดัการความรใูหกบัตนเองกเ็หมอืนกบัจดัการความรใูห
ชมุชนดวย

ค. ไมเกีย่วของกนั  เพราะจดัการความรดูวยตนเองเปนปจเจกบคุคล สวนชมุชนแหง
การเรยีนรเูปนเรือ่งของชมุชน

ง. ไมเกีย่วของกนั  เพราะชมุชนแหงการเรยีนรเูปนการเรยีนรเูฉพาะกลมุ

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 : แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการความรู

ความหมายของการจัดการความรู
การจดัการ  (Management)  หมายถงึ  กระบวนการในการเขาถงึความร ู และการถายทอด

ความรูที่ตองดำเนินการวมกันกับผูปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจเริ่มตนจากการบงชี้ความรูที่ตองการใช  การ
สรางและแสวงหาความรู  การประมวลเพื่อกลั่นกรองความรู  การจัดการความรูใหเปนระบบ  การ
สรางชองทางเพือ่การสือ่สารกบัผเูกีย่วของ  การแลกเปลีย่นความร ู  การจดัการสมยัใหมกระบวนการ
ทางปญญาเปนสิ่งสำคัญในการคิด  ตัดสินใจ  และสงผลใหเกิดการกระทำ  การจัดการจึงเนนไปที่
การปฏบิตัิ

ความรู  (Knowledge)  หมายถึง  ความรูที่ควบคูกับการปฏิบัติ  ซึ่งในการปฏิบัติจำเปน
ตองใชความรทูีห่ลากหลายสาขาวชิามาเชือ่มโยงบรูณาการเพือ่การคดิและตดัสนิใจ  และลงมอืปฏบิตัิ
จุดกำเนิดของความรูคือสมองของคน  เปนความรูที่ฝงลึกอยูในสมอง  ชี้แจงออกมาเปนถอยคำหรือ
ตวัอกัษรไดยาก  ความรนูัน้เมือ่นำไปใชจะไมหมดไป  แตจะยิง่เกดิความรเูพิม่พนูมากขึน้อยใูนสมอง
ของผปูฏบิตัิ

ในยุคแรก ๆ  มองวา  ความรู  หรือทุนทางปญญา  มาจากการจัดกระบวนการตีความ
สารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล  ขั้นของการเรียนรู  เปรียบดังประมิดตามรูป
แบบนี้

ภมูปิญญา
wisdom

ความร ู Knowledge

สารสนเทศ  information

ขอมลู  data
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ความรแูบงไดเปน  2  ประเภท  คอื
1. ความรเูดนชดั  (Explicit  Knowledge)  เปนความรทูีเ่ปนเอกสาร  ตำรา  คมูอืปฏบิตังิาน

สือ่ตาง ๆ  กฎเกณฑ  กตกิา  ขอตกลง  ตารางการทำงาน  บนัทกึจากการทำงาน  ความรเูดนชดัจงึมี
ชือ่เรยีกอกีอยางหนึง่วา  “ความรใูนกระดาษ”

2. ความรูซอนเรน / ความรูฝงลึก  (Tacit  Knowledge)  เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน
พฒันาเปนภมูปิญญา  ฝงอยใูนความคดิ  ความเชือ่  คานยิม  ทีค่นไดมาจากประสบการณสัง่สมมา
นาน  หรอืเปนพรสวรรคอนัเปนความสามารถพเิศษเฉพาะตวัทีม่มีาแตกำเนดิ  หรอืเรยีกอกีอยางหนึง่
วา  “ความรใูนคน”  แลกเปลีย่นความรกูนัไดยาก  ไมสามารถแลกเปลีย่นมาเปนความรทูีเ่ปดเผยได
ทั้งหมด  ตองเกิดจากการเรียนรูรวมกัน  ผานการเปนชุมชน  เชนการสังเกต  การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางการทำงาน

หากเปรยีบความรเูหมอืนภเูขาน้ำแขง็  จะมลีกัษณะดงันี้

สวนของน้ำแขง็ทีล่อยพนน้ำ  เปรยีบเหมอืนความรทูีเ่ดนชดั  คอืความรทูีอ่ยใูนเอกสาร  ตำรา
ซดี ี วดีโีอ  หรอืสือ่อืน่ ๆ  ทีจ่บัตองได  ความรนูีม้เีพยีง  20  เปอรเซน็ต

สวนของน้ำแขง็ทีจ่มอยใูนน้ำ  เปรยีบเหมอืนความรทูีย่งัฝงลกึอยใูนสมองคน  มคีวามรจูาก
สิง่ทีต่นเองไดปฏบิตั ิ  ไมสามารถถายทอดออกมาเปนตวัหนงัสอืใหคนอืน่ไดรบัรไูด  ความรทูีฝ่งลกึใน
ตวัคนนีม้ปีระมาณ  80  เปอรเซน็ต
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ความร ู 2  ยคุ
ความรยูคุที ่ 1  เนนความรใูนกระดาษ  เนนความรขูองคนสวนนอย  ความรทูีส่รางขึน้โดย

นกัวชิาการทีม่คีวามชำนาญเฉพาะดาน  เรามกัเรยีกคนเหลานัน้วา  “ผมูปีญญา”  ซึง่เชือ่วาคนสวนใหญ
ไมมคีวามร ู  ไมมปีญญา  ไมสนในทีจ่ะใชความรขูองคนเหลานัน้  โลกทศันในยคุที ่1  เปนโลกทศันที่
คบัแคน

ความรูยุคที่ 2  เปนความรูในคน  หรืออยูในความสัมพันธระหวางคน  เปนการคนพบ
“ภมูปิญญา”  ทีอ่ยใูนตวัคน  ทกุคนมคีวามรเูพราะทกุคนทำงาน  ทกุคนมสีมัพนัธกบัผอูืน่  จงึยอมมี
ความรทูีฝ่งลกึในตวัคนทีเ่กดิจากการทำงาน  และการมคีวามสมัพนัธกนันัน้  เรยีกวา  “ความรอูนัเกดิ
จากประสบการณ”  ซึง่ความรยูคุที ่ 2  นีม้คีณุประโยชน  2  ประการ  คอืประการแรก  ทำใหเราเคารพ
ซึง่กนัและกนัตางกม็คีวามร ู  ประการที ่  2  ทำใหหนวยงานหรอืองคกรทีม่คีวามเชือ่เชนนี ้  สามารถใช
ศักยภาพแฝงของทุกคนในองคกรมาสรางผลงาน สรางนวัตกรรมใหกับองคกร  ทำใหองคกรมีการ
พฒันามากขึน้

การจัดการความรู
การจัดการความรู  (Knowledge  Management)  หมายถึง  การจัดการกับความรูและ

ประสบการณทีม่อียใูนตวัคนและความรเูดนชดั  นำมาแบงปนใหเกดิประโยชนตอตนเองและครอบครวั
ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อการพัฒนางาน
พฒันาคน  และพฒันาองคกรใหเปนองคกืารแหงการเรยีนรู

ในปจจบุนัและในอนาคต  โลกจะปรบัตวัเขาสกูารเปนสงัคมแหงการเรยีนร ู ซึง่ความรกูลาย
เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคน  ทำใหคนจำเปนตองสามารถแสวงหาความรู  พัฒนาและสราง
องคกรความรูอยางตอเนื่อง  เพื่อนำพาตนเองสูความสำเร็จ  และนำพาประเทศชาติไปสูการพัฒนา
มคีวามเจรญิกาวหนาและสามารถแขงขนักบัตางประเทศได

คนทกุคนมกีารจดัการความรใูนตนเอง  แตยงัไมเปนระบบ  การจดัการความรเูกดิขึน้ไดใน
ครอบครัวที่มีการเรียนรูตามอัธยาศัย  พอแมสอนลูก  ปูย  ตายาย  ถายทอดความรูและภูมิปญญา
ใหแกลกูหลานในครอบครวั  ทำกนัมาหลายชัว่อายคุน  โดยใชวธิธีรรมชาต ิ เชนพดูคยุ  สัง่สอน  จดจำ
ไมมีกระบวนการที่เปนระบบแตอยางใด  วิธีการดังกลาวถือเปนการจัดการความรูรูปแบบหนึ่ง  แต
อยางใดก็ตามโลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ  การใชวิธีการจัดการ
ความรูแบบธรรมชาติอาจกาวตามโลกไมทัน  จึงจำเปนตองมีกระบวนการที่เปนระบบ  เพื่อชวยให
องคกรสามารถทำใหบุคคลไดใชความรูตามที่ตองการไดทันเวลา  ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมี
ศักยภาพ  โดยการสรางและใชความรูในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม  การจัดการ
ความรหูากไมปฏบิตัจิะไมเขาใจเรือ่งการจดัการความร ู  นัน่คอื  “ไมทำ  ไมร”ู  การจดัการความรจูงึ
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เปนกจิกรรมของนกัปฏบิตั ิ กระบวนการจดัการความรจูงึมลีกัษณะเปนวงจรเรยีนรทูีต่อเนือ่งสม่ำเสมอ
เปาหมายคอื  การพฒันางานและพฒันาคน

การจัดการความรูที่แทจริง  เปนการจัดการความรูโดยกลุมผูปฏิบัติงาน  เปนการดำเนิน
กจิกรรมรวมกนัในกลมุผทูำงาน  เพือ่ชวยกนัดงึ  “ความรใูนคน”  และควาความรภูายนอกมาใชในการ
ทำงาน  ทำใหไดรบัความรมูากขึน้  ซึง่ถอืเปนการยกระดบัความรแูละนำความรทูีไ่ดรบัการยกระดบัไป
ใชในการทำงาน  เปนวงจรตอเนือ่งไมจบสิน้  การจดัการความรจูงึตองรวมมอืกนัทำหลายคน  ความ
คิดเห็นที่แตกตางในแตละบุคคลจะกอใหเกิดการสรางสรรคดวยการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มปีณธิานมงุมัน่ทีจ่ะทำงานใหประสบผลสำเรจ็  ดขีึน้กวาเดมิ  เมือ่ดำเนนิการจดัการความรแูลวจะเกดิ
นวัตกรรมในการทำงาน  นั่นคือการตอยอดความรู  และมีองคความรูเฉพาะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง  การจัดการความรูมิใชการเอาความรูที่มีอยูในตำราหรือจากผูที่เชี่ยวชาญมากองรวมกัน
และจดัหมวดหม ู  เผยแพร  แตเปนการดงึเอาความรเูฉพาะสวนทีใ่ชในงานมาจดัการใหเกดิประโยชน
กบัตนเอง  กลมุ  หรอืชมุชม

“การจดัการความรเูปนการเรยีนรจูากการปฏบิตั ิ นำผลจากการปฏบิตัมิาแลกเปลีย่นเรยีนรู
กนั  เสรมิพลงัของการแลกเปลีย่นเรยีนรดูวยการชืน่ชม  ทำใหเปนกระบวนการแหงความสขุ  ความภมูใิจ
และการเคารพเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  ทักษะเหลานี้นำไปสูการสรางนิสัยคิดบวกทำบวก  มองโลก
ในแงด ี และสรางวฒันธรรมในองคกรทีผ่คูนสมัพนัธกนัดวยเรือ่งราวด ีๆ  ดวยการแบงปนความร ู และ
แลกเปลี่ยนความรูจากประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยที่กิจกรรมเหลานี้สอดคลองแทรกอยูในการ
ทำงานประจำทกุเรือ่ง  ทกุเวลา...”

ศ.นพ.วจิารณ  พานชิ
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ความสำคัญของการจัดการความรู

หัวใจของการจัดการความรู  คือการจัดการความรูที่อยูในตัวบุคคล  โดยเฉพาะบุคคลที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานจนงานประสบผลสำเร็จ  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
คนกับคน  หรือกลุมกับกลุม  จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอเปาหมายของการทำงาน
นั่นคือเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน  คนเกิดการพัฒนา  และสงผลตอเนื่องไปถึงองคกรเปน
องคกรแหงการเรยีนร ู  ผลทีเ่กดิขึน้กบัการจดัการความรจูงึถอืวามคีวามสำคญัตอการพฒันาบคุลากร
ในองคกร  ซึง่ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้ตอบคุคล  กลมุ  หรอืองคกร  มอียางนอย  3  ประการ  คอื

1. ผลสมัฤทธิข์องงาน  หากมกีารจดัการความรใูนตนเอง  หรอืในหนวยงาน  องคกร  จะเกดิ
ผลสำเรจ็ทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้  เนือ่งจากความรเูพือ่ใชในการพฒันางานนัน้เปนความรทูีไ่ดจากผทูีผ่านการ
ปฏบิตัโิดยตรง  จงึสามารถนำมาใชในการพฒันางานไดทนัท ี จะเกดินวตักรรมใหมในการทำงาน  ทัง้
ผลงานทีเ่กดิขึน้ใหม  และวฒันธรรมการทำงานรวมกนัของคนในองคกรทีม่คีวามเอือ้อาทรตอกนั

2. บุคลากร  การจัดการความรูในตนเองจะสงผลใหคนในองคกรเกิดการพัฒนาตนเอง
และสงผลรวมถงึองคกร  กระบวนการเรยีนรจูากการแลกเปลีย่นความรรูวมกนั  จะทำใหบคุลากรเกดิ
ความมั่นใจในตนเอง  เกิดความเปนชุมชนในหมูเพื่อนรวมงาน  บุคลากรเปนบุคคลเรียนรูและสงผล
ใหองคกรเปนองคกรแหงการเรยีนรอูกีดวย

3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  จะทำใหบุคลากรมี
ความรเูพิม่ขึน้จากเดมิ  เหน็แนวทางในการพมันางานทีช่ดัเจนมากขึน้  และเมือ่นำไปปฏบิตัจิะทำให
บุคลากรและองคกรมีองคความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานในเรื่องที่สามารถนำไปปฏิบัติได  มีองค
ความรทูีจ่ำเปนตอการใชงาน  และจดัระบบใหอยใูนสภาพพรอมใช

“การที่เรามีการจัดการความรูในตัวเอง  จะพบวาความรูในตัวเราที่คิดวาเรามีเยอะแลว
เปนจริง ๆ  แลวยังนอยมากเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น  และหากเรามีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกับ
บคุคลอืน่  จะพบวา  มคีวามรบูางอยางเกดิขึน้โดยทีเ่ราคาดไมถงึ  และหาเราเหน็แนวทางมคีวามร ูแลว
ไมนำไปปฏบิตั ิ  ความรนูัน้กจ็ะไมมคีณุคาอะไรเลย  หากนำความรนูัน้ไปแลกเปลีย่น  และนำไปสกูาร
ปฏบิตัทิีเ่ปนวงจรตอเนือ่งไมรจูบ  จะเกดิความรเูพิม่ขึน้อยางมาก  หรอืทีเ่รยีกวา  “ยิง่ให  ยิง่ไดรบั” ”
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หลักการของการจัดการความรู

การจดัการความร ู  ไมมสีตูรสำเรจ็ในวธิกีารของการจดัการเพือ่ใหบรรลเุปาหมายในเรือ่งใด
เรือ่งหนึง่  แตขัน้อยกูบัปณธิานความมงุมัน่ทีจ่ะทำงานของตนหรอืกจิกรรมของกลมุตนใหดขีึน้กวาเดมิ
แลวใชวธิกีารจดัการความรเูปนเครือ่งมอืหนึง่ในการพฒันางานหรอืสรางนวตักรรมในงาน  มหีลกัการ
สำคญั  4  ประการ  ดงันี้

1. ใหคนหลากหลายทกัษะ  หลากหลายวธิคีดิ  ทำงานรวมกนัอยางสรางสรรค  การ
จัดการความรูที่มีพลังตองทำโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน  มีความเชื่อหรือวิธีคิดแตกตางกัน
(แตมจีดุรวม พลงัคอืมเีปาหมายอยทูีง่านดวยกนั)  ถากลมุทีด่ำเนนิการจดัการความรปูระกอบดวยคน
ที่คิดเหมือน ๆ กัน  การจัดการความรูจะไมมีพลังในการจัดการความรู  ความแตกตางหลากหลาย
มคีณุคามากกวาความเหมอืน

2. รวมกันพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบใหม ๆ  เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กำหนดไว
ประสทิธผิลประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  คอื

2.1 การตอบสนองความตองการ  ซึง่อาจเปนความตองการของตนเอง  ผรูบับรกิาร
ความตองการของสงัคม  หรอืความตองการทีก่ำหนดโดยผนูำองคกร

2.2 นวตักรรม  ซึง่อาจเปนนวตักรรมดานผลติภณัฑใหม ๆ  หรอืวธิกีารใหม ๆ  กไ็ด
2.3 ขดีความสามารถของบคุคล  และขององคกร
2.4 ประสทิธภิาพในการทำงาน

3. ทดลองและการเรยีนร ู เนือ่งจากกจิกรรมการจดัการความรเูปนกจิกรรมทีส่รางสรรค
จงึตองทดลองทำเพยีงนอย ๆ  ซึง่ถาลมเหลวกก็อผลเสยีกายไมมากนกั  ถาไดผลไมดกีย็กเลกิความคดิ
นัน้  ถาไดผลดจีงึขยายการทดลอง  คอืปฏบิตัมิากขึน้  จนในทีส่ดุขยายเปนวธิทีำงานแบบใหม  หรอืที่
เรยีกวา  ไดวธิกีารปฏบิตัทิีส่งผลเปนเลศิ  (Best  Practice)  ใหมนัน่เอง

4. นำเขาความรจูากภายนอกอยางเหมาะสม  โดยตองถอืวาความรจูากภายนอกยงัเปน
ความรทูี ่ “ดบิ”  อย ู ตองเอามาทำให  “สกุ”  ใหพรอมใชตามสภาพของเรา  โดยการเตมิความรทูีม่ตีาม
สภาพของเราลงไป  จงึจะเกดิความรทูีเ่หมาะสมกบัทีเ่ราตองการใช

หลกัการของการจดัการความร ู จงึมงุเนนไปทีก่ารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  เพราะการจดัการ
ความรูเปนเครื่องมือระดมความรูในคน  และความรูในกระดาษทั้งที่เปนความรูจากภายนอก  และ
ความรูของกลุมผูรวมงาน  เอามาใชและยกระดับความรูของบุคคล  ของผูรวมงานและขององคกร
ทำใหงานมคีณุภาพสงูขึน้  คนเปนบคุคลเรยีนรแูละองคกรเปนองคกรแหงการเรยีนร ู การจดัการความรู
จงึเปนทกัษะสบิสวน  เปนความรเูชงิทฤษฏเีพยีงสวนเดยีว  การจดัการความรจูงึอยใูนลกัษณะ  “ไมทำ-
ไมรู”
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กจิกรรม
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เรือ่งที ่2 : รปูแบบและกระบวนการในการจดัการความรู

1.  รปูแบบการจดัการความรู
การจดัการความรนูัน้มหีลายรปูแบบ  หรอืทีเ่รยีกกนัวา  “โมเดล”  มหีลากหลายโมเดล  หวัใจ

ของการจัดการความรู  คือการจัดการความรูที่อยูในตัวคนในฐานะผูปฏิบัติและเปนผูมีความรู  การ
จดัการความรทูีท่ำใหคนเคารพในศกัดิศ์รขีองคนอืน่  การจดัการความรนูอกจากการจดัการความรใูน
ตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแลว  ยังมองรวมถึงการจัดการความรูในกลุมหรือ
องคกรดวยรูปแบบการจัดการความรูจึงอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา  ทุกคนมีความรู  ปฏิบัติใน
ระดบัความชำนาญทีต่างกนั   เคารพความรทูีอ่ยใูนตวัคน

ดร.ประพนธ  ผาสุกยืด  ไดคิดคนรูปแบบการจัดการความรูไว  2  รูปแบบ  คือรูปแบบ
ปลาทหูรอืทีเ่รยีกวา  “โมเดลปลาท”ู  และรปูแบบปลาตะเพยีน  หรอืทีเ่รยีกวา  “โมเดลปลาตะเพยีน”
แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดการความรูในภาพรวมของการจัดการที่ครอบคลุมทั้งความรูที่ชัดแจง
และความรทูีฝ่งลกึ  ดงันี้

โมเดลปลาทู
เพือ่ใหการจดัการความร ู  หรอื  KM  เปนเรือ่งทีเ่ขาใจงาย  จงึกำหนดใหการจดัการความรู

เปรยีบเหมอืนกบัปลาทตูวัหนึง่  มสีิง่ทีต่องดำเนนิการจดัการความรอูย ู 3  สวน  โดยกำหนดวา  สวนหวั
คือการกำหนดเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน  สวนตัวปลาคือการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกนั  และสวนปางปลาคอื  ความรทูีไ่ดรบัจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู

รปูแบบการจดัการความร ู ตาม  โมเดลปลาทู
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สวนที ่ 1   “หวัปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Vision”  KV  คอืเปาหลายของการจดัการความรู
ผูใช ตองรูวาจะจัดการความรูเพื่อบรรลุเปาหมายอะไร  เกี่ยวของหรือสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ
และยทุธศาสตรขององคกรอยางใด  เชน  จดัการความรเูพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของงาน  จดัการความรู
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานยาเสพติด  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานสิ่งแวดลอม  จัดการ
ความรเูพือ่พฒันาทกัษะชวีติดานชวีติและทรพัยสนิ  จดัการความรเูพือ่ฟนฟขูนบธรรมเนยีม ประเพณี
ดัง้เดมิของคนในชมุชน  เปนตน

สวนที ่ 2  “ตวัปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Sharing”  หรอื  KS  เปนการแลกเปลีย่นเรยีนรู
หรอืการแบงปนความรทูีฝ่งลกึในตวัคนผปูฏบิตั ิ  เนนการแลกเปลีย่นวธิกีารทำงานทีป่ระสบผลสำเรจ็
ไมเนนทีป่ญหา  เครือ่งมอืในการแลกเปลีย่นเรยีนรมูหีลากหลายแบบ  อาท ิ การเลาเรือ่ง  การสนทนา
เชงิลกึ  การชืน่ชมหรอืการสนทนาสนเชงิบวก  เพือ่นชวยเพือ่น  การทบทวนการปฏบิตังิาน  การถอด
บทเรยีน  การถอดองคความรู

สวนที ่ 3  “หางปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Assets”  หรอื  KA  เปนขมุความรทูีไ่ดจาก
การแลกเปลีย่นความร ู มเีครือ่งมอืในการจดัเกบ็ความรทูีม่ชีวีติไมหยดุนิง่  คอื  นอกจากจดัเกบ็ความรู
แลวยังงายในการนำความรูออกมาใชจริง  งายในการนำความรูออกมาตอยอด  และงายในการปรับ
ขอมลูไมใหลาสมยั  สวนนีจ้งึไมใชสวนทีม่หีนาทีเ่กบ็ขอมลูไวเฉย ๆ  ไมใชหองสมดุสำหรบัเกบ็สะสม
ขอมลูทีน่ำไปใชจรงิไดยาก  ดงันัน้  เทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ  จงึเปนเครือ่งมอืจดัเกบ็ความรู
อนัทรงพลงัยิง่ในกระบสนการจดัการความรู

ตวัอยางการจดัการความรเูรือ่ง  “พฒันากลมุวสิาหกนิชมุชน  ในรปูแบบปลาทู



1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

139

โมเดลปลาตะเพยีน

จากโมเดล  “ปลาทู”  ตัวเดียวมาสูโมเดล  “ปลาตะเพียน”  ที่เปนฝูง  โดยเปรียบแมปลา
“ปลาตวัใหญ”  ไดกบัวสิยัทศัน  พนัธกจิ  ขององคกรใหญ  ในขณะทีป่ลาตวัเลก็หลาย ๆ  ตวั  เปรยีบ
ไดกบัเปาหมายของการจดัการความรทูีต่องไปตอบสนองเปาหมายใหญขององคกร  จงึเปนปลาทัง้ฝงู
เหมอืน  “โมบายปลาตะเพยีน”  ของเลนเดก็ไทยสมยัโบราณทีผ่ใูหญสานเอาไวแขวนเหนอืเปลเดก็  เปน
ฝงูปลาทีห่นัหนาไปในทศิทางเดยีวกนั  และมคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะวายไปในกระแสน้ำทีเ่ปลีย่นแปลง
อยตูลอดเวลา

ปลาใหญอาจเปรียบเหมือนการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใน
ชมุชนซึง่การพฒันาอาชพีดงักลาว  ตองมกีารแกปญหาและพฒันารวมกนัไปทัง้ระบบเกดิกลมุตาง ๆ
ขึ้นในชุมชนเพื่อการเรียนรูรวมกัน  ทั้งการทำบัญชีครัวเรือน  การทำเกษตรอินทรีย  การทำปุยหมัก
การเลีย้งปลา  การเลีย้งกบ  หากการแกปญหาทีป่ลาตวัเลก็ประสบผลสำเรจ็  จะสงผลใหปลาใหญหรอื
เปาหมายในระดบัชมุชนประสบผลสำเรจ็ดวยเชน  นัน่คอืปลาวายไปขางหนาอยางพรอมเพรยีงกนั

ที่สำคัญ  ปลาแตละตัวไมจำเปนตองมีรูปรางและขนาดเหมือนกัน  เพราะการจัดการ
ความรขูองแตละเรือ่ง  มสีภาพของความยากงายในการแกปญหาทีแ่ตกตางกนั  รปูแบบของการจดัการ
ความรูของแตละหนวยยอยจึงสามารถสรางสรรค  ปรับใหเขากับแตละที่ไดอยางเหมาะสม  ปลา
บางตวัอาจมทีองใหญ  เพราะอาจมสีวนของการแลกเปลีย่นเรยีนรมูาก  บางตวัอาจเปนปลาทีห่างใหญ
เดนในเรื่องของการจัดระบบคลังความรูเพื่อใชในการปฏิบัติมา  แตทุกตัวตองมีหัวและตาที่มองเห็น
เปาหมายทีจ่ะไปอยางชดัเจน
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การจัดการความรูไดใหความสำคัญกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรู
ในทุกขั้นตอนของการทำงาน  เชนกอนเริ่มงานจะตองมีการศึกษาทำความเขาใจในสิ่งที่กำลังจะทำ
จะเปนการเรียนรูดวยตัวเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน  มีการศึกษาวิธีการและ
เทคนคิตาง ๆ  ทีใ่ชไดผลพรอมทัง้คนหาเหตผุลดวยวาเปนเพราะอะไร  และจะสามารถนำสิง่ทีไ่ดเรยีนรู
นัน้มาใชงานทีก่ำลงัจะทำนีไ้ดอยางไร  ในระหวางทีท่ำงานอยเูชนกนั  จะตองมกีารทบทวนการทำงาน
อยูตลอดเวลา  เรียกไดวาเปนการเรียนรูที่ไดจากการทบทวนกิจกกรรมยอยในทุก ๆ ขั้นตอน  หมั่น
ตรวจสอบอยเูสมอวาจดุมงุหมายของงานทีท่ำอยนูีค้อือะไร  กำลงัเดนิไปถกูทางหรอืไม  เพราะเหตใุด
ปญหาคืออะไร  จะตองทำอะไรใหแตกตางไปจากเดิมหรือไม  และนอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการ
ทำงานหรือเมื่อจบโครงการ  ก็จะตองมีการทบทวนสิ่งตาง ๆ  ที่ไดมาแลววามีอะไรบางที่ทำไดดี  มี
อะไรบางที่ตองปรับปรุงแกไขหรือรับไวเปนบทเรียน  ซึ่งการเรียนรูตามรูปแบบปลาทูนี้  ถือเปนหัวใจ
สำคญัของกระบวนการเรยีนรทูีเ่ปนวงจรอยสูวนกลางของรปูแบบการจดัการความรนูัน่เอง
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2.  กระบวนการจดัการความรู
กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาถึงขั้นตอน

ที่ทำใหเกิดการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร  มีขั้นตอน  7
ขัน้ตอน  ดงันี้

1. การบงชีค้วามร ู เปนการพจิารณาวา  เปาหมายการทำงานของเราคอือะไร  และเพือ่ให
บรรลเุปาหมายเราจำตองรอูะไร  ขณะนีเ้รามคีวามรอูะไร  อยใูนรปูแบบใด  อยกูบัใคร

2. การสรางและแสวงหาความร ู  เปนการจดับรรยากาศและวฒันธรรมการทำงานของคน
ในองคกรเพื่อเอื้อใหคนมีความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะกอใหเกิด
การสรางความรใูหมเพือ่ใชในการพฒันาอยตูลอดเวลา

3. การจดัการความรใูหเปนระบบ  เปนการจดัทำสารบญัและจดัเกบ็ความรปูระเภทตาง ๆ
เพือ่ใหการเกบ็รวบรวมและการคนหาความร ู  นำมาใชไดงายและรวดเรว็ย

4. การประมวลและกลัน่กรองความร ู  เปนการประมวลความรใูหอยใูนรปูเอกสาร   หรอื
รปูแบบอืน่ ๆ  ทีม่มีาตรฐาน  ปรบัปรงุเนือ้หาใหสมบรูณ  ใชภาษาทีเ่ขาใจงายและใชไดงาย

5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน  เขาถึงความรู
ไดงายและสะดวก  เชนใชเทคโนโลย ี เวบ็บอรด  หรอืบอรดประชาสมัพนัธ  เปนตน

6. การแบงปนแลกเปลีย่นความร ู  ทำใหหลายวธิกีาร  หากเปนความรเูดนชดั  อาจจดัทำ
เปนเอกสาร  ฐานความรทูีใ่ชเทคโนโลยสีารสนเทศ  หากเปนความรฝูงลกึทีอ่ยใูนตวัคน  อาจจดัทำเปน
ระบบแลกเปลีย่นความรเูปนทมีขามสายงาน  ชมุชนแหงการเรยีนร ู  พีเ่ลีย้งสอนงาน  การสบัเปลีย่น
งาน  การยมืตวัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนร ู เปนตน

7. การเรยีนร ู การเรยีนรขูองบคุคลจะทำใหเกดิความรใูหมๆ   ขึน้มากมาย  ซึง่จะไปเพิม่พนู
องคความรขูององคกรทีม่อียแูลวใหมากขึน้เรือ่ย ๆ  ความรเูหลานีจ้ะถกูนำไปใชเพือ่สรางความรใูหม ๆ
เปนวงจรทีไ่มสิน้สดุ  เรยีกวาเปน  “วงจรแหงการเรยีนรู
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ตัวอยางของการะบวนการจัดการความรู
“วสิาหกจิชมุชน”  บานทงุรวงทอง

1.  การบงชีค้วามรู
หมูบานทุงรวงทองเปนหมูบานหนึ่งที่อยูในอำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากการที่หนวยงาน

ตาง  ๆ   ไดไปสงเสรมิใหเกดิกลมุตาง ๆ   ขึน้ในชมุชน  และเหน็ความสำคญัของการรวมตวักนั  เพือ่เกือ้กลู
คนในชมุชนใหมกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั  จงึมเีปาหมายจะพฒันาหมบูานใหเปนวสิาหกจิชมุชน
จึงตองมีการบงชี้ความรูที่จำเปนที่จะพัฒนาหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  นั่นคือหาขอมูลชุมชนใน
ประเทศไทยมีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน  และเมื่อศึกษาขอมูลแลวทำใหรูวาความรูเรื่องวิสาหกิจ
ชุมชนอยูที่ไหน  นั่นคืออยูที่เจาหนาที่หนวยงานราชการที่มาสงเสริม  และอยูในชุมชนที่มีการทำ
วสิาหกจิชมุชนแลวประสบผลสำเรจ็

2.  การสรางและแสวงหาความรู
จากการศึกษาหาขอมูลแลววา  หมูบานที่ทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จอยูที่ไหน

ไดประสานหนวยงานราชการ  และจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมการในการไปศึกษาดูงาน
เมือ่ไปศกึษาดงูานไดแลกเปลีย่นเรยีนร ู  ทำใหไดรบัความรเูพิม่มากขึน้  เขาใจรปูแบบ  กระบวนการ
ของการทำวิสาหกิจชุมชน  และแยกกันเรียนรูเฉพาะกลุม  เพื่อนำความรูที่ไดรับมาปรับใชในการทำ
วิสาหกิจชุมชนในหมูบานของตนเอง  เมื่อกลับมาแลว  มีการทำเวทีหลายครั้ง  ทั้งเวทีใหญที่คนทั้ง
หมูบานและหนวยงานหลายหนวยงานมาใหคำปรึกษา  ชุมชนรวมกันคิด  วางแผน  และตัดสินใจ
รวมทัง้มเีวทยีอยเฉพาะกลมุ  จากการแลกเปลีย่นเรยีนรผูานเวทชีาวบานหลายครัง้  ทำใหชมุชนเกดิ
การพฒันาในหลายดาน  เชน  ความสมัพนัธของคนในชมุชน  การมสีวนรวม  ทัง้รวมคดิ  รวมวางแผน
รวมดำเนนิการ  รวมประเมนิผล  และรวมรบัผลประโยชนทีเ่กดิขึน้ในชมุชน

3.  การจดัการความรใูหเปนระบบ
การทำหมบูานใหเปนวสิาหกจิชมุชน  เปนความรใูหมของคนในชมุชน  ชาวบานไดเรยีนรไูป

พรอม ๆ กนั  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรกูนัอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยมสีวนราชการและ
องคกรเอกชนตาง ๆ  รวมกนัหนนุเสรมิการทำงานอยางบรูณาการ  และจากการถอดบทเรยีนหลายครัง้
ชาวบานมคีวามรเูพิม่มากขึน้และบนัทกึความรอูยางเปนระบบนัน่คอื  มคีวามรเูฉพาะกลมุ  สวนใหญ
จะบนัทกึในรปูเอกสาร  และมกีารทำวจิยัจากบคุคลภายนอก
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4.  การประมวลและกลัน่กรองความรู
มีการจัดทำขอมูล  ซึ่งมาจากการถอดบทเรียน  และการจัดทำเปนเอกสารเผยแพรเฉพาะ

กลมุ  เปนแหลงเรยีนรใูหกบันกัศกึษา  กศน.  และนกัเรยีนในระบบโรงเรยีน  รวมทัง้มนีำขอมลูมาวเิคราะห
เพือ่จดัทำเปนหลกัสตูรทองถิน่ของ  กศน.  อำเภอจนุ  ดวย

5.  การเขาถงึความรู
นอกจากการมขีอมลูในชมุชนแลว  หนวยงานตาง ๆ  โดยเฉพาะองคการบรหิารสวนตำบล

ไดจัดทำขอมูลเพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงาย  ไดนำขอมูลใสอินเตอรเน็ต  และในแตละตำบลจะมี
อินเตอรเน็ตตำบลใหบริการ  ทำใหคนภายนอกเขาถึงขอมูลไดงาย  และมีการเขาถึงความรูจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรวมกนัจากการมาศกึษาดงูานของคนภายนอก

6.  การแบงปนแลกเปลีย่นความรู
ในการดำเนินงานกลุม  ชุมชน  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหลายรูปแบบ  ทั้งการไป

ศกึษาดงูาน  การศกึษาเปนการสวนตวั  การรวมกลมุในลกัษณะชมุชนนกัปฏบิตั ิ (CoP)  ทีแ่ลกเปลีย่น
เรียนรวมกันทั้งเปนทางกายและไมเปนทางการ  ทำใหกลุมไดรับความรูมากขึ้น  และบางกลุมเจอ
ปญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุม  ทำใหกลุมตองมาทบทวนรวมกันใหม  สราง
ความเขาใจรวมกัน  และเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการจากกลุมอื่นเพิ่มเติม  ทำใหกลุมสามารถดำรง
อยไูดโดยไมลมสลาย

7.  การเรยีนรู
กลุมไดเรียนรูหลายอยางจากการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน  การที่กลุมมีการพัฒนาขึ้น

นั่นแสดงวา  กลุมมีความรูมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  การพัฒนา
นอกจากความรทูีเ่พิม่ขึน้  ซึง่เปนการยกระดบัความรขูองคนในชมุชนแลว  ยงัเปนการพฒันาความคดิ
ของคนในชุมชน  ชุมชนมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม  มีการทำกิจกรรมเพื่อเรียนรูรวมกันบอยขึ้น
มคีวามคดิในการพึง่พาตนเอง  และเกดิกลมุตาง ๆ  ขึน้ในชมุชน  โดยการมสีวนรวมของคนในชมุชน



12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

144

กจิกรรม

1. รปูแบบของการจดัการความรมูอีะไรบาง  และมลีกัษณะอยางไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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2. กระบวนการจดัการความรมูกีีข่ัน้ตอน  อะไรบาง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
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3. ใหผเูรยีนยกตวัอยางกลมุ  หรอืชมุชนทีม่กีารจดัการความรปูระสบผลสำเรจ็  และอธบิายดวยวา
สำเรจ็อยางไร  เพราะอะไร
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เรือ่งที ่3 : การรวมกลมุเพือ่ตอยอดองคความรู

1. บคุคลและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วของกบัการจดัการความรู

บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
ในการจัดการความรูดวยวิธีการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อตอยอดความรู  การแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพื่อดึงความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคลออกมาแลวสกัดเปนขุมความรู  หรือองคความรูเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานนั้น  จะตองมีบุคคลที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ในบรรยากาศของการมีใจใน
การแบงปนความร ู รวมทัง้ผทูีท่ำหนาทีก่ระตนุใหคนอยากทีจ่ะแลกเปลีย่นเรยีนรซูึง่กนัและกนั  บคุคล
ทีส่ำคญัและเกีย่วของกบัการจดัการความร ู  มดีงัตอไปนี้

“คณุเอือ้”  ชือ่เตม็คอื  “คณุเอือ้ระบบ”  เปนผนูำระดบัสงูขององคกร  หนาทีส่ำคญัคอื
1) ทำใหการจดัการความร ู  เปนสวนหนึง่ของการปฏบิตังิานตามปกตขิององคกร
2) เปดโอกาสใหทกุคนในองคกรเปน  “ผนูำ”  ในการพฒันาวธิกีารทำงานทีต่นรบัผดิชอบ

และนำประสบการณมาแลกเปลีย่นเรยีนรกูบัเพือ่นรวมงาน  สรางวฒันธรรมการเอือ้อาทร
และแบงปนความร ู และ

3) หากศุโลบายทำใหความสำเรจ็ของการใชเครือ่งมอืการจดัการความรมูกีารนำไปใช
มากขึน้

“คณุอำนวย”  หรอืผอูำนวยความสะดวกในการจดัการความร ู เปนผกูระตนุสงเสรมิใหเกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนร ู และอำนวยความสะดวกตอการแลกเปลีย่นเรยีนร ู นำคนมาแลกเปลีย่นประสบการณ
การทำงานรวมกนั  ชวยใหคนเหลานัน้สือ่สารกนัใหเกดิความเขาใจ  เหน็ความสามารถของกนัและกนั
เปนผูเชื่อมโยงคนหรือหนวยงานเขามาหากัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื่อมระหวางคนที่มีความรูหรือ
ประสบการณกบัผตูองการเรยีนร ู  และนำความรนูัน้ไปใชประโยชน  คณุอำนวยตองมทีกัษะทีส่ำคญั
คอืทกัษะการสือ่สารกบัคนทีแ่ตกตางหลากหลาย  รวมทัง้ตองเหน็คณุคาของความแตกตางหลากหลาย
และรจูกัประสานความแตกตางเหลานัน้ใหมคีณุคาในทางปฏบิตั ิ  ผลกัดนัใหเกดิการพฒันางาน  และ
ตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงาน  คนหาความสำเรจ็  หรอืการเปลีย่นแปลงทีต่องการ

“คุณกิจ”  คือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  คนทำงานที่รับผิดชอบตามหนาที่ของตนในองคกร
ถือเปนผูจัดการความรูตัวจริงเพราะเปนผูดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู  มีประมาณรอยละ  90
ของทั้งหมด  เปนผูรวมกันกำหนดเปาหมายการใชการจัดการความรูของกลุมตน  เปนผูคนหาและ
แลกเปลีย่นเรยีนรภูายในกลมุ  และดำเนนิการเสาะหาและดดูซบัความรจูากภายนอกเพือ่นำมาประยกุต
ใชใหบรรลเุปาหมายรวมทีก่ำหนดไว  เปนผดูำเนนิการจดบนัทกึและจดัเกบ็ความรใูหหมนุเวยีนตอยอด
ความรไูปไมรจูบ
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“คุณลิขิต”  คือคนที่ทำหนาที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตาง ๆ  เพื่อจัดทำเปนคลัง
ความรขูององคกร

ในการจดัการความรทูีอ่ยใูนคน  โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั  จากการเลาเรือ่งสกูนัฟง
บคุคลทีส่งเสรมิสนบัสนนุใหมกีารรวมตวักนัเพือ่เลาเรือ่งคอืผนูำสงูสดุ  หรอืทีเ่รยีกวา  “คณุเอือ้”  เมือ่
รวมตวักนัแลวแตละคนไดเลาเรือ่งทีป่ระสบผลสำเรจ็จากการปฏบิตัขิองตนเองออกมาใหเพือ่นฟง  คน
ที่เลาเรื่องแตละเรื่องนั้นเรียกวา  “คุณกิจ”  และในระหวางที่เลาจะมีการซักถามความรู  เพื่อใหเห็น
แนวทางของการปฏิบัติ  เทคนิค  เคล็ดลับในการทำงานใหประสบผลสำเร็จ  ผูที่ทำหนาที่นี้เรียกวา
“คุณอำนวย”  และในขณะที่เลาเรื่องจะมีผูคอยจดบันทึก  โดยเฉพาะเคล็ดลับ  วิธีการทำงานให
ประสบผลสำเร็จ  นั่นคือ  “คุณลิขิต”  ซึ่งก็หมายถึง  คนที่คอยจดบันทึกนั่นเอง  เมื่อทุกคนเลาจบ
ไดฟงเรือ่งราว  วธิกีารทำงานใหประสบผลสำเรจ็แลว  ทกุคนชวยกนัสรปุ  ความรทูีไ่ดจากการสรปุนี้
เรยีกวา  “แกนความร”ู  นัเ่นอง

เครือ่งมอืทีเ่กีย่วของกบัการจดัการความรู
การจัดการความรู  หัวใจสำคัญคือการจัดการความรูที่อยูในตัวคน  เครื่องมือที่เกี่ยวของ

กบัการจดังานความรเูพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรจูงึมหีลากหลายรปูแบบ  ดงันี้
1. การประชุม  (สัมมนา  ปฏิบัติการ)  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  หนวยงานองคกรตางๆ  มีการใชเครื่องมือการจัดการความรูในรูปแบบนี้
กนัมาก  โดยเฉพาะกลมุงานราชการ

2. การไปศกึษาดงูาน  นัน่คอืแลกเปลีย่นเรยีนรจูากการไปศกึษาดงูาน  มกีารซกัถาม  หรอื
จัดทำเวทีแสดงความคิดเห็นในระหวางไปศึกษาดูงาน  ก็ถือเปนการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน  คือ
ความรยูายจากคนไปสคูน

3. การเลาเร่ือง  (Storytelling)  เปนการรวมกลมุกนัของผปูฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะคลายกนั
ประมาณ  8-10  คน  แลกเปลีย่นเรยีนรโูดยการเลาเรือ่งสกูนัฟง  การเลาเรือ่งผฟูงจะตองนัง่ฟงอยาง
มสีมาธ ิ หรอืฟงอยางลกึซึง้จะทำใหเขาใจในบรบิทหรอืสภาพความเปนไปของเรือ่งทีเ่ลา  เมือ่แตละคน
เลาจบ  จะมีการสกัดความรู  ที่เปนเทคนิค  วิธีการที่ใหงานประสบผลสำเร็จออกมา  งานที่ทำจน
ประสบผลสำเรจ็เรยีกวา  best  practice  หรอืการปฏบิตังิานทีเ่ลศิ  ซึง่แตละคนอาจมวีธิกีารทีแ่ตกตาง
กนั  ความรทูีไ่ดถอืเปนการยกระดบัความรใูหกบัคนทีย่งัไมเคยปฏบิตั ิ  และสามารถนำความรทูีไ่ดรบั
ประยกุตใชเพือ่พฒันางานของตนเองได

4. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ (Community  of  Practice : CoPS)  เปนการรวมตวักนัของคนทีส่นใจ
เรื่องเดียวกัน  รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งเปนทางการแบะไมเปนทางการ  ผานการสื่อสาร
หลาย ๆ  ชองทาง  อาจรวมตัวกันในลักษณะของการประชุม  สัมมนา  และแลกเปลี่ยนความรูกัน
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หรอืการรวมตวัในรปูแบบอืน่  เชน  การตัง้เปนชมรม  หรอืใชเทคโนโลยใีนการแลกเปลีย่นความรกูนัใน
ลกัษณะของเวบ็บลอ็ก  ซึง่สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรกูนัไดทกุท ี ทกุเวลา  และประหยดัคาใชจายอกีดวย
การแลกเปลีย่นเรยีนรจูะทำใหเกดิการพฒันาความร ู  และตอยอดความรู

5. การสอนงาน  หมายถึงการถายทอดความรูหรือบอกวิธีการทำงาน  การชวยเหลือ
ใหคำแนะนำ  ใหกำลงัใจแกเพือ่นรวมงาน  รวมทัง้การสรางบรรยากาศเพือ่ถายทอดและแลกเปลีย่น
ความรจูากคนทีร่มูาก  ไปสคูนทีร่นูอยในเรือ่งนัน้ ๆ

6. เพือ่นชวยเพือ่น  (Peer  Assist)  หมายถงึ  การเชญิทมีอืน่มาแบงปนประสบการณด ีๆ
ทีเ่รยีวา  best  practice  มาแนะนำ  มาสอน  มาบอกตอ  หรอืมาเลาใหเราฟง  เพือ่เราจะไดนำไป
ประยุกตใชในองคกรของเราได  และเปรียบเทียมเปนระยะ  เพื่อยกระดับความรูและพัฒนางานใหดี
ยิง่ขึน้ตอไป

7. การทบทวนกอนการปฏบิตังิาน  (Before  Action  Review : BAR)  เปนการทบทวนการ
ทำงานกอนการปฏิบัติงาน  เพื่อดูความพรอมกอนเริ่มการอบรม  ใหความรู  หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ
โดยการเชิญคณะทำงานมาประชุมเพื่อตรวจสอนความพรอม  แตละฝายนำเสนอถึงความพรอมของ
ตนเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ  การทบทวนกอนการปฏิบัติงานจึงเปนการปองกันความผิดพลาดที่
จะเกดิขึน้กอนการทำงานนัน้เอง

8. การทบทวนขณะปฏบิตังิาน  (During  Action  Review : DAR)  เปนการทบทวนใน
ระหวางที่ทำงาน  หรือจัดอบรม  โดยการสังเกตและนำผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือและแก
ปญหาในขณะทำงานรวมกนั  ทำใหลดปญหา  หรอือปุสรรคในระหวางการทำงานได

9. การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน  (After  Action  Review :  AAR)  เปนการตดิตามผล
หรอืทบทวนการทำงานของผเูขารวมกจิกรรม  หรอืคณะทำงานหลงัเลกิกจิกรรมแลว  โดยการนัง่ทบทวน
สิง่ทีไ่ดปฏบิตัไิปรวมกนั  ผานการเขยีนและการพดู  ดวยการตอบคำถามงาย ๆ  วา  คาดหวงัอะไรจาก
การทำกจิกรรมนี ้ ไดตามทีค่าดหวงัหรอืไม  ไดเพราะอะไร  ไมไดเพราะอะไร  และจะทำอยางไรตอไป

10. การจดัทำดชันผีรู ู  คอืการรวบรวมผทูีเ่ชีย่วชาญ  เกงเฉพาะเรือ่ง  หรอืภมูปิญญา  มา
รวบรวมจัดเก็บไวอยางเปนระบบ  ทั้งรูปแบบที่เปนเอกสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหคนไดเขาถึง
แหลงเรยนรไูดงาย  และนำไปสกูจิกรรมการแลกเปลีย่นรตูอไป

เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเครื่องมืออีกหลายชนิดที่นำไปใช
การจดัการความร ู  เครือ่งมอืทีม่ผีนูำมาใชมากในการแลกเปลีย่นเรยีนรใูนระดบัตนเองและระดบักลมุ
คอืการแลกเปลีย่นเรยีนรโูดยเทคนคิการเลาเรือ่ง  การเลาเรือ่งการแลกเปลีย่นเรยีนรจูากวธิกีารทำงาน
ของคนอืน่ทีป่ระสบผลสำเรจ็  หรอืทีเ่รยีกวา  best  practice  เปนการเรยีนรทูางลดั  นัน่คอืเอาเทคนคิ
วิธีการทำงานที่คนอื่นทำแลวประสบผลสำเร็จมาเปนบทเรียน  และนำวิธีการนั้นมาประยุกตใชกับ
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ตนเอง  เกิดวิธีการปฏิบัติใหมที่ดีขึ้นกวาเดิม  เปนวงจรเรื่อยไปไมสิ้นสุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
การเลาเรือ่ง  มลีกัษณะดงันี้

การเลาเรือ่ง
การเลาเรือ่ง  หรอื  Storytelling  เปนเครือ่งมอือยางงายในการจดัการความร ู  ซึง่มวีธิกีาร

ไมยงุยากซบัซอน  สามารถใชไดกบัทกุกลมุเปาหมาย  เปนการเลาประสบการณในการทำงานของแต
ละคนวา  มวีธิกีารทำอยางไรจงึจะประสบผลสำเรจ็

กจิกรรมเลาเรือ่ง  ตองทำอยางไรบาง
กจิกรรมจดัการความร ู โดยใชเทคนคิการเลาเรือ่ง  ประกอบดวยกจิกรรมตาง ๆ  ดงันี้
1. ใหคณุกจิ  (สมาชกิทกุคน)  เขยีนเรือ่งเลาประสบการณความสำเรจ็ในการทำงานของ

ตนเองเพือ่ใหความรฝูงลกึในตวั  (Tacit  Knowledge)  ปรากฏออกมาเปนความรชูดัแจง
(Expicit  Knowledge)

2. เลาเรือ่งความสำเรจ็ของตนเอง  ใหสมาชกิในกลมุยอย  ฟง
3. คณุกจิ  (สมาชกิ)  ในกลมุ  ชวยกนัสกดัขมุความร ู จากเรือ่งเลา  เขยีนบนกระดาษ

ลปิชารต
4. ชวยกนัสรปุขมุความรทูีส่กดัไดจากเรือ่ง  ซึง่มจีำนวนหลายขอ  ใหกลายเปนแกนความรู

ซึง่เปนหวัใจทีท่ำใหงานประสบผลสำเรจ็
5. ใหแตละกลมุ  คดัเลอืกเรือ่งเลาทีด่ทีีส่ดุ  เพือ่นำเสนอในทีป่ระชมุใหญ
6. รวมเรือ่งเลาของทกุคน  จดัทำเปนเอกสารคลงัความรขูองกองคกร  หรอืเผยแพรผาน

ทางเวบ็ไซต  เพือ่แบงปน  แลกเปลีย่นความร ู และนำมาใชประโยชนในการทำงาน

ขุมความรู คอืวธิกีารแกปญหา  หรอืพฒันางาน
แกนความรู คอืบทสรปุของขมุความร ู  (เรือ่งนีส้อนใหรวูา)
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ตวัอยางเรือ่งเลา ...ประสบการณความสำเรจ็

เรือ่ง “อดตีเดก็หลงผดิ สผูนูำความคดิเยาวชน
..อรรพผล  บญุเลีย้ง..

“ตอนเด็ก ๆ  ชีวิตผลนี่ก็แบบสุด ๆ  เหมือนกันนะ  อยางตอนมัธยมตน  ผมเคยโดนคดี
ธนบตัรปลอม  พอมาชวงมธัยมปลายกม็าโดนคดคีาอาวธุสงคราม  ซึง่ตอนนัน้จะวาไปจรงิ ๆ  มนัไมใช
ของผมนะ  แตเปนของเพือ่น ๆ  ทีม่าอยกูบัเรามากกวา  กจ็ะมปีนเอม็ 16  สองกระบอก  ปน 11 มม.
สองกระบอก  มลีกูกระบอกสองวถิ ี 56  นดั  สวนคดยีาเสพตดิทีโ่ดน  ผมจะมยีาบาในครอบครอง  800
เมด็  แลวกก็ญัชา  2  กโิล

ชวีติผมมนักอ็ยใูนวงการนีม้าตลอด  การจะเขาไปสมัผสักบัสิง่เหลานีม้นักเ็ลยไมใชเรือ่งแปลก
อะไร  แลวตอนนีโ้ดนจบักเ็ปนการตกกระไดพลอยโจนมากกวา  เพราะตอนนัน้เปนชวงทีผ่มหนัหลงัให
กบัทกุอยาง  แลวกข็ึน้จากบานทีส่รุาษฎรธานมีาเรยีนรามคำแหง  วนัหนึง่คดิถงึบานและเพือ่น ๆ  ก็
เลยกลบัไปเยีย่มเพือ่น  ตำรวจกม็าลอ็คตวัพาเขาไปบานทนัท ี  ผมเจอขอหาคดสีญูกญัชาและถกูคมุ
ประพฤต ิ 3  ป

บางครัง้เคยเจอเหตกุารณหนัหลงัชนกนักบัเพือ่น  2  คน  แลวมคีนลอมรมุกระทบืกวา  20
คน  สวนหนึง่อาจจะดวยผมเปนคนมเีพือ่นเยอะ  พอใครมาขอความชวยเหลอืผมกช็วย  พอใครเกดิ
เรือ่งอะไรขึน้กต็องเขาไปชวยทกุท ี แตอยางทีบ่อกครบั  ผมกม็ขีดีจำกดัการชวยเหลอืของผมอย ู  ม ี 2
ขอ  ทีผ่มจะไมเขาไปชวย  นัน่คอืการไปหาเรือ่งคนอืน่กอน  แลวกต็องไมใชเรือ่งผหูญงิ  เพราะถาเปน
2  กรณนีี ้ ผมจะไมชวยเหลอือยางเดด็ขาด

อยหูางบานอยหูางครอบครวั  เบือ้งหลงัผมจะเปนแบบนีต้ลอด  แตพอเขาบานปบุ!!  ผมก็
จะกลายเปนลูกชายที่นารัก  เปนหลานที่เรียบรอยในสายตายาไปในทันที  เพราะอะไรเหรอครับ  ก็
เพราะผมมรีางวลัเยาวชนดเีดนแหงชาต ิ ประจำป 2544  การนัตไีงครบั  ผมเปนคนเรยีนเกง  เคยเปน
ตวัแทนของโรงเรยีนไปประกวดโครงงานวทิยาศาสตรไดที ่ 1  ของประเทศ  กอนจะไปแขงระดบันานาชาติ
ทีป่ระเทศมาเลเซยี  ผลกค็อืไดรบัรางวลัชนะเลศิดานสิง่แวดลอมกลบัมาครบั

กระทัง่ชวงทีถ่กูคมุความประพฤตนิัน่ละครบั  ครอบครวัถงึรถูงึพฤตกิรรมผมทัง้หมด  แตเมือ่
ทกุอยางมนัมาถงึ  ทกุคนกต็องยอมรบั ซึง่ในใจสวนลกึตอนนัน้ผมแครความรสูกึของยามาก  ผมรักยา
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มาก  เพราะทานเลีย้งผมมาตัง้  12  ป  ผมไมอยากใหทานเสยีใจ  แตเมือ่เรือ่งมนัแกไขไมไดเสยีแลว
สิง่ทีผ่มจะทำได  คอืการปรบัปรงุตวัใหม  เพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหทกุคน  ใหคณุยากลบัมาอกีครัง้

ผมตดัสนิใจเดนิทางเขากรงุเทพฯ  เพือ่มาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามคำแหงอยางทีต่ัง้ใจเอาไว
โดยเลอืกคณะรฐัศาสตร  เอกการเมอืงการปกครอง  ผมอยากพสิจูนตวัเองใหทกุคนเหน็  ทัง้จะหาเงนิ
เรยีนเองโดยไมขอทางบาน

ผมใชเวลาเรยีนปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัราคำแหง  3  ปจบ  ทีส่ำคญัคะแนนเฉยีดฉวิวาจะ
ไดเกยีรตนิยิมอนัดบั 1  ดวยนะครบั  บางคนอาจสงสยัวา  เปนไปไดยงัไง  เรยีนไปดวยทำงานไปดวย
ทีส่ำคญัการทำงานของผม  คอืการหาเงนิมาไดดวยความสจุรติ  100%  ครบั

งานสจุรติทีผ่มทำทีแ่รกค็อืทีบ่รษิทัซพี ี  ผมทำในสวนงานประสานกจิการสมัพนัธ  แลวกท็ำ
ออรแกไนซ  ซึง่รายไดจะอยทูีว่นัละ  200  บาท เรยีกไดวาตอนนัน้ใครใชใหทำอะไรผมทำหมด  ขอแต
วาอยาใหผมทำผดิกฎหมาย  ซึง่ผมทำงานไดประมาณ  3  เดอืน  กม็กีารขึน้เงนิใหผมเปนวนัละ  500
บาท  มันทำใหผมดีใจมาก  เพราะการไดทำงานที่นี่ก็เหมือนเปนการเปดโลกทัศนหลายอยางทาง
ความคดิใหผมไดกาวมาถงึทกุวนันี้

หลายคนอาจจะสงสัยวา  แลวคดีควบคุมความประพฤติที่ติดตัวผมไมมีผลกับสังคม
ภายนอกเหรอ  สำหรบัผมไมมคีรบั  เพราะความผดิมนัไมไดตดิไวทีห่นาผาก  มนัไมไดโชวใหคนอืน่เหน็
ในเมือ่มคีนใหโอกาสผมทำงาน  และทกุคนกใ็หการตอนรบัผม  ผมกต็ัง้ใจทำงานอยางถงึทีส่ดุ  ไมมี
ใครมานัง่พดูพลามถงึอดตีทีผ่านมาของผม  ทกุคนดทูีก่ารทำงานการปฏบิตัติวัในวนันีข้องผมมากกวา

และจดุเปลีย่นทีส่ำคญัในชวีติผมกค็อื  ชวงทีเ่กดิเหตสุนิามคิรบั  ตอนนัน้ผมเปนตวัแทนของ
บรษิทัลงไปดพูืน้ทีบ่านน้ำเคม็  จงัหวดัพงังา  ดวยสภาพทีเ่หน็ในตอนนัน้มนัเปนสภาวะความสญูเสยี
ยากจะบรรยายจรงิ ๆ  บานเรอืน  ทรพัยสนิ  ชวีติ  รวมไปถงึการสญูเสยีดานจติใจยากทีจ่ะเยยีวยา
มันเปนความรูสึกที่บอกไมถูกจริง ๆ  ยิ่งผมเห็นสภาพเด็ก ๆ  ที่ตองสูญเสียพอแมไมเหลือใคร  มัน
สะทอนถงึกนบึง้ของหวัใจเลยทเีดยีว

ผมลงพืน้ทีส่ำรวจไดพกัหนึง่  กม็านัง่คดิกบัเพือ่นวาใกลถงึวนัเดก็แลว  กน็าจะมกีารจดังาน
วนัเดก็ใหเดก็ ๆ  ไดสนกุสนานกนั  จากนัน้เรากเ็ริม่ออกไปประกาศทัว่พืน้ทีว่าจะมกีารแจกของ  มกีาร
จดักจิกรรมวนัเดก็  ซึง่ตอนนัน้ผมกบัเพือ่นเราควกัตงัคของตวัเองเพือ่ไปซือ้ของขวญัมาใหเดก็ ๆ  กวา
70-80  คน

หลงัจากกลบัชวยสนึาม ิ  ผมกเ็ดนิทางกลบัเขากรงุเทพฯ  มาทำงานเหมอืนเดมิ  แตทศิทาง
ความคิดเริ่มเปลี่ยน  ผมอยากทำงาน  อยากทำกิจกรรมในทางสรางสรรคสังคม  ผมไมอยากทิ้ง
ความรสูกึวาอยากชวยเหลอืเดก็ ๆ  นอง ๆ  เยาวชน  ดทีีก่ารไปทำกจิกรรมทีบ่านน้ำเคม็ผมไดเพือ่น  2
คน  ซึง่อดุมการณตรงกนั  มไีอเดยีตรงกนั  จนมาตัง้กลมุ  Y-ACT.  ซึง่เราจะทำกจิกรรมเกีย่วกบัเดก็
และเยาวชน
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กลมุของเราจะทำหนาทีอ่บรมนอง ๆ   ทัว่ประเทศในเรือ่งตาง ๆ   อยางเชน  กจิกรรมสรางสรรค
จติสาธารณะ  การพฒันาโครงการ  ทกัษะผนูำ  รณรงคเรือ่งเหลา  บหุรี ่  เอดส  รวมไปถงึการอบรม
ในสวนของหนวยงานตาง ๆ  ในทีส่ดุผมลาออกจากงานประจำมาทำงานนีเ้ตม็ตวั  ผมมคีวามสขุกบั
การทำงานทกุวนันีม้าก”

“คนเราทกุคนลวนยอมเคยทำผดิกนัทัง้นัน้  ไมมใีครทีไ่มเคยทำไมผดิ  อยทูีว่าเมือ่เราทำผดิ
แลวเราจะใชเวลานานแคไหนในการสำนึกผิด  และหันหลับมาใชบทเรียนที่ผานมา  กาวมาอยูกับ
ปจจบุนัและอนาคตทีด่กีวาเดมิได  เทานีท้ีเ่คยทำผดิพลาดมากจ็ะถกูลบเลอืนหายไปดวย  คณุคาแหง
ความดทีีจ่ะพสิจูนวา  ความดยีอมชนะความชัว่เสมอ”
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2. ชมุชนนกัปฏบิตัหิรอืชมุชนแหงการเรยีนร ู (CoPs)

ในชมุชนมปีญหาซบัซอน  ทีค่นในชมุชนตองรวมกนัแกไข  การจดัการความรจูงึเปนเรือ่งที่
ทกุคนตองใหความรวมมอื  และใหขอเสนอแนะในเชงิสรางสรรค  การรวมกลมุเพือ่แกปญหาหรอืรวม
มือกันพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เรียกวา  ชุมชนนักปฏิบัติ  บุคคลในกลุมจึงตองมี
เจตคติที่ดีในการแบงปนความรู  นำความรูที่มีอยูพัฒนากลุมจากการลงมือปฏิบัติ  และเคารพใน
ความคดิเหน็ของผอูืน่

ชมุชนนกัปฏบิตัคิอือะไร
ชมุชนนกัปฏบิตัคิอืคนกลมุเลก็ ๆ  ซึง่ทำงานดวยกนัมาระยะหนึง่  มเีปาหมายรวมกนั  และ

ตองการทีจ่ะแบงปนแลกเปลีย่นความร ู  ประสบการณจาการทำงานรวมกนั  กลมุดงักลาวมกัจะไมได
เกดิจากการจดัตัง้โดยองคกร  หรอืชมุชน  เปนกลมุทีเ่กดิจากความตองการแกปญหา  พฒันาตนเอง
เปนความพยายามทีจ่ะทำใหความฝนของตนเองบรรลผุลสำเรจ็  กลมุทีเ่กดิขึน้ไมมอีำนาจใด ๆ  ไมมี
การกำหนดไวในแผนภมูโิครงสรางองคกร  ชมุชน  เปาหมายของการเรยีนรขูองคนมหีลายอยาง  ดงันัน้
ชมุชนนกัปฏบิตัจิงึมไิดมเีพยีงกลมุเดยีว  แตเกดิขึน้เปนจำนวนมาก  ทัง้นีอ้ยทูีป่ระเดน็เนือ้หาทีต่องการ
จะเรยีนรรูวมกนันัน่เอง  และคนคนหนึง่อาจจะเปนสมาชกิในหลายชมุชนกไ็ด

ชมุชนนกัปฏบิตัมิคีวามสำคญัอยางไร
ชุมชนนักปฏิบัติเกิดจากลุมที่มีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการมารวมกัน  เกิด

จากความใกลชดิ  ความพอใจจากการมปีฏสิมัพนัธรวมกนั  การรวมตวักนัในลกัษณะทีไ่มเปนทางการ
จะเอื้อตอการเรียนรู  และการสรางความรูใหม ๆ  มากกวาการรวมตัวกันเปนทางการ  มีจุดเนนคือ
ตองการเรยีนรรูวมกนัจากประสบการณการทำงานเปนหลกั  การทำงานในเชงิปฏบิตั ิ หรอืจากปญหา
ในชวีติประจำวนั  หรอืเรยีนรเูครือ่งมอืใหม ๆ   เพือ่นำมาใชในการพฒันางาน  หรอืวธิกีารทำงานทีไ่ดผล
และไมไดผล  การมปีฏสิมัพนัธระหวางบคุคล  ทำใหเกดิการถายทอดแลกเปลีย่นความรฝูงลกึ  สราง
ความรู  และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรูจากหนังสือ  หรือการฝกอบรมตามปกติ  เครือขายที่
ไมเปนทางการ  ในเวทชีมุชนนกัปฏบิตัซิึง่มสีมาชกิจากตางหนวยงาน  ตางชมุชน  จะชวยใหองคการ
หรอืชมุชนประสบความสำเรจ็ไดดกีวา  การสือ่สารตามโครงสรางทีเ่ปนทางการ

ชมุชนนกัปฏบิตัเิกดิขึน้ไดอยางไร
การรวมกลมุปฏบิตักิาร  หรอืการกอตวัขึน้เปนชมุชนนกัปฏบิตัไิด  ลวนเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคน

คนตองม ี 3  สิง่ตอไปนีเ้ปนเบือ้งตน  คอื
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1. ตองมเีวลา  คอืมเีวลาทีจ่ะมาแลกเปลีย่นเรยีนร ู  มารวมคดิ  รวมทำ  รวมแกปญหา
ชวยกนัพฒันางาน  หรอืสรางสรรคสิง่ใหม ๆ  ใหเกดิขึน้  หากคนทีม่ารวมกลมุไมมเีวลา  หรอืไมจดั
สรรเวลาไวเพือ่การนีก้ไ็มมทีางบทีจ่ะรวมกลมุปฏบิตักิารได

2. ตองมเีวทหีรอืพืน้ที ่ การมเีวทหีรอืพืน้ทีค่อืการจดัหาหรอืกำหนดสถานทีท่ีจ่ะใชในการ
พบกลมุ  การชมุชน  พบปะพดูคยุสนทนาแลกเปลีย่นความคดิ  แลกเปลีย่นประสบการณตามทีก่ลมุ
ไดชวยกนักำหนดขึน้  เวทดีงักลาวอาจมหีลายรปูแบบ  เชนการจดัประชมุ  การจดัสมันา  การจดัเวที
ประชาคม  เวทขีางบาน  การจดัเปนมมุกาแฟ  มมุอานหนงัสอื  เปนตน

การจัดใหมีเวทีหรือพื้นที่ดังกลาว  เปนการทำใหคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
บรรยากาศสบาย ๆ  เปดโอกาสใหคนทีส่นใจเรือ่งคลาย ๆ  กนั  หรอืคนทีท่ำงานดานเดยีวกนัมโีอกาส
จบักลมุปรกึษา  หารอืกนัไดโดยสะดวก  ตามความสมคัรใจ  ในภาษาองักฤษเรยีกการชมุนมุลกัษณะ
นีว้า  Community  of  Practices  หรอืเรยีกยอวา  CoPs  ในภาษาไทยเรยีก  ชมุชนนกัปฏบิตัิ

ชุมชนนักปฏิบัติเปนคำที่ใชกันโดยทั่วไป  และมีคำอื่น ๆ  ที่มีความหมายเดียวกันนี้  เชน
ชมุชนแหงการเรยีนร ู ชมุชนปฏบิตักิาร  หรอืเรยีกคำยอในภาษาองักฤษวา  CoPs  กเ็ปนทีเ่ขาใจกนั

3. ตองมไีมตร ี คนตองมไีมตรตีอกนัเมือ่มาพบปะกนั  การมไีมตรเีปนเรือ่งของใจ  การมี
น้ำใจตอกนั  มใีจใหกนัและกนั  เปนใจทีเ่ปดกวาง  รบัฟงความคดิเหน็ของผอูืน่  พรอมรบัสิง่ใหม ๆ
ไมยดึตดิอยกูบัสิง่เดมิ ๆ  มคีวามเอือ้อาทร  พรอมทีจ่ะชวยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั

การรวมกลมุปฏบิตักิาร  จะดำเนนิไปไดดวยด ี  บรรลตุามเปาหมายทีต่ัง้ใจ  จะตองมเีวลา
เวทไีมตร ี เปนองคประกอบทีช่วยสรางบรรยากาศทีเ่ปดกวาง  และเอือ้อำนวยตอการแสดงความคดิเหน็
ทีห่ลากหลายในกลมุ  จะทำใหไดมมุมองทีก่วางขวางยิง่ขึน้

รปูแบบของเวทชีมุชนนกัปฏบิตัิ
การแลกเปลีย่นเรยีนรผูานเวทชีมุชนนกัปฏบิตัมิหีลากหลายรปูแบบ  เชนการมารวมกลมุกนั

เพือ่แลกเปลีย่นความรรูะหวางกนัในรปูแบบตาง ๆ   เชน  การประชมุ  การสมัมนา  การจดัเวทปีระชาคม
เวทขีางบาน  การจดัเปนมมุกาแฟ  มมุอานหนงัสอื  แตในปจจบุนัมกีารใชเทคโนโลยมีาใชในการสือ่สาร
ทำใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัผานทางอนิเตอรเนต็  ดงันัน้รปูแบบของการแลกเปลีย่นเรยีนรู
ทีเ่รยีกวา  “เวทชีมุชนนกัปฏบิตั”ิ  จงึม ี 2  รปูแบบ  ดงันี้

1. เวทีจริง  เปนการรวมตัวกันเปนกลุมหรือชุมชน  และมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวย
การเหน็หนากนั  พดูคยุ  แลกเปลีย่นความคดิเหน็  ทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการ  แตการ
แลกเปลีย่นในลกัษณะนีจ้ะมขีอจำกดัในเรือ่งคาใชจายในการเดนิทางมาพบกนั  แตสามารถแลกเปลีย่น
เรยีนรรูวมกนัไดในเชงิลกึ
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2. เวทเีสมอืน  เปนการรวมตวักนัเชือ่มเปนเครอืขายเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัผานทาง
อินเตอรเน็ต  ซึ่งในปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตในการสื่อสารหรือคนควาขอมูลกันอยางแพรหลาย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ
ไมเปนทางการ  มีปฏิสัมพันธกันผานทางออนไลน  จะเห็นหนากันหรือไมเห็นหนากันก็ได  และจะมี
ความรสูกึเหมอืนอยใูกลกนั  จงึเรยีกวา  เวทเีสมอืน  นัน่คอืเสมอืนอยใูกลกนันัน่เอง  การแลกเปลีย่น
เรียนรูจะใชวิธีการบันทึกผานเว็บบล็อกซึ่งเหมือนสมุดบันทึกเลมหนึ่งที่อยูในอินเตอรเน็ต  สามารถ
บันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงขอมูลหากันไดทุกที  ทุกเวลา  และประหยัดคาใชจายเนื่องจาก
ไมตองเดนิทางมาพบกนั
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ชมุชนแหงการเรยีนรู
ชุมชนแหงการเรียนรู  คือการที่คนในชุมชนเขารวมในกระบวนการเรียนรู  พรอมที่จะเปน

ผูใหความรูและรับความรู  จากการแบงปนความรูทั้งในตนเองและความรูในเอกสารใหแกกันและกัน
ชมุชนแหงการเรยีนรจูงึมทีัง้ระบบบคุคลและระดบักลมุ  เชือ่มโยงกนัเปนเครอืขายเพือ่เรยีนรรูวมกนั

การสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูจึงตองเริ่มที่ตัวบุคคล  เริ่มตนจากการทำ
ความเขาใจ  สรางความตระหนกัใหกบัคนในชมุชนเปนบคุคลแหงการเรยีนร ู เหน็ความสำคญัของการ
มนีสิยัใฝเรยีนร ู สงเสรมิใหเกดิการเรยีนรจูากกจิกรรมทีร่ฐับาลหรอืองคการชมุชนจดัให  จาการพบปะ
พูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสม่ำเสมอ  จนเกิดเปนความเคยชินและเห็นประโยชนจาก
ความรทูีไ่ดรบัเพิม่ขึน้

การสรางนสิยัใฝเรยีนรขูองบคุคล  คอืการใหประชาชนในชมุชนไดรบับรกิารตาง ๆ  ทีส่นใจ
อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นเปนอันดับแรก  เกิดความตระหนักถึง
ความสำคญัของการศกึษาหาความร ู  เกดิการเรยีนรอูยางตอเนือ่ง  เปนผนูำในการพฒันาดานตาง ๆ
ทัง้การเรยีนรจูากหนงัสอื  เรยีนรเูพือ่พฒันาอาชพีและการพมันาคณุภาพชวีติ

ดงันัน้  บคุคลถอืเปนสวนหนึง่ของชมุชนหรอืสงัคม  การสงเสรมิบคุคลเปนผใูฝเรยีนร ู  ยอม
สงผลใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวย  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางสม่ำเสมอ  ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ  จะทำใหเกิดการหมุนเกลียวของ
ความร ู  หากบคุคลในชมุชนเกดิความคนุเคยและเหน็ความสำคญัของการเรยีนรอูยเูสมอ  จะเปนกาว
ตอไปของการพมันาชมุชนและสงัคมใหเปนสงัคมแหงการเรยีนรู

ตวัชีว้ดัระดบักลมุ
1. มเีวทชีมุชนแลกเปลีย่นเรยีนรใูนหลายระดบั
2. มกีลมุ  องคกร  เครอืขายทีม่กีารเรยีนรรูวมกนัอยางตอเนือ่ง
3. มชีดุความร ู องคความร ู ภมูปิญญา  ทีป่รากฏเดนชดัและเปนประสบการณเรยีนรขูอง

ชมุชน  ถกูบนัทกึและจดัเกบ็ไวในรปูแบบตาง ๆ
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4. การจดัทำสารสนเทศเผยแพรความรู

สารสนเทศ
คือขอมูลตาง ๆ  ที่ผานการกลั่นกรองและประมวลผลแลว  บวกกับประสบการณ  ความ

เชีย่วชาญทีส่ะสมมาแรมป  มกีารจดัเกบ็หรอืบนัทกึไว  พรอมในการนำมาใชงาน

การจดัทำสารสนเทศ
ในการจัดการความรู  จะมีการรวบรวมและสรางองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้น

มากมาย  การจัดทำการสนเทศจึงเปนการสรางชองทางใหคนที่ตองการใชความรูสามารถเขาถึง
องคความรูได  และกอใหเกิดการแบงปนความรูรวมกันอยางเปนระบบ  ในการจัดเก็บเพื่อใหคนหา
ความรูคือไดงายขึ้น  องคกรตองกำหนดสิ่งสำคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู  และตองพิจารณถึง
วธิกีารในการเกบ็รักษา  และนำมาใชใหเกดิประโยชนตามตองการ  องคกรตองเกบ็รกัษาสิง่ทีอ่งคกร
เรยีกวาเปนความรไูวใหดทีีส่ดุ

การจัดทำสารสนเทศ  ควรจัดทำอยางเปนระบบ  และควรเปนระบบที่สามารถคนหาและ
สงมอบไดอยางถกูตองและรวดเรว็  ทนัเวลาและเหมาะสมกบัความตองการ  และจดัใหมกีารจำแนก
รายการตาง ๆ  ทีอ่ยบูนพืน้ฐานตามความจำเปนในการเรยีนร ู  องคกรตองพจิารณาถงึความแตกตาง
ของกลุมคนในการคนคืนความรู  องคกรตองหาวิธีการใหพนักงานทราบถึงชองทางการคนหาความรู
เชนการทำสมุดจัดเก็บรายชื่อ  และทักษะของผูเชี่ยวชาญ  เครือขายการทำงานตามลำดับชั้น  การ
ประชมุ  การฝกอบรม  เปนตน  สิง่เหลานีจ้ะนำไปสกูารถายทอดความรใูนองคกร

วตัถปุระสงคการจดัทำสารสนเทศ
1. เพือ่ใหมรีะบบการจดัเกบ็ขอมลูและองคความร ู  อยางเปนหมวดหม ู  และเหมาะสมตอ

การใชงาน  และสามารถคนหาไดตลอดเวลา  สะดวก  งาย  และรวดเรว็
2. เพือ่ใหเกดิระบบการสือ่สาร  การแลกเปลีย่น  แบงปน  และถายทอดองคความรรูะหวาง

กนัผานสือ่ตาง ๆ  อยางมปีระสทิธภิาพ
3. เพือ่ใหเกดิการเขาถงึและเชือ่มโยงองคความร ู ระหวางหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก

อยางเปนระบบ  สะดวกและรวดเรว็
4. เพื่อรวบรวม  และจัดเก็บความรูจากผูมีประสบการณ  รวมถึงผูเชี่ยวชาญในรูปแบบ

ตาง ๆ  ใหเปนรปูธรรม  เพือ่ใหทกุคนสามารถเขาถงึความรแูละพฒันาตนเองใหเปนผรูไูด
5. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชเปนเครื่องมือในการถายทอดระหวางความรูฝงลึก

กบัความรชูดัแจง  ทีส่ามารถเปลีย่นสถานะระหวางกนัตลอดเวลา  ทำใหเกดิความรใูหม ๆ
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การเผยแพรความรู
เปนการนำความรูที่ไดรับมาถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบ  และใหมีความรู

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  การเผยแพรความรูจึงเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดการความรู  การ
เผยแพรความรูมีการปฏิบัติกันมานานแลว  สามารถทำใหหลายทางคือ  การเขียนบันทึก  รายงาน
การฝกอบรม  การประชมุ  การสมันา  จดัทำเปนบทเรยีนทัง้ในรปูแบบของหนงัสอื  บทความ  วดิทิศัน
การอภิปรายของเพื่อนรวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน  การอบรมพนักงานใหมอยางเปนทางการ
หองสมุด  การฝกอบรมอาชีพและการเปนพี่เลี้ยง  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ  เชน
ชมุชนนกัปฏบัิต ิ เรือ่งเลาแหงความสำเรจ็  การสมัภาษณ  การสอบถาม  เปนตน  การถวายทอดหรอื
เผยแพรความร ู  มกีารพฒันารปูแบบโดยอาศยัเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร  และเทโนโลยมีกีารกระจาย
ไปอยางกวางขวาง  ทำใหกระบวนการถายทอดความรูผานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตไดรับ
ความนยิมอยางแพรหลายมากขึน้

การเผยแพรความรแูละการใชประโยชน  มคีวามจำเปนสำหรบัองคกร  เนือ่งจากองคกรจะ
เรียนรูไดดีขึ้นเมื่อมีความรู  มีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว  และเหมาะสมทั่วทั้งองคกร
การเคลือ่นทีข่องสารสนเทศและความรรูะหวางบคุคลหนึง่ไปอกีบคุคลหนึง่นัน้  จงึเปนไปไดโดยตัง้ใจ
และไมตั้งใจ
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1. หากผเูรยีนเปน  “คณุอำนวย”  ผเูรยีนมวีธิกีระตนุใหเพือ่นเลาเรือ่งในเชงิลกึ  เพือ่แลกเปลยีนเรยีนรู
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เรือ่งที ่4 : การฝกทกัษะกระบวนการจดัการความรู

1. กระบวนการจดัการความรดูวยตนเอง

การจดัการความรดูวยตนเอง
การจดัการความรดูวยตนเอง  จะทำใหผเูรยีนเรยีนรหูลกัการอนัแทจรงิในการพฒันาตนเอง

และจงูใจตนเองใหกาวไปสกูารพฒันาคณุภาพชวีติและคณุภาพในการทำงาน  เปนผมูสีมัฤทธิผ์ลสงูสดุ
โดยการนำองคความรทูีเ่ปนประโยชนไปประยกุตใชในชวีติจรงิ  และการทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ
และสามารถปรับตัวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณชีวิตและ
ประสบการณการทำงานรวมกนั  มทีศันคตทิีด่ตีอชวีตินเองและผอูืน่  มคีวามกระตอืรอืรนและเสรมิสราง
ทัศนคติที่ดีตอการทำงาน  นำไปสูการเห็นคุณคาของการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน  ชวยเกื้อกูล
เรยีนรซูึง่กนัและกนั  กอใหเกดิการเปนชมุชนแหงการเรยีนร ู  ในลกัษณะของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ

การจัดการความรูเปนเรื่องที่เริ่มตนที่คน  เพราะความรูเปนสิ่งที่เกิดมาจากคน  มาจาก
กระบวนการเรยีนรกูารคดิของคน  คนจงึมบีทบาททัง้ในแงของผสูรางความรแูละเปนผทูีใ่ชความร ู  ซึง่
ถาจะมองภาพกวางออกไปเปนครอบครวั  ชมุชน  หรอืแมแตในหนวยงาน  กจ็ะเหน็ไดวาทัง้ครอบครวั
ชุมชน  หนวยงาน  ลวนประกอบขึ้นมากจาคนหลาย ๆ คน  ดังนั้น หากระดับปจเจกบุคคลมีความ
สามารถในการจดัการความร ู  ยอมสงผลตอความสามารถในการจดัการความรขูองกลมุดวย

วธิกีารเรยีนรทูีเ่หมาะสมเพือ่ใหเกดิการจดัการความรดูวยตนเอง  คอืใหผเูรยีนไดเริม่กระบวน
การเรยีนรตูัง้แตการคดิ  คดิแลวลงมอืปฏบิตั ิ  และเมือ่ปฏบิตัแิลวจะเกดิความรจูากการปฏบิตั ิ  ซึง่ผู
ปฏิบัติจะจดจำทั้งสวนที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย  มีการบันทึกความรูในระหวางเรียนรู
กิจกรรมหรือโครงการลงในสมุดบันทึก  ความรูปฏิบัติที่บันทึกไวในรูปแบบตางๆ  จะเปนประโยชน
สำหรับตนเองและผูอื่นในการนำไปปฏิบัติแกไขปญหาที่ชุมชนประสบอยูใหบรรลุเปาหมาย  และขั้น
สดุทาย  ใหผเูรยีนไดพฒันาปรบัปรงุสิง่ทีก่ำลงัเรยีนรอูยตูลอดเวลา  ยอนดวูาในกระบวนการเรยีนรนูัน้
มคีวามบกพรองในขัน้ตอนใด  กล็งมอืพมันาตรงจดุนัน้ใหดี

ทกัษะการเรยีนร ู  เพือ่จดัการความรใูนตนเอง
ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเอง  ใหมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรูดวยตนเอง

ใหมคีวามรทูีส่งูขึน้  ซึง่สามารถฝกทกัษะเพือ่การเรยีนรไูดดงันี้
ฝกสังเกต  ใชสายตาและหูเปนเครื่องมือ  การสังเกตจะชวยใหเขาใจในเหตุการณหรือ

ปรากฏการณนัน้ ๆ
ฝกการนำเสนอ  การเรยีนรจูะกวางขึน้ไดอยางไร  หากรอูยคูนเดยีว  ตองนำความรไูปสกูาร
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แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่น  การนำเสนอใหคนอื่นรับทราบ จะทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกัน
อยางกวางขวาง

ฝกตัง้คำถาม  คำถามจะเปนเครือ่งมอือยางหนึง่ในการเขาถงึความรไูด  เปนการตัง้คำถาม
ใหตนเองตอบ  หรอืจะใหใครตอบกไ็ด  ทำใหไดขยายขอบขายความคดิ  ความร ู ทำใหรสูกึ  และรกูวาง
ยิง่ขึน้ไปอกี  อนัเนือ่งมาจากการทีไ่ดศกึษาคนควาในคำถามทีส่งสยันัน้  คำถามควรจะถามวา  ทำไม
อยางไร  ซึง่คำถามระดบัสงู

แสวงหาคำตอบ  ตองรวูาความร ู หรอืคำตอบทีต่องการนัน้มแีหลงขอมลูใหคนควาไดจาก
ทีไ่หนบาง  เปนความรทูีอ่ยใูนหองสมดุ  ในอนิเตอรเนต็  หรอืเปนความรทูีอ่ยใูนตวัคน  ทีต่องไปสมัภาษณ
ไปสกดัความรอูอกมา  เปนตน

ฝกบรูณาการเชือ่มโยงความร ู เนือ่งจากความรเูรือ่งหนึง่เรือ่งใดไมมพีรมแดนกัน้  ความรนูัน้
สมัพนัธเชือ่มโยงกนัไปหมด  จงึจำเปนตองรคูวามเปนองครวมของเรือ่งนัน้ ๆ   อยางยกตวัอยางปยุหมกั
ไมเฉพาะแตมีความรูเรื่องวิธีทำเทานั้น  แตเชื่อมโยงการกำหนดราคาไวเพื่อจะขาย  โยงไปที่วิธีใช
ถาจะนำไปใชเอง  หรอืแนะนำใหผอูืน่ใช  โยงไปถงึบรรจภุณัฑวาจะบรรจกุระสอบแบบไหน  ทกุอยาง
บรูณาการกนัหมด

ฝกบนัทกึ  จะบนัทกึแบบจดลงสมดุ  หรอืเปนภาพ  หรอืใชเครือ่งมอืบนัทกึใด ๆ  กไ็ด  ตอง
บันทึกไว  บันทึกไวปรากฏรองรอยหลักฐานของการคิดการปฏิบัติ  เพื่อการเขาถึงและการเรียนรูของ
บคุคลอืน่ดวย

การฝกเขียน  เขียนรายการของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของตนเองและผูอื่น
งานเขยีนหรอืขอเขยีนดงักลาวจะกระจายไปเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรกูบัผคูนในสงัคมทีม่าอานงานเขยีน

ขัน้ตอนการจดัการความรดูวยตนเอง
ในการเรียนรูเพื่อจัดการความรูในตัวเอง  นอกจากวิเคราะหตนเองเพื่อกำหนดองคความรู

ทีจ่ำเปนในการพฒันาตนเองแลวนัน้  การแลกเปลีย่นเรยีนรเูพือ่ใหไดมาซึง่ความร ู  เปนวธิกีารคนหา
และเขาถงึความรทูีง่ายเปนการเรยีนรทูางลดั  นัน่คอื  ดวูาทีอ่ืน่ทำอยางไร  เลยีนแบบ  best  practice
และทำใหดกีวา  เมือ่ปฏบิตัแิลวเกดิความสำเรจ็แมเพยีงเลกนอยกถ็อืวาเปน  best  practice  ในขณะนัน้
กระบวนการเรยีนรเูพือ่พฒันาตนเองสามารถดำเนนิการตามขัน้ตอนตาง ๆ  ได  ดงันี้

1. ขัน้การบงชีค้วามร ู ผเูรยีนวเิคราะหตนเอง  เพือ่รจูดุออน  จดุแขง็ของตนเอง  กำหนด
เปาหมายในชวีติ  กำหนดแนวทางเดนิไปสจูดุหมาย  และรวูาความรทูีจ่ะแกปญหาและพฒันาตนเอง
คอือะไร

2. ขั้นสรางและแสวงหาความรู  ผูเรียนจะตองตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
แสวงหาความร ู เขาถงึความรทูีต่องการดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย  แหลงเรยีนรทูีใ่ชในการแสวงหาความรู
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ไดแกการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  การแสวงหาความรจูากผเูชีย่วชาญ  ภมูปิญญาทองถิน่  และเพือ่น
โดยยอมรบัในความรคูวามสามารถซึง่กนัและกนั  และตองใชทกัษะตาง ๆ  เพือ่ใชในการสรางความรู
เชนฝกสังเกต  ฝกการนำเสนอ  ฝกการตั้งคำถาม  ฝกการแสวงหาคำตอบ  ฝกบูรณาการเชื่อมโยง
ความร ู ฝกบนัทกึ  และฝกการเขยีน

3. การจดัการความรใูหเปนระบบ  จดัท่ำสารบญัจดัเกบ็ความรปูระเภทตาง ๆ   ทีจ่ำเปน
ตองรแูละนำไปใชเพือ่การพฒันาตนเอง  การจดัการความรใูหเปนระบบจะทำใหเกบ็รวบรวม  คนหา
และนำมาใชไดงาย  รวดเรว็

4. ขัน้การประมวลและกลัน่กรองความร ู  ความรทูีจ่ำเปนอาจตองมกีารคนควา  และ
แสวงหาเพิม่เตมิ  เพือ่ใหความรมูคีวามทนัสมยั  นำไปปฏบิตัไิดจรงิ

5. การเขาถงึความร ู เมือ่มคีวามรจูากการปฏบิตัแิลว  มกีารเกบ็ความรใูนรปูแบบตาง ๆ
เชนสมุดบันทึกความรู  แฟมสะสมงาน  วารสาร  หรือใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บรูปแบบเว็บไซด
วดิทีศัน  แถมบนัทกึเสยีง  และคอมพวิเตอร  เพือ่ใหตนเองและผอูืน่เขาถงึไดงายอยางเปนระบบ

6. ขัน้การแบงปนแลกเปลีย่นความรู  ผเูรยีนตองเขารวมกจิกรรมแลกเปลีย่นความรกูบั
เพือ่น ๆ  หรอืชมุชน  เพือ่เรยีนรรูวมกนั  อาจเปนลกัษณะของการสมัมนา  เวทเีรือ่งเลาแหงความสำเรจ็
การศกึษาดงูาน  หรอืแลกเปลีย่นเรยีนรผูานทางอนิเตอรเนต็  เปนตน

7. ขัน้การเรยีนร ู  ผเูรยีนจะตองนำเสนอความรใูนโอกาสตาง ๆ  เชนการจดันทิรรศการ
การพบกลมุการเขาคาย  หรอืการประชมุสมัมา  รวมทัง้มกีารเผยแพรความรผูานชองทางตาง ๆ   เชน
วารสาร  เวบ็ไซด  จดหมายขาว  เปนตน

ความสำเรจ็ของการจดัการความรดูวยตนเอง
1. ผเูรยีนเกดิการเรยีนรตูามแผนพฒันาตนเองทีไ่ดกำหนดไว
2. ผเูรยีนตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการพมันาตนเองเพือ่เรยีนรวูชิาตาง ๆ   อยางเขาใจ

และนำมาใชประโยชนในชวีติประจำวนัได
3. ผเูรยีนมคีวามรทูีท่นัสมยั  เหมาะสมกบัสถานการณปจจบุนั  สามารถปรบัตวัใหอยใูน

สงัคมได
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ตวัอยางการจดัการความรขูอง  “เอก 009”

คุณคงเคยไดยินคนพูดวา  “ไมมีเวลา”  นี่เปนคำพูดที่แปลกมาก  เปนคำพูดที่บอกถึง
ความหมายในตัวของมันเอง  โดยไมตองการคำอธิบายใด ๆ  สำหรับเวลาแลว  คนที่ไมมีเวลาแลว
คนทีไ่มมเีวลาคอืคนตาย  ดงันัน้  ถาคณุยงัหายใจ  แสดงวาเวลายงัเดนิอย ู แตไมตองเรงรบีเสยีจนมาก
เกนิไป  และควรรวูาตอนไหนควรรบี  และถารบีแลวกต็องทำใหด ี  เพราะเวลาทีค่นเราทำอะไรเรว็ ๆ
มกัจะมากบัความลวก  ซึง่จะตองใชเวลาในการเขาแกไขปญหา  ผมวเิคราะหดตูนเอง  จงึพบวา  ทำไม
1  วนั  ผมจงึมเีวลาเพยีงนอยนดิ  ปญหาหลกั ๆ  คอืผมเสยีเวลาไปกบัการนอนตืน่สาย  เลมเกม  ดทูวีี
เลนเนต็  และขีเ้กยีจนัน่เอง  ดงันัน้  ผมจงึคดิวา  วธิแีกอยทูีต่วัเราเอง  ผมจงึรวูาเราควรทำในสิง่ทีต่รง
กนัขาม  นัน่คอื

1. ผมตืน่เชา  ตอนแรก ๆ  อาจจะยากนดิหนึง่  เริม่จากนอนกอน  4  ทมุทกุวนั  รางกาย
จะตื่นเอง  05.00 น.  และเราก็ไมนอนสัปหงก  แตใหตื่นเลย  หรือถาเราไมมีแรงใจ  หรือไมรูวา
ตืน่มาแลวจะทำอะไรด ี  ใหเราสำรวจเนต็วามกีจิกรรมอะไรด ีๆ  ทีเ่ราไปรวมตอนเชาได  และนดักลมุ
ผทูีจ่ะทำกจิกรรมในตอนเชา  ทำใหเรามแีรงจงูใจในการตืน่นอนเชา  กจิกรรมทีผ่มทำเปนประจำ  คอื
ปนจกัรยาน  หรอือาจไปวิง่ตอนเชา  เพือ่หากลมุเพือ่นใหม ๆ  กลมุเพือ่นใหม ๆ  คงนาจะไมใชรนุเดยีว
กนั  แตเปนผใูหญทีเ่ราจะสามารถคยุและแลกเปลีย่นประสบการณการทำงาน  แลวเรากจ็ะไดความรู
อะไรอกีเยอะ  เปรยีบเหมอืนการเรยีนรทูีไ่มหยดุนิง่  ยิง่รจูกัคนมากขึน้  เรากจ็ะไดประสบการณตาง ๆ
จากคนที่รูจักมากมาย  วาเคาเคยเปนอะไร  ทำอะไรมา  บางครั้งคนที่เราอยากไปรวมกิจกรรมดวย
อาจจะสรางความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได  เชนเคาอาจจะกำลังตามหาคนที่มีความสามารถ
บางอยาง  แลวบังเอิญไดมาเจอกันตอนออกกำลังกาย  ซึ่งผมเองก็ไดประโยชนจากตรงนี้เยอะมาก
ซึง่การทีเ่ราไดทีป่รกึษาแบบความเปนเพือ่น  ทำใหมคีวามจรงิใจ  และไดรบัคำปรกึษาฟร ี เรือ่งบางอยาง
เราคนหาจากเอกสาร  จากอนิเตอรเนต็  ไมเจอ  แตกลบัไปเจอเอางาย ๆ   ตอนออกกำลงักาย  นัน่เพราะ
เราได เจอผูคนมากมายที่พรอมจะเปนมิตร  และแลกเปลี่ยนประสบการณกัน  นำพาซึ่งโอกาส
อนัมากมายชกันำเราไปสอูนาคตทีด่ ี  และเราตองพาตวัเราไปออกไปหามนักอน

2. เลกิเลนเกม  เกมไมวาจะเปน  offline  หรอื  online  กไ็มตางกนั  อาการตดิเกมผมก็
เคยเปน  วนั ๆ  นัง่คยุแตเรือ่งเกม  ซือ้หนงัสอืเกม  การตนู  จดจอแตเรือ่งเกม  ผมสรปุออกมาวาเกม
เปนกิจกรรมที่สิ้นเปลืองเวลามาก ๆ  และประโยชนที่ไดชางนอยนิดจนไมคุมคาที่จะไปเสียเวลาเลน
อาการตดิเกมเหมอืนตดิยาเสพตดิ  อยากเลน  ตืน่มากเ็ลน กนิเสรจ็เลนตอ  หมดแรงกน็อน  ตืน่มาก็
เลนอกี  ชวีติแทบไมไดทำอะไรเลย  การเลกิเลนเกมของผมโดยการทำงานใหมากขึน้จนไมมเีวลาเลนเกม
และยิง่ทำงานมากกย็ิง่ไดเงนิมาก  ผมจงึไมมเีวลาหนัหลงักลบัไปเลนเกมอกี  มงุมัน่ทำงาน  โลกจรงิ ๆ
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หาเงินจริง ๆ  ไมใชเงินในเกม  หาเพื่อนจริง ๆ  ที่คุยกันแบบเห็นหนาเห็นตา  ทำอะไรที่มันเปนจริง
สมัผสัได  ไมใชโลกจอมปลอมทีเ่ดก็ ๆ  หลงใหล  และถอนตวัไมขึน้  นอกจากการทำงานคอืการออก
กำลังกาย  และไดไปเที่ยวดวยกัน  นั่นคือ  การปนจักรยานทางไกล  เพราะเราตองซอมปนเพื่อไป
ออกทรปิทางไกล  ตอนทีผ่มเลกิเลนเกม  เปนชวงทีผ่มไมรสูกึตวัวาผมเลกิเลน  แตผมมารสูกึตวัอกีครัง้
กต็อนทีผ่มไมคดิจะกลบัไปเลนมนัอกีแลว  เพราะการทีผ่มไดออกไปพบปะพดูคยุกบักลมุเพือ่นใหม ๆ
คนจรงิ ๆ  ไดทำกจิกรรมในโลกแหงความเปนจรงิรวมกนั  มนัดกีวาโลกของเกมเยอะเลย  และผมคดิวา
ถาเดก็ ๆ  ทกุคนถาไดมโีอกาสไปทำกจิกรรมทีส่นกุสนานกบัเพือ่นตางวยั  กน็าจะชวยใหหางเหนิจาก
โลกของเกมได  และคนพบตวัเองวายงัมกีจิกรรมอกีเยอะแยะทีด่กีวาการนัง่เลนเกม

3. ดทูวี ี การตดิทวี ี หรอืละคร  หรอืเกมโชวชวงดกึ  เมือ่กอนผมกต็ดิแบบตองดใูหได  แต
ปจจบุนัผมกแ็ทบไมไดดทูวีเีลย  1  อาทติยดไูมเกนิ  3  ชัว่โมง  เพราะกจิกรรมอืน่ ๆ  นอกบานและ
การทำงานที่เราใสใจ  เราใสความรับผิดชอบในงาน  กลับถึงบานมีแรงเหลือ  การดูทีวี  เชนขาว
กอ็าจจะตดิตามเฉพาะชวงสรปุขาว  และขาวไหนทีเ่จาะลกึหรอืสนใจเปนพเิศษ  ผมกจ็ะคนเพิม่เตมิจาก
Internet

4. การเลนเน็ต  มีหลายเว็บไซดที่ใหความรูที่ดี  การหาความรูเพิ่มเติมใหกับตนเอง
ผานเนต็  มเีวบ็บอรดอกีมากมายทีม่คีวามรใูหเราเขาไปขดุ  ดกัจบัเอามาใช  เพยีงแตเราตองรจูกัจำกดั
เวลาในการเลนเนต็  และเลอืกอานทีม่สีาระ  และมปีระโยชนกบัเราจรงิ ๆ   สิง่ทีผ่มหาความรจูากเนต็อยู
ตลอด  คอืการศกึษาภาษาองักฤษ  โดยการฟงเพลงทีเ่ราชอบ  เราแปลไมออกเรากห็าคำแปลในเนต็
และฝกรองไปดวย  การแปลเพลงตาง ๆ  และการฝกรองเพลง  ชวยพฒันาทกัษะดานภาษาไดดเียีย่ม
ผมคดิวาเปนบทเรยีนทีด่ ี สิง่ทีผ่มไมทำในการเลนเนต็ คอื  เลกิเปดเวบ็ทีเ่กีย่วกบัเกม  การตนู  ทกุชนดิ
เลกิดดูวง  เลกิอานขาวซบุซบินนิทา

5. ความขีเ้กยีจ  สิง่นีม้นัฝงตวัอยใูนมนษุยทกุตวัตนทีอ่บัจน  แรนแคน  เฝาคดิ  ภาวนา
ถงึแตความสขุสบาย  ความร่ำรวย  แตกลบัไมลงมอือะไรเลย  เฝาแตขอเงนิ  หรือหวงัจะทำนอยแต
ไดเยอะ  ทำเร็ว ๆ  ลวก ๆ  แตไรซึ่งคุณภาพ  ความขี้เกียจเมื่อกอนผมก็มีขี้เกียจนะ  จนผมคิดวา
ทำไมตองทำโนน  ทำนีด่วย  เรากอ็ยแูบบสกปรก ๆ  ของเราไป  ตวัเรารบัได  คนอืน่จะรสูกึยงัไงกช็าง
ไมไดอยกูบัเรานี ่ กป็ลอยใหทีอ่ยอูาศยัสกปรกรงุรงั  และเมืผ่มเริม่ทำงานจรงิจงั  เริม่ใชชวีติในโลกแหง
ความเปนจริง  เริ่มพบเจอผูคนมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต  สิ่ง ๆ หนึ่งที่เคา
เหลานัน้มเีหมอืนกนักค็อื  ความสะอาด  คนทีห่าเงนิไดเยอะ ๆ  จะใชเวลาสวนหนึง่ของชวีติเพือ่รกัษา
ความสะอาดพืน้ทีร่อบ ๆ  ตวัเอง  โดยคนเหลานัน้จะไมชอบความสกปรก  ความไมเปนระเบยีบ  แต
ถาตองใหเขาอยกูบัคนสกปรก  หรอืไมมรีะเบยีบ  เคาจะยอมรบัไมได  หากเราจะทำงานกบัเขา  เรา
กต็องทำตวัเองใหสะอาด  เปนระเบยีบ  การปฏบิตัติวังาย ๆ   ถาหากขีเ้กยีจ  กก็ำจดัความสกปรกออกไป
แบงเวลาวนัละ  30  นาท ี  หรอือาจจะเริม่จากวนัละ  10  นาทกีอน  โดยตัง้ใจวา  เวลา  10  นาทนีี้
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จะเปนเวลาทีพ่เิศษทีส่ดุในชวีติของเราทกุวนั  คอืเราจะทำใหบานเราสะอาด  เริม่จาก  1  หองน้ำกอน
(ดเูหมอืนวาจะงายและเหน็ผลเรว็)  เทน้ำยาขดัหองน้ำ  แลวขดั ๆๆๆ  ภายใน  10  นาท ี  เรากจ็ะรวูา
งายมาก  ทำทกุวนัยงัไดเลย  เมือ่ขดัหองน้ำแลว  กเ็กบ็กวนดบาน  เริม่จากการจำกดัพืน้ทีก่อน  เชน
10  นาทตีอไปนี ้ เราจะเกบ็โตะทำงาน  ซึง่เมือ่ทำจรงิ ๆ  แลวจะเกนิ  10  นาท ี แตผมกม็กัจะเกบ็ตอ
จนเสรจ็  แตปญหาสำคญัของการเริม่ตนเขาสกูารเปนคนรกัสะอาด  คอืเราตองรจูกัการจดัการ  ตอง
มเีครือ่งมอื  เชน  เพิม่ชัน้วางของ  ซือ้ถงัขยะมาไวใช  ถาอยากเกบ็ของกห็ากลอง  หรอืลงัมาใส

อยาปลอยเวลาใหผานไปกบักจิกรรมเดมิ ๆ  เชนเลมเกม  ดทูวี ี เลนเนต็  Chat  ดดูวง  เมือ่
อะไร  ๆ  รอบตวัสะอาดขึน้มา  จติใจเรากจ็ะแจมใส  และสมองปลอดโปรง  มกีะจติกะใจทำงานให
ไดมากขึ้น งานที่ออกมาก็เปยมไปดวยคุณภาพ  คุมกับเวลาที่เสียไป  ที่ผมพูดมานี้  เพราะผมทำได
มากกวา  500,000  บาทตอเดอืน
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2.  การสรปุองคความรแูละการจดัทำสารสนเทศการจดัการความรดูวยตนเอง

การสรุปองคความรู
การจดัการความร ู เรามงุหา  “ความสำเรจ็”  มาแลกเปลีย่นเรยีนร ู เรามงุหาความสำเรจ็ใน

จุดเล็ก ๆ  จุดนอยตางจุดกัน  นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อใหเกิดการขยายผลไปสูความสำเร็จที่
ใหญขึน้

องคความรเูปนความรจูากการปฏบิตั ิ เรยีกวา  “ปญญา”  กระบวนการเรยีนรเูปดโอกาสให
ผเูรยีนเปนผสูรางความรดูวยตนเอง  สงัเกตสิง่ทีต่นอยากร ู ลงมอืปฏบิตัจิรงิ  คนควาและแสวงหาความรู
เพิ่มจนคนพบความจริง  สรางสรรคเกิดเปนองคความรูและเกิดประสบการณใหม  การเรียนรูแบบนี้
จะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด  สูการปฏิบัติ  และเกิด  “ปญญา”  หรือองค
ความรเูฉพาะของตนเอง

องคความรูมีอยูอยางมากมาย  การปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ  รวมทั้งการแกปญหา
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในระหวางการทำงานที่สงผลใหงานสำเร็จลุลวงตามเปาประสงค  ถือวาเปนองค
ความรทูีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้  และเปนองคความรทูีม่คีาตอการเรยีนรทูัง้สิน้

การสรปุองคความรมูคีวามสำคญัตอกระบวนการจดัการความรเูปนอยางยิง่  เพราะการสรปุ
องคความรจูะเปนการตอยอดความรใูหกบัตนเองและผอูืน่  หากบคุคลอืน่ตองการความชวยเหลอืใน
การแกปญหาบางเรือ่ง  เราจะใชความรทูีม่อียชูวยเหลอืเพือ่นไดอยางไร  และเมือ่เราจะเริม่ตนทำอะไร
เรารบูางไหมวามใีครทำเรือ่งนีม้าบาง  อยทูีไ่หนในชมุชนของเรา  เพือ่ทีเ่ราจะทำงานใหสำเรจ็ไดงายขึน้
และไมทำผดิซ้ำซอน  การดำเนนิการจดัการองคความร ู อาจตองดำเนนิการตามขัน้ตอนตาง ๆ  ดงันี้

1. การกำหนดความรหูลกัทีจ่ำเปนหรอืสำคญัตองาน  หรอืกจิกรรมของกลมุหรอืองคกร
2. การเสาะหาความรทูีต่องการ
3. การปรบัปรงุ  ดดัแปลง  หรอืสรางความรบูางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
4. การประยกุตใชความรใูนกจิกรรมงานของตน
5. การนำประสบการณจากการทำงาน  และการประยกุตใชความรมูาแลกเปลีย่นเรยีนรู

และสกดัขมุความร ู ออกมาบนัทกึไว
6. การจดับนัทกึ  “ขมุความร”ู  และ  “แกนความร”ู  สำหรบัไวใชงาน  และปรบัปรงุเปนชดุ

ความรทูีค่รบถวน  ลมุลกึ  และเชือ่มโยงมากขึน้  เหมาะตอการใชงานมากขึน้

การจดัการความรเูพือ่ใหเกดิองคความรทูีต่องการ  เริม่จากการกำหนด  “เปาหมายของงาน”
นัน่คอื  การบรรลผุลสมัฤทธิ ์ในการดำเนนิการตามทีก่ำหนดไว  คอื
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1. การตอบสนอง  คอืการสนองตอบความตองการของทกุคนทีเ่กีย่วของ
2. การมนีวตักรรม  คอื  1) นวตักรรมในการทำงาน 2) นวตักรรมทางผลงาน
3. ขดีความสามารถ  คอืการมสีมรรถนะทีเ่กดิจากการเรยีนรขูองตนเอง
4. ประสทิธภิาพ  คอืองคความร ู หรอืคลงัความรู

การจัดทำสารสนเทศการจัดการความรูดวยตนเอง
การจัดการความรูดวยตนเอง  องคความรูก็ยังอยูในสมองคนในรูปของประสบการณจาก

การทำงานที่ประสบผลสำเร็จนั้น  เราตองมีการถอดองคความรูซึ่งอาจไหลเวียนองคความรูจาก
คนสูคน  หรือจากคนมาจัดทำเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงายและ
นำไปสกูารปฏบิตัไิด

โดยการนำความรูที่ไดมาจัดเก็บเปนหมวดหมูของความรู  การชี้แหลงความรู  การสราง
เครื่องมือในการเขาถึงความรู  การกรองความรู  การเชื่อมโยมความรู  การจัดระบบองคความรูยัง
หมายรวมถึงการทำใหความรูละเอียดชัดเจนขึ้น  องคความรูอาจจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ  เชน
บนัทกึความร ู แฟมสะสมงาน  เอกสารจากการถอดบทเรยีน  แผนซดี ี เวบ็ไซด  เวบ็บลอ็ก  เปนตน
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3. กระบวนการจดัการความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิาร

กระบวนการจัดการความรูดวยกลุมปฏิบัติการ
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น  ปญหาจะมีความซับซอนมากขึ้น  เราจำเปนตอง

มคีวามรทูีห่ลากหลาย  ความรสูวนหนึง่อยใูนรปูของเอกสาร  ตำรา  หรอือยใูนรปูของสือ่อเิลก็ทรอนกิส
เชน  เทป  วดิโีอ  แตความรทูีม่อียมูากทีส่ดุคอือยใูนสมองคน  ในรปูแบบของประสบการณ  ความจำ
การทำงานทีป่ระสบผลสำเรจ็  การำรงชวีติอยใูนสงัคมปจจบุนัจำเปนตองใชความรอูยางหลากหลาย
นำความรูหลายวิชามาเชื่อมโยง  บูรณาการใหเกิดการคิด  วิเคราะห  สรางความรูใหมจากการแก
ปญหาและพมันาตนเอง  ความรบูางอยางเกดิขึน้จากการรวมกลมุเพือ่แกปญหา  หรอืพฒันาในระดบั
กลมุ  องคกร  หรอืชมุชน  ดงันัน้จงึตองมกีารรวบกลมุเพือ่จดัการความรรูวมกนั

ปจจยัทีท่ำใหการจดัการความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิารประสบผลสำเรจ็
1. วฒันธรรมและพฤตกิรรมของคนในกลมุ  คนในกลมุตองมเีจตคตทิีด่ใีนการแบงปน

ความรซูึง่กนัและกนั  มคีวามไวเนือ้เชือ่ใจกนั  ใหเกยีรตกินั  และเคารพความคดิเหน็ของคนในกลมุทกุคน
2. ผูนำกลุม  ตองมองวาคนทุกคนมีคุณคา  มีความรูจากประสบการณ  ผูนำกลุมตอง

เปนตนแบบในการแบงปนความร ู กำหนดเปาหมายของการจดัการความรใูนกลมุใหชดัเจน  หาวธิกีาร
ใหคนในกลุมนำเรื่องที่ตนรูออกมาเลาสูกันฟง  การใหเกียรติกับทุกคนจะทำใหทุกคนกลาแสดงออก
ในทางสรางสรรค

3. เทคโนโลยี  ความรูที่เกิดจากการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อถอดองคความรู  ปจจุบันมี
การใชเทคโนโลยมีาใชเพือ่การจดัเกบ็  เผยแพรความรกูนัอยางกวางขวาง  จดัเกบ็ในรปูของเอกสารใน
เวบ็ไซด  วดิโีอ  VCD  หรอืจดหมายขาว  เปนตน

4. การนำไปใช  การตดิตามประเมนิผล  จะชวยใหทราบวา  ความรทูีไ่ดจากการรวมกลมุ
ปฏิบัติมีการนำไปใชหรือไม  การติดตามผลอาจใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  หรือถอดบทเรียนผู
เกี่ยวของ  ประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุม  เชนการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด
ของคนในกลมุ  พฤตกิรรมของคนในกลมุ  ความสมัพนัธ  ความเปนชมุชนทีร่วมตวักนัเพือ่แลกเปลีย่น
ความรกูนัอยางสม่ำเสมอ  รวมทัง้การพฒันาดานอืน่ ๆ  ทีส่งผลใหกลมุเจรญิเตบิโตขึน้ดวย

กระบวนการจดัการความรดูวยกลมุปฏบัิตกิาร  มขีัน้ตอนดงันี้
1. การบงชีค้วามร ู สำรวจปญหา  วเิคราะหปญหาภายในกลมุ  แยกปญหาเปนขอ ๆ   เรยีง

ตามลำดบัความสำคญั  กำหนดความรทูีต่องใชในการแกปญหา  ความรนูัน้อาจอยใูนรปูของเอกสาร
หรอือยทูีต่วับคุคลผทูีเ่คยปฏบิตัใินเรือ่งนัน้และสำเรจ็มาแลว
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2. การสรางและแสวงหาความรู  เมื่อกำหนดองคความรูที่จำเปนในการแกปญหาหรือ
พฒันาแลว  ทำการสำรวจและแสวงหาความรทูีต่องการจากหลาย ๆ แหลง

3. การจดัการความรใูหเปนระบบ  นำขอมลูทีไ่ดจากการแสวงหาความร ู  มาจดัใหเปน
ระบบเพือ่แยกเปนหมวดหม ู  เพือ่ใหงายตอการวเิคราะหและตดัสนิใจในการนำไปใช

4. การประมวลและกลัน่กรองความร ู ในยคุทีส่งัคมเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็  และมี
การนำเทคโนโลยมีาใชเพือ่การเรยีนรแูละการบรหิารจดัการมากขึน้  ความรบูางอยางอาจลาสมยั  ใช
แกปญหาไมไดในสมยันี ้ ตองมกีารประมวลและกลัน่กรองความรกูอนนำมาใช  ความรทูีผ่านการปฏบิตัิ
จนประสบผลสำเร็จมาแลว  ถือเปนความรูที่สำคัญเนื่องจากมีบทเรียนจากการปฏิบัติ  และหาเปน
ความรตูามทีเ่ราตองการกส็ามารถนำมาประยกุตใชในกลมุได

5. การเขาถงึความร ู สมาชกิในกลมุทกุคนควรจะเขาถงึความรไูดทกุคน  เนือ่งจากทกุคน
มีความสำคัญในการแกปญหา  พัฒนา  รวมทั้งเปนผูสรางพลังใหกับกลุม  การแกปญหาไมได
หมายความวา  ผูนำกลุมคนเดียวสามารถแกปญหาไดหมด  ทุกคนควรมีสวนรวมในการแกปญหา
ความรูที่จำเปนในการแกปญหาหรือพัฒนากลุม  ตองมีการจัดการใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู
ไดงาย  หากเปนกลุมปฏิบัติการ  การเขาถึงความรูไดงาย  คือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในตัวคน
การศกึษาดงูานกลมุอืน่  การศกึษาหาความรจูากเวบ็ไซด  หรอืการนำเอกสารมาใหสมาชกิไดอาน

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ความรูสวนใหญจะอยูในสมองคนซึ่งเปนผูปฏิบัติ
ไมสามารถถายทอดออกมาเปนความรทูีช่ดัแจง  ในรปูของเอกสาร  หรอืสือ่อืน่ ๆ  ทีจ่บัตองได  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจึงมีความสำคัญอยางมากในการดึงความรูที่อยูในตัวคนออกมา  เปนการตอยอด
ความรใูหแกกนัและกนั  การแลกเปลีย่นแบงปนความรรูวมกนั  ทำไดหลายวธิ ี เชนการประชมุ  สมัมนา
การศกึษาดงูาน  การเปนพีเ่ลีย้งสอนงาน  หรอืการรวมกลมุชมุชนนกัปฏบิตัเิฉพาะเรือ่งทีส่นใจ

7. การเรยีนร ู สมาชกิในกลมุเกดิการเรยีนรรูวมกนั  การไดแลกเปลีย่นประสบการณกถ็อื
เปนการเรียนรู  นั่นคือเกิดความเขาใจและมีแนวคิดในการนำไปปรับใช  หากมีการนำไปใชโดยการ
ปฏิบัติจะสงผลใหผูปฏิบัติเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  เพราะในระหวางการปฏิบัติจะมีปญหาเขามาให
แกไขเปนระยะ ๆ  การทำไปแกปญหาไป  เปนการเรยีนรทูีด่ ี และเมือ่ปฏบิตัจินเกดิผลสำเรจ็  อาจเปน
ผลสำเรจ็ทีไ่มใหญโต  สำเรจ็ในขัน้ทีห่นึง่  หรอืขัน้ทีส่อง  กถ็อืเปนผลสำเรจ็จาการปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ  หรอื
best  practice  ของผปูฏบิตันิัน่เอง
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4. การสรุปองคความรูและการจัดการทำสารสนเทศการจัดการความรูดวยการ
รวมกลุมปฏิบัติการ

การรวมกลุมปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง  กลุมจะตองมีการสรุปองคความรูเพื่อจัดทำเปนสารสนเทศ

เผยแพรความรใูหกบัสมาชกิกลมุ  และกลมุอืน่ ๆ  ทีส่นใจในการเรยีนร ู และเมือ่มกีารดำเนนิการจดัหา
หรือสรางความรูใหมจากการพัฒนาขึ้นมา  ตองมีการกำหนดสิ่งสำคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู
และตองพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและนำมาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ  ซึ่งกลุม
ตองจดัเกบ็องคความรไูวใหดทีีส่ดุ  ไมวาจะเปนขอมลูขาวสารสนเทศ  การวจิยั  การพฒันา  โดยตอง
คำนงึถงึโครงสรางและสถานทีห่รอืฐานของการจดัเกบ็  ตองสามารถคนหาและสงมอบใหอยางถกูตอง
มกีารจำแนกหมวดหมขูองความรไูวอยางชดัเจน

การสรปุองคความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิาร
การจดัการความรกูลมุปฏบิตักิาร  เปนการจดัการความรขูองกลมุทีร่วมตวักนั  มจีดุมงุหมาย

ของการทำงานรวมกันใหประสบผลสำเร็จ  ซึ่งมีกลุมปฏิบัติการ  หรือที่เรียกวา  “ชุมชนนักปฏิบัติ”
เกดิขึน้อยางมากมาย เชน  กลมุฮกัเมอืงนาน  กลมุเลีย้งหม ู  กลมุเลีย้งกบ  กลมุเกษตรอนิทรยี  กลมุ
สัจจะออมทรัพย  หรือกลุมอาชีพตาง ๆ  ในชุมชน  กลุมเหลานี้พรอมที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึง่กนัและกนั

องคความรูจึงเปนความรูและปญญาที่แตกตางกันไปตามสภาพและบริบทของชุมชน
การสรางองคความรูหรือชุดความรูของกลุมไดแลว  จะทำใหสมาชิกกลุมมีองคความรูหรือชุดความรู
ไวเปนเครือ่งมอืในการพมันางาน  และแลกเปลีย่นเรยีนรกูบัคนอืน่  หรอืกลมุอืน่อยางภาคภมูใิจ  เปน
การตอยอดความรูและการทำงานของตนตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด  อยางที่เรียกกวาเกิดการเรียนรู
และพฒันากลมุอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ

ในการสรุปองคความรูของกลุม  กลุมจะตองมีการถอดองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ
การถอดองคความรจูงึมลีกัษณะของการไหลเวยีนความร ู จากคนสคูน  และจากคนสกูระดาษ  นัน่คอื
การองคความรมูาบนัทกึไวในกระดาษ  หรอืคอมพวิเตอร  เพือ่เผยแพรใหกบัคนทีส่นใจไดศกึษาและ
พฒันาความรตูอไป  ปจจยัทีส่งผลสำเรจ็ตอการรวมกลมุปฏบิตักิาร  คอื

1. การสรางบรรยากาศของการทำงานรวมกนั  กลมุมคีวามเปนกนัเอง
2. ความไววางใจซึง่กนัและกนั  เปนหวัใจสำคญัของการทำงานเปนทมี  สมาชกิทกุคนควร

ไววางใจกนั  ซือ่สตัวตอกนั  สือ่สารกนัอยางเปดเผย  ไมมลีบัลมคมใน



12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

170

3. การมอบหมายงานอยางชัดเจน  สมาชิกทุกคนเขาใจวัตถุประสงค  เปาหมาย  และ
ยอมรบัภารกจิหลกัของทมีงาน

4. การกำหนดบทบาทใหกบัสมาชกิทกุคน  สมาชกิแตละคนเขาใจและปฏบิตัติามบทบาท
ของตนเอง  และเรียนรูเขาใจในบทบาทของผูอื่นในกลุม  ทุกบทบาทมีความสำคัญ
รวมทัง้บทบาทในการชวยรกัษาความเปนกลมุใหมัน่คง  เชน  การประนปีระนอม  การ
อำนวยความสะดวก  การใหกำลงัใจ  เปนตน

5. วธิกีารทำงาน  สิง่สำคญัทีค่วรพจิารณา  คอื
1) การสื่อความ  การทำงานเปนกลุมตองอาศัยบรรยากาศ  การสื่อความที่ชัดเจน

เหมาะสม  ซึง่จะทำใหทกุคนกลาเปดใจ  แลกเปลีย่นความคดิเหน็  และแลกเปลีย่น
เรยีนรซูึง่กนัและกนัจนเกดิความเขาใจ  และนำไปสกูารทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

2) การตดัสนิใจ  การทำงานเปนกลมุตองใชความรกูารตดัสนิใจรวมกนั  เมือ่เปดโอกาส
ใหสมาชกิในกลมุแสดงความคดิเหน็  และรวมตดัสนิใจแลว  สมาชกิยอมเกดิความ
ผกูพนัทีจ่ะทำใหสิง่ทีต่นเองไดมสีวนรวมตัง้แตตน

3) ภาวะผนูำ  คอืบคุคลทีไ่ดรบัการยอมรบัจากผอูืน่  การทำงานเปนกลมุควรสงเสรมิให
สมาชกิในกลมุทกุคนไดมโีอกาสแสดงความเปนผ ู  เพือ่ใหทกุคนเกดิความรสูกึวาได
รบัการยอมรบั  จะไดรสูกึวาการทำงานรวมกนัเปนกลมุนัน้มคีวามหมาย  ปรารถนา
ทีจ่ะทำอกี

4) การกำหนดกติกาหรือกฎเกณฑตาง ๆ  ที่จะเอื้อตอการทำงานรวมกันใหบรรลุ
เปาหมาย  ควรเปดโอกาสใหสมาชกิไดมสีวนรวมในการกำหนดกตกิา  หรอืกฎเกณฑ
ทีจ่ะนำมาใชรวมกนั

6. การมสีวนรวมในการประเมนิผลการทำงานของกลมุ  ควรมกีารประเมนิผลการทำงาน
เปนระยะในรูปแบบทั้งไมเปนทางการและเปนทางการ  โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมิน
ผลงาน  ทำใหสมาชิกไดรับทราบความกาวหนาของงาน  ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการทำงาน  หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน  ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะไดทราบวาผลงานบรรลุ
เปาหมาย  และมคีณุภาพมากนอยเพยีงใด
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ตวัอยาง  การถอดองคความรชูมุชนอนิทรยีบานยางยวน

บรบิทชมุชนบานยางยวน  หมทูี ่  5  ตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ  จงัหวดันคร
ศรธีรรมราช  เปนพืน้ทีร่าบกลมุแบบลกูคลืน่  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพีทำนาเปนหลกั  อาชพี
รองลงมาคอืการเลีย้งสตัว  เชนเลีย้งโค  เปด  ไก  เปนรายไดเสรมิ  และมกีารปลกูผกัไวเพือ่บริโภคเอง
จากสภาพความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปจจุบันทำใหคนในบานยางยวนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
มาพึ่งตนเองมากขึ้น  แกนนำชุมชน  ซึ่งเปนผูนำธรรมชาติเขามามีบทบาทพลักผันวิถีชีวิตชุมชนให
ดขีึน้  การประสบปญหาจากภาวะเศรษฐกจิทำใหการลงทนุในการประกอบการทำนาสงูขึน้  ทัง้ในเรือ่ง
ของคาน้ำมัน  คาปุย  คายาปราบศัตรูพืช  ซึ่งมีผลกับเกษตรกร  สวนหนึ่งที่มองเห็นไดชัดคือ  การ
เจ็บไขไดปวยของคนในชุมชน  บานยางยวนมีกลุมองคกรตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมายสำหรับการใชแก
ปญหาตาง ๆ  ของสมาชิกในชุมชน  ซึ่งเนนที่การประกอบอาชพี  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ซึง่มแีกนนำ ชมุชนอยางกลมุแกนนำทีเ่ขารวมเวทเีสวนา  และทมีงาน  เขามามบีทบาทในการรวบรวม
ประชาชนในพื้นที่มารวมคิดรวมทำกิจกรรมตาง ๆ  ที่เปนประโยชนอยางมหาศาลใหกับคนในบาน
ยางยวน  หมทูี ่ 5  ตำบลตอนตรอ  อำเภอเฉลมิพระเกยีรติ

กระบวนการแผนชมุชนพึง่ตนเองบานยางยวน
กลุมแกนนำที่เขารวมเวทีเสวนา  เลาวาการจัดทำแผนชุมชนของบานยางยวนนั้น  เริ่มที่

การจดัเกบ็ขอมลูบญัชคีรวัเรอืนของหมบูาน  แลวนำขอมลูนัน้มารวมวเิคราะหเพือ่นำขอมลูทีไ่ดมาใช
ในการจัดทำแผนชุมชน  สิ่งที่ปรากฏคือเรื่องของคาใชจายของคนในชุมชนสวนใหญเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ  และหนี้สินสวนใหญก็เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพดวยเชนกัน  เพราะบางครั้งใน
การทำนาตองใชตนทนุสงูเมือ่เจอกบัปญหาภยัธรรมชาต ิ  นาลมทำใหเปนหนีเ้ปนสนิ  จากขอมลูทีไ่ด
กน็ำมาจดัทำเปนแผนชมุชน  ซึง่จะเนนทีเ่รือ่งของแผนการทำเกษตร  ซึง่มผีลโดยตรงกบัการประกอบ
อาชพีของคนในชมุชน  สิท่ีต่องทำกค็อืการทำนาแบบอนิทรยี  เพือ่ลดตนทนุการผลติ  ในเรือ่งของปยุ
มรีาคาแพง  โดยตองการทีจ่ะขยายการทำนาแบบอนิทรยีทัง้หมบูารน  จากแผนการทำเกษตรของชมุชน
ทำใหเกดิกลมุองคกรตาง ๆ  ในชมุชนเกีย่วกบัการประกอบอาชพีทำนามากมาย

นอกเหนอืจากการทำแผนเรือ่งการทำนาแบบอนิทรยีแลว  บานยางยวนไดมกีารทำเรือ่งของ
การปลกูผกัปลอดสารพษิ  ปลกูกนิเองในชมุาชนกอนทีจ่ะขายสตูลาดนอกชมุชน  โดยเนน  การปลกู
ทุกอยางที่กิน  และกินทุกอยางที่ปลูก  ในการนี้ไดมีพื้นที่สำหรับใชเปนแปลงผักรวมของ ชุมชน
โดยใชปยุอนิทรยีทำขึน้เองใชในแปลกผกั

กลุมแกนนำที่เขารวมเวทีเสนวนาบอกกับทีมงานวา  ในการจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผน
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ของหมบูาน ไดรบัความรวมมอืจากองคการบรหิารสวนตำบลซึง่เขามาสนบัสนนุและหนวยงานตาง ๆ
ทีเ่ขามาหนนุเสรมิเพือ่บรูณาการแผนเขากบัการทำงานของหนวยงาน  ทัง้พฒันาชมุชน  เกษตร  กศน.
และสาธารณสขุ

กลุมแกนนำที่เขารวมเวทีเสวนา  และผูใหขอมูลไดพูดถึงเรื่องสุขภาพชุมชน  บอกวาการที่
จะใหคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีตองเริ่มที่การกิน  และขาวซึ่งเปนอาหารหลักตองเปนขาวที่ปลอดภัย
ตอคนในชุมชน  เพราะฉะนั้นชุมชนตองผลิตขาวเองจึงจะไดขาวมีคุณภาพ  และขาวที่มีคุณภาพนั้น
จะเปนผลดตีอตนเอง  และลกูหลานของตนในชมุชน  โดยจะเนนใหคนในชมุชนปลกูขาวสำหรบับรโิภค
เองไวหนึง่แปลงโดยทำนาแบบอนิทรยี

เมือ่มแีผนพฒันาในเรือ่งเกษตรอนิทรยี  หมบูานกต็องหาความรใูนเรือ่งนี ้  โดยไดสงแกนนำ
เขาอบรมหาความรจูากทีต่าง ๆ  เชนเรือ่งการทำนาชวีภาพ  การทำปยุหมกั  การทำน้ำหมกัชวีภาพ
และการแลกเปลีย่นเรยีนรเูพือ่นำมาปรบัใชกบักลมุไดเหมาะสม

กลมุองคกรบานยางยวน
เรื่องของกลุมและองคกรในบานยางยวนเปนเรื่องที่โดดเดน  เพราะการจัดตั้งนั้นสอดคลอง

กบัวถิชีวีติและสามารถแกปญหาของคนในชมุชนไดเปนอยางด ี  เชน
ศนูยขาวบานยางยวน  เปนองคกรของชมุชนมกีองทนุใหกยูมืเพือ่การผลติขาว  โดยเฉพาะ

เนนเรื่องการทำขาวอินทรีย  โดยจายเปนเมล็ดพันธุใหกับสมาชิกและเมื่อสมาชิกขายผลผลิตก็นำเงิน
คาเมลด็พนัธมุาคนื  เพือ่ทีศ่นูยขาวจะไดนำมาซือ้เมลด็พนัธมุาไวในศนูยขาวตอไป  นอกจากใหกยูมื
เมล็ดพันธุแลวศูนยขาวก็รับขายขาวใหกับสมาชิกอีกดวย  จากการมีศูนยขาวทำใหประชาชนเปลี่ยน
จากการทำนาปมาเปนการทำนาปรงั  ซึง่สามารถทำไดถงึ  3  ครัง้ตอป

นอกจากมีศูนยขาวของหมูบานแลว  บางยางยวนยังมีโรงสีขาวของชุมชนอีกดวย  ซึ่งเปน
อกีกจิกรรมหนึง่ทีต่อบสนองคนในชมุชนไดด ี เพราะโรงสรีบัสขีาว  3  ประเภท  คอืขาวกลอง  ขาวซอม
มอื  และขาวขาว  และมกีารรบัสขีาวจากภายนอกชมุชนอกีดวย  ซึง่โรงสจีะมผีลกำไรกน็ำมาปนกำไร
ใหกบัสมาชกิ  โดยกำหนดวาสมาชกิของโรงสเีปนสมาชกิทกุคนทีอ่ยใูนหมบูาน  บรหิารโดยศนูยขาว
บานยางยวน  ทกุคนในหมบูานสามารถมาใชบรกิารได

บานยางยวนมีกลุมองคกรการเงินที่หลากหลาย  ทุกกลุมเกิดขึ้นในหมูบาน  จะมีองคกร
การเงินของกลุมตามมา  กลุมแกนนำที่เขารวมเวทีเสวนาบอกวา  เปนการสรางนิสัยใหรักการอาน
และเปนทนุสำหรบัการประกอบอาชพีของคนในชมุชน  การจดัตัง้กลมุกองทนุตาง ๆ  นัน้มทีัง้ทีห่มบูาน
จัดตั้งเองตามมติของประชาชนและกลุมองคกรที่หนวยงานภาครัฐมาหนุนเสริมใหมีการจัดตั้งเพื่อ
แกปญหาใหกับประชาชนกลุมกองทุนตาง ๆ  ไดแก  กองทุนขาว  กองทุนอาหารและโภชนาการ
กองทนุเลีย้งสตัว  กองทนุปลกูผกั  กองทนุเลีย้งโคยทุธศาสตร  กองทนุมะล ิ กองทนุพฒันาอาชพีสตรี
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กองทุนปุยหมัก  กองทุนแผนแมบทชุมชน  กองทุนสวัสดิการสาธารณสุข  สัจจะวันละ  1  บาท
ออมทรพัยตนแบบและกองทนุหมบูาน

การเกิดกลุมองคกรการเงินเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนนั้น  เปนการเรียนรูใน
เรื่องของการประหยัดอดออม  บางคนเปนสมาชิกในทุกกองทุน  และบางคนก็เลือกที่จะเปนสมาชิก
กองทุนตาง ๆ  ที่สอดคลองกับวิถีการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  ซึ่งนับไดวากลุมองคกร
การเงนิบานยางยวนตอบสนองคนในชมุชนไดทกุอาชพี

กลุมแกนนำที่เขารวมเวทีเสวนา  และสมาชิกบอกวา  ทุกกลุมมีความโปรงใสตรวจสอบได
เพราะความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  และการทำหลักฐานการเงินบัญชีที่ชัดเจน  หากขาดความ
โปรงใสคดิวาคงอยไูมได  และจะขาดซึง่ความรกัและสามคัคไีมสามารถทีจ่ะทำกจิกรรมใด ๆ  ไดเลย
ทกุกลมุมกีจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกนัเปนลกูโซ  พึง่พาซึง่กนัและกนั

การดำเนินการกลุมขาวอินทรียนั้น  เชื่อมโยงกับกลุมปุยหมัก  เชื่อมโยงกับกลุมเลี้ยงโค
เชือ่มโยงกบัศนูยขาว  เชือ่มโยงกบัโรงสชีมุชน  เรยีกวาทกุกจิกรรมเชือ่มโยงกนัหมดอยางลงตวั

การสบืทอดภมูปิญญา
การปฏิสัมพันธกันในระหวางชุมชน  การรวมกิจกรรมตาง ๆ  โดยเฉพาะกองทุนการเงิน

ตาง ๆ  ของชมุชน  ไดถายทอดจากรนุสรูนุดวยวธิกีารปฏบิตัริวมกนั  ในเรือ่งของภมูปิญญาทองถิน่ทีม่ี
อยูในชุมชนก็มีการถายทอดสูลูกหลานก็ดวยวิธีการสอนกับแบบตัวตอตัวตามแตผูเรียนจะสนใจ
ไมวาจะเปนดานหตัถกรรม  การทำเครือ่งมอืเครือ่งใช  ทีใ่ชในการทำมาหากนิของคนในชมุชน  หรอื
แมแตเรือ่งหมอพืน้บาน  หมอสมนุไพร  กไ็ดถายทอดสคูนรนุหลงั  จากรนุสรูนุไมมทีีส่ิน้สดุ  แมไมได
ถายทอดเปนลายลกัษณอกัษร  แตกย็งัมเีหลอือยใูนชมุชนบานยางยวน

ความสมัพนัธกับหนวยงานภาครฐั
ประชาชนในบานยางยวนมีปฏิสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐคอนขางดี  สังเกตไดจากการ

เกดิกลมุองคกรตาง ๆ  ในชมุชน  ซึง่สวนใหญจะมหีนวยงานภาครฐัคอยหนนุเสรมิในเรือ่งตาง ๆ  ซึง่
ทางชุมชนไมปฏิเสธในการที่จะรับสิ่งดี ๆ  ที่ทำใหเกิดการพัฒนาในชุมชนบานยางยวน  เชน  กลุม
พฒันาอาชพีสตร ี  โรงสชีมุชน  กลมุออมทรพัย  กลมุเลีย้งโค  ยทุธศาสตร  กองทนุแผนแมบทชมุชน
สวสัดกิารสาธารณสขุ  หรอืแมแตกองทนุหมบูาน  และการทีห่มบูานไมปฏเิสธหนวยงานภาครฐัทีล่ง
ไปหนนุเสรมิ  ผเูขารวมเวทบีอกวา  ทีบ่านยางยวนนัน้หนวยงานภาครฐัไดลงมาอยางตอเนือ่ง  คอย
ตดิตามใหคำแนะนำชวยเหลอื  ทกุโครงการจะไดรบัคำแนะนำมาเจาหนาทีข่องหนวยงานทีม่าปฏบิตัิ
งานในพืน้ฐาน  นำความรตูาง ๆ  มาใหอยเูสมอมไิดขาด  เรยีกไดวาลงมาคลกุคลอียใูนหมบูานกว็าได
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สิง่ทีอ่ยากใหมใีนหมบูานยางยวน
กลมุแกนนำทีเ่ขารวมเวทเีสวนา  บอกวา  อยากใหคนในบานยางยวนหนัมาทำขาวอนิทรยี

กนิขาวอนิทรยี  เพราะจะทำใหสขุภาพของคนในชมุชนดขีึน้  ทกุอยางทีท่ำสิง่ทีด่ ีๆ  คนในชมุชนตอง
ไดรบัสิง่นัน้กอนทีค่นทีอ่ยนูอกชมุชน  มขีาวอนิทรยี  มผีกัปลอดสารพษิ  มปีลาจากธรรมชาต ิ  ปลอด
สารเคม ี  คนในชมุชนตองไดกนิกอนทีจ่ะสงขายโรงพยาบาล  เพราะหากไมเริม่กนิทีช่มุชนแตไปกนิที่
โรงพยาบาลกเ็หมอืนกบัไมไดดแูลสขุภาพของคนในชมุชน

สารสนเทศการจดัการความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิาร
สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ  หมายถึงการรวบรวมขอมูลที่

เปนประโยชนตอการพัฒนางาน  พัฒนาคน  หรือพัฒนากลุม  ซึ่งอาจจัดทำเปนเอกสารคลังความรู
ของกลมุ  หรอืเผยแพรผานทางเวบ็ไซด  เพือ่แบงปน  แลกเปลีย่นความร ู  และนำมาใชประโยชนใน
การทำงาน

ตวัอยางของสารสนเทศจากการรวมกลมุปฏบิตักิาร  ไดแก
1. บันทึกเรื่องเลา  เปนเอกสารที่รวบรวมเรื่องเลา  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการทำงานให

ประสบผลสำเรจ็  อาจแยกเปนเรือ่ง ๆ  เพือ่ใหผทูีส่นใจเฉพาะเรือ่งไดศกึษา
2. บนัทกึารถอดบทเรยีนหรอืการถอดองคความร ู  เปนการทบทวน  สรุปผลการทำงานที่

จดัทำเปนเอกสาร  อาจจดัทำเปนบนัทกึระหวางการทำงาน  และหลงัจากทำงานเสรจ็แลว  เพือ่ใหเหน็
วธิกีารแกปญหาในระหวางการทำงาน  และผลสำเรจ็จากการทำงาน

3. วีซีดีเรื่องสั้น  เปนการจัดทำฐานขอมูลความรูที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน  ที่มีการ
ใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย  การทำวีซีดีเปนเรื่องสั้น  เปนการเผยแพรใหบุคคลไดเรียนรู
และนำไปใชในการแกปญหา  หรอืพฒันางานในโอกาสตอไป

4. คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดการความรูที่ประสบผลสำเร็จจะทำใหเห็นแนวทางของ
การทำงานทีช่ดัเจน  การจดัทำเปนคมูอืเพือ่การปฏบิตังิาน  จะทำใหงานมมีาตรฐาน  และผเูขยีวของ
สามารถนำไปพฒันางานได

5. อินเตอรเน็ต  ปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย  และมีการสื่อสารแลก
เปลี่ยนความรูผานทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซดตาง ๆ  มีการบันทึกความรูทั้งในรูปแบบของเว็บบล็อก
เว็บบอรด  และรูปแบบอื่น ๆ  อินเตอรเน็ตจึงเปนแหลงเก็บขอมูลจำนวนมากในปจจุบัน  เพราะคน
สามารถเขาถงึขอมลูไดอยางรวดเรว็  ทกุที ่ ทกุเวลา
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กจิกรรม

1. การจัดการความรูดวยตนเองตองอาศัยทักษะอะไรบาง  และผูเรียนมีวิธีการจัดการความรูดวย
ตนเองอยางไร  ยกตวัอยาง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. องคความรทูีผ่เูรยีนไดรบัจากการจดัการความรดูวยตนเองคอือะไร  (แยกเปนขอ ๆ)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................



12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345

หนงัสอืเรยีนสาระทกัษะการเรยีนร ูรายวชิาทกัษะการเรยีนร ู (ทร.31001
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

176

3. ใหผเูรยีนเขยีนเรือ่งเลาแหงความสำเรจ็  และรวมกลมุกบัเพือ่นทีม่เีรือ่งเลาลกัษณะคลายกนั  ผลดั
กนัเลาเรือ่ง  สกดัความรจูากเรือ่งเลาของเพือ่น  ตามแบบฟอรมนี้

แบบฟอรมการบันทึกขุมคงามรูจากเรื่องเลา

ชือ่เรือ่ง .........................................................................................................................................................
ชือ่ผเูลา .........................................................................................................................................................
1 เนือ้เรือ่งยอ
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. การบนัทกึขมุความรจูากเรือ่งเลา

2.1 ปญหา .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2.2 วธิแีกปญหา  (ขมุความร)ู ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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2.3 ผลทีเ่กดิขึน้ ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2.4 ความรสูกึของผเูลา / ผเูลาไดเรยีนรอูะไรบาง  จากการทำงานนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. แกนความรู
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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4. ใหผเูรยีนจบักลมุ  3-5  คน  ไปถอดองคความรแูหลงเรยีนรใูนชมุชน  และนำมาสรปุเปนองคความรู
โดยเรยีบเรยีงเขยีนเปนเรยีงความ  คลายตวัอยาง  “การถอดองคความรชูมุชนอนิทรยีบานยางยวน”

สรปุองคความรกูลมุ ..................................................................................................................................
ทีอ่ยแูหลงเรยีนรู ..................................................................................................................................
ชือ่ผถูอดองคความรู 1. ............................................................................................................................

2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
5 ............................................................................................................................

ประเดน็การถอดองคความรู
1. สภาพบรบิทแหลงเรยีนรู
2. กระบวนบรหิารจดัการแหลงเรยีนรู
3. การสบืทอดภมูปิญญา
4. ปญหาอปุสรรค  และแนวทางการพฒันาแหลงเรยีนรู
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แบบทดสอบเรื่องการจัดการความรู

คำชีแ้จง  จงกาบาท x  เลอืกขอทีท่านคดิวาถกูตองทีส่ดุ

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

2. เปาหมายของการจดัการความรคูอือะไร
ก. พฒันาคน
ข. พฒันางาน
ค. พฒันาองคกร
ง. ถกูทกุขอ

3. ขอใดถกูตองมากทีส่ดุ
ก. การจดัการความรหูากไมทำ  จะไมรู
ข. การจดัการความร ู คอืการจดัการความรขูองผเูชีย่วชาญ
ค. การจดัการความร ู ถอืเปนเปาหมายของการทำงาน
ง. การจดัการความร ู คอืการจดัการความรทูีม่ใีนเอกสาร  ตำรา  มาจดัใหเปนระบบ

5. ขัน้สงูสดุของการเรยีนรคูอือะไร
ก. ปญญา
ข. สารสนเทศ
ค. ขอมลู
ง. ความรู
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เฉลย  : 1) ข    2) ง    3) ก    4) ก    5) ค    6) ข    7) ข    8) ง    9) ก    10) ง

5. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ (CoP)  คอือะไร
ก. การจดัการความรู
ข. เปาหมายของการจดัการความรู
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ก. คณุเอือ้
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ค. คณุกจิ
ง. คณุลขิติ

8. สารสนเทศเพือ่เผยแพรความรใูนปจจบุนัมอีะไรบาง
ก. เอกสาร
ข. วซีดีี
ค. เวบ็ไซด
ง. ถกูทกุขอ

9. การจดัการความรดูวยตนเองกบัชมุชนแหงการเรยีนรมูคีวามเกีย่วของกนัหรอืไม  อยางไร
ก. เกีย่วของกนั  เพราะการจดัการความรใูนบคุคลหลาย ๆ คน  รวมกนัเปนชมุชน
เรยีกวาเปนชมุชนแหงการเรยีนรู

ข. เกีย่วของกนั  เพราะการจดัการความรใูหกบัตนเองกเ็หมอืนกบัจดัการความรใูห
ชมุชนดวย

ค. ไมเกีย่วของกนั  เพราะจดัการความรดูวยตนเองเปนปจเจกบคุคล สวนชมุชนแหง
การเรยีนรเูปนเรือ่งของชมุชน

ง. ไมเกีย่วของกนั  เพราะชมุชนแหงการเรยีนรเูปนการเรยีนรเูฉพาะกลมุ
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บทที ่4 
 

 

 

สาระสําคญั 

  ทบทวนทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานของคนคิดเปนทางการศึกษาผูใหญและการ

เชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเร่ืองของการคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน ศึกษาวิเคราะห

ถึงลักษณะของขอมูล การคิดเปนและกระบวนการวิเคราะหสังเคราะห ขอมูลการคิดเปน ทั้ง 3 ประการ คือ 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลทางสภาวะแวดลอมทางสังคม โดยเนนที่ขอมูลดาน

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนจุดเนนสําคัญของการคิด การตัดสินใจ แกปญหาของคนคิดเปน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  1. อธิบายถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญของคนคิดเปน และการเชื่อมโยงไปสูการ

เรียนรูเร่ืองการคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหา อยางเปนระบบ แบบคนคิดเปนได 

  2. วิเคราะหจําแนกลักษณะของขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน ที่นํามาใชประกอบการคิดและ

การตัดสินใจ ทั้งขอมูลดานวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสภาวะแวดลอม โดยเนนที่

ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่เปนจุดเนนสําคัญของคนคิด

เปนได 

  3. ฝกปฏิบัติการคิดการแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดเปน ทั้งจากกรณีตัวอยางและหรือ

สถานการณจริงในชุมชน โดยนําขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางสังคมและ

สภาวะแวดลอมมาประกอบการคิดการพัฒนาได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

  1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญกับกระบวนการคิดเปน การเชื่อมโยงสูปรัชญาคิด

เปน และการคดิการตัดสนิใจแกปญหาอยางเปนระบบแบบคนคิดเปน 

  2. ระบบขอมูล การจําแนกลักษณะของขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะห สังเคราะห ขอมูล

ทั้งดานวิชาการ ดานตนเอง และสังคมสภาวะแวดลอม โดยเนนไปที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของ

กับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจแกปญหาตามแบบอยางของคนคิดเปน 

  3. กรณีตัวอยาง และสถานการณจริงในการฝกปฏิบัติเพื่อการคิด การแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 

 

 

คิดเปน 
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ขอแนะนําการจัดการเรียนรู 

1. คิดเปน เปนวิชาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการคิด การวิเคราะห และแสวงหาคําตอบดวยการ

ใชกระบวนการทีห่ลากหลายเปดกวาง เปนอิสระมากกวาการเรียนรูที่เนนเนื้อหาใหทองจํา หรือมีคําตอบ

สําเร็จรูปใหโดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลเสียกอน 

2. ขอแนะนําวา กระบวรการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัน้ ผู เรียนสวนใหญผานการ

เรียนมาจากหลักสูตร กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากอน คุนเคยกับกระบวนการกลุม การสานเสวนา 

หรือการอภิปรายถกแถลงมากอน พอจะใชการอธิบายเสริมการอภิปรายไดบาง แตถึงกระนั้นก็ควรจะใช

กระบวนการกลุม การอภิปราย เพือ่ใหเปนการฝกทักษะการคิดการวิเคราะหขอมูลอยูเปนประจําจนเกิดเปน

นิสัย สามารถนํากระบวนการดังกลาวนี้ไปประยุกตใชกับการเรียนรูในรายวิชาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันได

ดวย ในเวลาเดียวกนักจ็ะเปนการชวยเพือ่นๆ ผูเรียนบางคนทีย่ังไมเคยมีประสบการณในการคิดการวิเคราะห

มากอนไดเรียนรูดวยความเขาใจดียิ่งขึ้น 

3. เนื่องจากเปนวิชาที่ประสงคจะใหผู เรียนไดฝกการคิดการวิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบดวย

ตนเองมากกวาทองจําเพือ่หาความรูแบบเดิม ครูและผูเรียนจึงควรจะตองปฏิบัติตามกระบวนการทีแ่นะนํา 

โดยไมขามขั้นตอนจะชวยใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่ 1 

ทบทวนความเช่ือพ้ืนฐานทางการศกึษาผูใหญของคนคิดเปน 

และการเช่ือมโยงไปสูปรัชญาคิดเปน  

การแกปญหาอยางเปนระบบของคนคิดเปน 

 

  ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเคยพบกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาการเรียน การงาน 

การเงิน หรือแมแตการเลนกีฬาหรือปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาขัดแยงของเด็ก หรือปญหาการแตงตัวไปงาน

ตางๆ เปนตน เมื่อเกิดปญหาก็เกิดทุกข แตละคนก็จะมีวีแกไขปญหา หรือแกทุกขดวยวิธีการที่แตกตางกันไป 

ซึ่งแตละคน แตละวิธีการอาจเหมือนหรือตางกัน และอาจใหผลลัพธที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยู

กับพื้นฐานความเชื่อ ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคคลน้ัน หรืออาจจะขึ้นอยูกับทฤษฎีและ

หลักการของความเชื่อที่ตางกัน เหลานั้น 

  “คิดเปน” เปนกระบวนการคิดและตัดสนิใจแกปญหาวิธหีน่ึงของคนทาํงาน กศน.ที่ทาน

อาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนและอดีตปลดักระทรวงศกึษาธิการได

นําเสนอไวเปนทิศทางและหลักการสําคัญในการดําเนินงานโครงการการศึกษาผูใหญและการศึกษานอก

โรงเรียนในสมัยนั้น และใชเปนปญหาสองนําทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในระยะตอมาดวย 

  “คิดเปน” ต้ังอยูบนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญที่เปนหลักความจริงของมนุษยที่วา 

คนเรามีความหลากหลายแตกตางกัน แตทุกคนตองการความสุขเปนเปาหมายสูงสุด คน กศน.เชื่อวาปญหา

หรือความทุกขเปนเร่ืองธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดก็สามารถแกไขได ความทุกขหรือปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคน

มากนอย หนักเบา ตางกันออกไป เมื่อเกิดปญหาหรือความทุกขคนเราก็ตองพยายามหาทางแกปญหาหรือ

คลี่คลายความทุกขใหหมดไปใหความสุขกลับคืนมา ความสุขของมนุษยจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมนุษยกับสภาวะ

แวดลอมที่เปนวิถีชีวิตของตนสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดลอมใหกลมกลืนกันไดน้ี มนุษยตองรูจัก

แสวงหาขอมูลที่หลากหลายและเพียงพออยางนอย 3 ดานดวยกัน คือ ขอมูลดานวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมทางสังคม ชุมชน นํามาวิเคราะหศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบ

และสังเคราะหเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดนํามาใชแกปญหา 

 

ความเชือ่พืน้ฐานของคนคดิเปนหรือความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญคืออะไร? 

  เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจและเขาถึง “คิดเปน” ไดอยางลึกซึ้งและชัดเจน ผูเรียนที่เคยเรียน

เร่ือง “คิดเปน” มากอนในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขอใหขามไปอานตอและรวม

กจิกรรมกระบวนการ ต้ังแต เร่ืองที่ 2 ของบทน้ีเปนตนไป 

  สําหรับผูเรียนที่ยังไมเคยเรียนเร่ือง “คิดเปน” มากอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนตน ขอใหรวมกันทําความเขาใจเร่ืองความเชื่อพื้นฐานของคนคิดเปนหรือความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
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ผูใหญเสียกอน ทั้งน้ีเพราะกระบวนการ “คิดเปน” เนนการทําความเขาใจดวยกระบวนการคิดและสรางความ

เขาใจดวยตนเองเปนหลัก ใหใชกรณีตัวอยางในแบบเรียนคิดเปน ระดับประถมศึกษาเปนเอกสาร

ประกอบการสนทนาและรวมสรุปแนวคดิดังตอไปน้ี 

 

  ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ปฐมบทของปรัชญา “คิดเปน” 

  ครั้งหนึ่ง ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเคยเปนอธิบดีกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียนมากอนเคยเลาใหฟงวามีเพื่อนฝรั่งถามทานวา ทําไมคนไทยบางคนจนก็จน อยูกระตอบ

เกาๆทํางานก็หนัก หาเชากินค่ํา แตเมื่อกลับบานยังมีแกใจน่ังเปาขลุย ต้ังวงสนทนา สนุกสนาน เฮฮากับเพื่อน

บานหรือโขกหมากรุกกับเพื่อน ไดอยางเบิกบานใจ ตกเย็นก็นั่งกินขาวคลุกน้ําพริก คลุกน้ําปลากับลูกเมีย

อยางมีความสุขได ทานอาจารยตอบไปวา เพราะเขาคิดเปน เขาจึงมีความสุข มีความพอเพียง ไมทุกข ไม

เดือดรอนทุรนทุรายเหมือนคนอื่นๆ  เทานั้นแหละ คําถามก็ตามมาเปนหางวาว เชน ก็เจา “คิดเปน” มันคือ

อะไร อยูทีไ่หน หนาตาเปนอยางไร หาไดอยางไร หายากไหม ทําอยางไรจึงจะคิดเปน ตองไปเรียนจากพระ

อาจารยทศิาปาโมกขหรือเปลา คาเรียนแพงไหม มีคายกครูไหม ใครเปนครูอาจารยหรือศาสดา ฯลฯ ดูเหมือนวา 

“คิดเปน” ของทานอาจารยจะเปนคําไทยงายๆ ธรรมดาๆ แตก็ออกจะลึกล้ํา ชวนใหใฝหาคําตอบยิ่งนัก 

 

 

 

 

“ คิดเปน” คืออะไรใครรูบาง 

มีทิศทางมาจากไหนใครเคยเห็น 

จะเรียนรํ่าทําอยางไรใหคิดเปน 

ไมลอเลนใครตอบได ขอบใจเอย 
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  ประมาณป พ.ศ.2513 เปนตนมา ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน และคณะไดนําแนวคิด

เร่ือง “คิดเปน” มาเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาผูใหญหลายโครงการ เชน โครงการการศึกษา

ผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษา

ผูใหญขั้นตอเน่ืองเปนตน*ตอมาทานยายไปเปนอธิบดีกรมวิชาการ ทานก็นําคิดเปนไปเปนแนวทางจัด

การศึกษาสําหรับเด็กในโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อใหการทําความเขาใจกับการคิดเปนงายขึ้น

พอที่จะใหคนที่จะมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวเขาใจและสามารถดําเนิน

กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักการ “คิดเปน” ได จึงมีการนําเสนอแนวคิดเร่ือง ความเชื่อพื้นฐานทาง

การศึกษาผูใหญขึ้นเปนคร้ังแรก โดยใชกระบวนการคิดเปน ในการทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทาง

การศึกษาผูใหญใหกับผูที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวในรูปแบบของการ

ฝกอบรม** ดวยการฝกอบรมผูรวมโครงการการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ และโครงการการศึกษาผูใหญขั้น

ตอเน่ืองระดับ 3-4-5 เปนที่รูจักฮือฮากันมากในสมัยน้ันผูเขารับการอบรมยังคงรําลึกถึงและนํามาใช

ประโยชนจนทกุวันน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     นับเปนวิธีการทางการศึกษาที่สมัยใหมมากยังไมมีหนวยงานไหนคเยทํามากอน 

**   ที่ใหวิทยากรที่เปนผูจัดอบรมและผูเขารับการอบรมมีสวนเรียนรูไปพรอมๆ กันดวย กระบวนการอภิปรายถกแถลงใน

รูปกระบวนการกลุมมีการวิเคราะหกรณีตัวอยางหลายเรื่อง ที่กําหนดขึ้น นําเหตผุล และขอคิดเห็นของกลุมมาสรุป

สังเคราะหออกมาเปนความเช่ือพ้ืนฐานทางการศกึษาผูใหญ (สมัยนั้น) หรอื กศน. (สมัยตอมา) ผลสรุปของการอภิปรายถก

แถลงไมวาจะเปนกลุมไหนก็จะไดออกมาเปนทิศทางเดียวกันเพราะเปนสัจธรรมที่เปนความจริงในชีวิต 

รอรูป 

 เราจะมาทําความรูจักกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญที่เปนปฐมบทของการคิดเปนกันบางดีไหม 



187 
 

การเรียนรูเร่ืองความเชือ่พื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเขาใจไดดีผู เรียนตองทําความเขาใจดวยการรวม

กิจกรรม การคิดวิเคราะหเร่ืองราวตางๆ เปนขั้นเปนตอนตามลําดับ และสรุปความคิดเปนขั้นเปนตอนตามไป

ดวย โดยไมตองกังวลวาคําตอบหรือความคิดที่ไดจะผิดหรือถูกเพียงใด เพราะจะไมมีคําตอบใดถูกทั้งหมด 

และไมมีคําตอบใดผิดทั้งหมด เมื่อไดรวมกิจกรรมครบตามกําหนดแลว ผูเรียนจะรวมกันสรุปแนวคิดเรื่อง 

ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญได ดวยตนเอง  

ตอไปนี้เราจะมาเรียนรูเรื่องความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ เพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจ 

เรือ่งการคิดเปนรวมกันเริม่ดวยการรวมกิจกรรมตางๆเปนขัน้เปนตอนไป ตั้งแตกิจกรรมที ่1 - 5 โดยจะมีครู

รวมกจิกรรมดวย 
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กิจกรรมท่ี 1 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 1 ที่เปนกรณีตัวอยางเร่ือง “หลาย

ชีวิต” ใหผูเรียนทุกคน ครูอธิบายใหผูเรียนทราบวา ครูจะอานกรณีตัวอยางใหฟง 2 เที่ยวชาๆ ใครที่พออานได

บางก็อานตามไปดวย ใครที่อานยังไมคลองก็ฟงครูอานและคิดตามไปดวย เมื่อครูอานจบแลวก็จะพูดคุยกับ

ผูเรียนเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวิีต” เพื่อจะใหแนใจวาผูเรียนทุกคนเขาใจเน้ือหา

ของกรณีตัวอยางตรงกันจากนั้นครูจึงอานประเด็น ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (คําถามที่ไมมีคําตอบสําเร็จรูป) ที่

กํากับมากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนฟง 

 

ใบงานที่ 1 

กรณีตัวอยาง เร่ือง “หลายชีวิต” 
 

 

 

 

 

พระมหาสมชัย เปนพระนักเทศน มีประสบการณการเทศนมหาชาติกัณฑมัทรีที่มีชื่อเสียงเปนที่

แพรหลายในหลายที่หลายภาคของไทย วัดหลายแหงตองจองทานไปเทศนใหงานของวัดนั้นๆ เพราะญาติ

โยมขอรอง และพระนักเทศนทั้งหลายก็นิยมเทศนรวมกับทานมหาสมชัยต้ังใจไววาอยากเดินทางไปเทศนที่

วัดไทยในอเมริกาสักคร้ังในชีวิต เพราะไมเคยไปตางประเทศเลย 

เจเกียว เปนนักธุรกิจชั้นนํา มีกิจการหลายอยางในความดูแล เชน กิจการเสื้อผาสําเร็จรูป กิจการ

จําหนายสนิคาโอท็อป กิจการสงออกสินคาอาหารกระปอง กิจการจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต แตเจเกียว

ไมมีลูกสืบสกุลเลย ต้ังความหวังไววาขอมีลูกสักคน แตก็ไมเคยสมหวังเลย 

ลุงแปน เปนเกษตรกรอาวุโส อายุเกิน 60 ปแลว แตยังแข็งแรง มีฐานะดี ชอบทํางานทุกอยาง ไมอยู

นิ่ง ทํางานสวนตัว งานสังคม งานชวยเหลือคนอ่ืน และงานบํารุงศาสนา ลุงแปนแอบมีความหวังลึกๆ อยาก

ไดปริญญากิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสักแหงเพื่อเก็บไวเปนความภูมิใจของตนเอง และวงศตระกูล 

เด็กหญิงนวลเพ็ญ เปนเด็กหญิงจนๆ ตางจังหวัดหางไกล ไมเคยเห็นกรุงเทพ ไมเคยเขาเมือง ไมเคยออกจาก

หมูบานไปไกลๆ เลย ด.ญ. นวลเพ็ญคิดวาถามีโอกาสไปเที่ยวกรุงเทพสักคร้ังคงจะดีใจและมีความสุขมาก

ที่สุด 

ทดิแหวง บวชเปนเณรต้ังแตเล็ก เมื่ออายุครบบวชก็บวชเปนพระ เพิ่งสึกออกมาชวยพอทํานา ทิด  

แหวงต้ังความหวังไววาเขาอยากแตงงานกับหญิงสาวสาย รํ่ารวยสักคน จะไดมีชีวิตที่สุขสบาย ไมตองทํางาน

หนักเหมือนทีเ่ปนอยูในปจจุบัน 

 

ประเด็น  กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” บอกอะไรบางเกี่ยวกับชีวิตมนุษย 

 

หลายชีวิต 
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 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2-3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อเปน

ผูนําอภิปรายและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมและนําผลการอภิปรายของกลุมเสนอตอที่ประชุมใหญ 

จากน้ันใหผูเรียนแตละกลุมอภิปรายถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดให ครูติดตามสังเกต 

เหตุผลของกลุมหากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิ่มเติม ในสวนของขอมูลที่ยังขาดอยูได

เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด ใหเปนคําตอบสั้นๆ ไดใจความเทาน้ัน 

และนําคําตอบนั้นไปรายงานในที่ประชุมกลุมใหญ** 

 ในการประชุมกลุมใหญ ผูแทนกลุมยอยนําเสนอรายงาน ครูบันทึกขอคิดเห็นของกลุมยอยไวที่

กระดาษปรูฟ ซึ่งเตรียมจัดไวกอนแลว เมื่อทุกกลุมรายงานแลว ครูนําอภิปรายในกลุมใหญถึงคําตอบของ

กลุม ซี่งจะหลอมรวมบูรณาการคําตอบของกลุมยอยออกมาเปนคําตอบประเด็นอภิปรายของกรณีตัวอยาง 

“หลายชวีติ” ของกลุมใหญ จากน้ันครูนําสรุปคําตอบที่ไดเปนขอเขียนที่สมบูรณขึ้น และนําคําตอบน้ันบันทึก

ในกระดาษปรูฟติดไวใหเห็นชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” เร่ิมเปดตัวออกมาเปนเร่ืองแรก ผูเรียนจะตองติดตามตอไป

ดวยการทํากิจกรรมที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถึงที่ 5 ตามลําดับ จึงจะพบคําตอบวา “ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

คืออะไรแน และจะเปนปฐมบทของ “การคิดเปน”อยางไร พักสักครูกอนนะ 

 

 

** หากมีผูเรียนไมมากนัก ครูอาจไมตองแบงกลุมยอย ใหผูเรียนทกุคนรวมอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาแลกเปล่ียน

ความคิดกันในกลุมใหญเลย โดยมีประธานหรือหัวหนากลุมเปนผูนํา และมีเลขานุการกลุมใหญเปนผูบันทึก (ครูอาจเปน

ผูชวยบันทึกได) 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง เร่ือง 

“หลายชวีติ” ปรากฏดังในกรอบดาน

ขวามือ ตัวอยาง  ขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง

กับขอสรุปของทานก็ได 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“หลายชวีติ” 
-------------- 
     คนแตละคนมีความแตกตางกัน มีวิถีการดําเนินชีวิตที่

ไมเหมือนกัน แตทุกคนมีความตองการที่คลายกัน คือ 

ตองการประสบความสําเร็จ ซึ่งถาบรรลุตามตองการของ

ตน คนน้ันก็จะมีความสุข 
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แปะฮง 

กิจกรรมที่ 2 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 2 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 

“แปะฮง” ครูดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 

 

ใบงานที่ 2  

กรณีตัวอยางเร่ือง แปะฮง 

 

 

                         

 ทานขุนพิชิตพลพาย เปนคหบดีมีชือ่เสียงมากในดานความเมตตากรุณาทานเปนคนทีพ่รอมไปดวย

ทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร เกียรติยศ ชื่อเสียง และสุขกายสบายใจ 

 ตาแปะฮง เปนชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเตาฮวย อาศัยอยูที่หองแถวเล็กๆ 

หลังบานขุนพิชิต แปะฮงขายเตาฮวยเสร็จกลับบานตอนเย็นตกค่าํหลักจากอาบน้ําอาบทากินขาวเสร็จก็นัง่สี

ซอเพลดิเพลนิทกุวันไป 

 วันหนึง่ทานขุนคิดวา แปะฮงดูมีความสุขดี แตถาไดมีเงินมากขึ้นคงจะมีความสุขอยางสมบูรณมาก

ขึ้น ทานขุนจึงเอาเงินหน่ึงแสนบาทไปใหแปะฮง จากนั้นมาเปนเวลาอาทิตยหนึง่เต็มๆ ทานขุนไมไดยินเสียง

ซอจากบานแปะฮงอีกเลย ทานขุนรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึ่ง เย็นวันที่แปดแปะฮงก็มาพบทานขุน 

พรอมกับนําเงินที่ยังเหลืออีกหลายหมื่นมาคืน แปะฮงบอกทานขุนวา 

  “ผมเอาเงินมาคืนทานครับ ผสมเหนือ่ยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตองทํางานมากขึ้นตองคอย

ระวังรักษาเงินทอง เตาฮวยก็ไมไดขาย ตองไปลงทุนทางอื่นเพื่อใหรวยมากขึน้อีกลงทุนแลวก็กลัวขาดทุน 

เหน่ือยเหลือเกิน ผมไมอยากไดเงินแสนแลวครับ” 

  คืนนั้นทานขุนก็หายใจโลงอก เมื่อไดยินเสียงซอจากบานแปะฮง แทรกเขามากับสายลม 

 

ประเด็น  ในเร่ืองความสุขของคนในเร่ืองนี ้ทานไดแนวคดิอะไรบาง? 

 

 

 

แนวทางการทํากิจกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายคําตอบได 

 2. อาจเปรียบเทียบความเห็นหรือคําตอบของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอวาใกลเคียงกัน

หรือไม เพียงใด 

 3. เลือกขอคิดหรือคําตอบของกลุมที่คิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

 4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุด เลือกบันทึกไวคือ 

แปะฮง 
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.............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  ขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “แปะฮง” ปรากฏในกรอบดาน

ขวามือ ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจ

ใกลเคียงกับขอสรุปของทานก็ได 

 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“แปะฮง” 
----------- 
     เมื่อคนมีความแตกตางกัน แตทุกคนตางก็ตองการ

ความสุข ดังนั้น ความสุขของแตละคนก็อาจไม

เหมอืนกนั ตางกันไปตามสภาวะของแตละบุคคลที่

แตกตางกนัดวย 
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กิจกรรมท่ี 3 

 ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 3 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “ธญัญวดี” ครู

ดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 2 

 

ใบงานที่ 3  

กรณีตัวอยางเร่ือง “ธัญญวดี” 
 

 

 

  ธญัญวดีไดรับการบรรจุเปนครูในโรงเรียนมัธยมที่ตางจังหวัด พอเปนครูได 1 ป ก็มีอันเปน

ตองยายเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่ธัญญวดียายเขามาทําการสอนเปนโรงเรียนมัธยม

เชนเดียวกัน แตมีการสอนการศึกษาผูใหญ ระดับที่ 3-4 และ 5 ในตอนเย็นอีกดวย มาเมื่อเทอมที่แลว ธัญญวดี

ไดรับการชักชวนจากผูอํานวยการใหสอนการศึกษาผูใหญในตอนเยน็ ธัญญวดี เห็นวาตัวเองไมมีภาระอะไร

ก็เลยตกลงโดยไมตองคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ้ํายังจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวย 

  แตธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปลาไมทราบ เร่ิมตนจากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเกาบางคน

วามาอยูยังไมทันไรก็ไดสอนภาคค่ํา สวนครูเกาที่สอนภาคค่ํา ก็เลือกสอนเฉพาะชั่วโมงตนๆ โดยอางวา เขามี

ภารกิจที่บาน ธัญญวดียังสาว ยังโสด ไมมีภาระอะไรตองสอนชั่วโมงทายๆ ทําใหธัญญวดีตองกลับบานดึก

ทุกวัน ถึงบานก็เหน่ือย อาบนํ้าแลวหลับเปนตายทุกวัน 

  การสอนของครูภาคค่ํา สวนใหญไมคอยคํานึงถึงผูเรียน เขาจะรีบสอนใหหมดไปชั่วโมง

หน่ึงๆ เทาน้ัน เทคนิคการสอนที่ไดรับการอบรมมา เขาไมนําพา ทาํงานแบบขอไปท ีเชาชามเยน็ชาม ธัญญวดี

เห็นแลวก็คิดวา คงจะรวมสังฆกรรมไมได จึงพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจและเวลา ทําทุกๆ วิถีทางเพื่อหวัง

จะใหครูเหลาน้ันไดเอาเยี่ยงอยางของตนบางแตก็ไมไดผลทุกอยางเหมือนเดิม ธัญญวดีแทบหมดกําลังใจไมมี

ความสุขเลย คิดจะยายหนีไปอยูที่อ่ืน มาฉุกคิดวาที่ไหนๆ คงเหมือนๆกัน คนเราจะใหเหมือนกันหมดทุกคน

ไปไมได 

 

ประเด็น  ถาทานเปนธัญญวดี ทําอยางไรจึงจะอยูในสังคมน้ันไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธัญญวดี 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายคําตอบได 

 2. เปรียบเทียบคําตอบหรือความเห็นของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอไววาใกลเคียงกัน

หรือไม เพียงใด 

 3. เลือกขอคิดหรือคําตอบของกลุมที่คิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

 4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุด เลือกบันทึกไวคือ 
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.............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง 
เร่ือง “ธญัญวดี” จากความเห็นของ 
ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไว 
ดังปรากฏในกรอบดานขวามือ 
ตัวอยางขอสรุปนี้อาจใกลเคียง 
กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 
   ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง  
“ธญัญวดี” 
------------------------------- 
     การที่คนเราจะมีชีวิตอยูไดอยางเปนสุขน้ัน ตอง

รูจักปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม

หรือปรับสถานการณสิ่งแวดลอมใหเขากบัตนเอง

หรือปรับทั้งสองทางใหเขาหากันไดอยางผสม

กลมกลืนก็จะเกิดความสุขได 
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ใบงานที่ 4 

กรณีตัวอยางเร่ือง “วุน” 

 

 

 

หมูบานดอนทรายมูลที่เคยสงบเงียบมาแตกาลกอน กลับคึกคักดวยผูคนทีอ่พยพเขาไปอยูเพิม่กันมากขึ้น ๆ 

ทุกวัน ทั้งน้ีเปนเพราะการคนพบพลอยในหมูบาน มีการตอไฟฟา ทําใหสวางไสว ถนนลาดยางอยางดี รถรา

วิ่งดูขวักไขวไปหมด สิ ่งที ่ไมเคยเกิดขึ ้นมากอนก็เกิดขึ ้น เชน เมื ่อวานเจาจุกลูกผู ใหญจาง ถูกรถจาก

กรุงเทพฯ ทับตายขณะว่ิงไลยิงนก เมื่อเดือนกอน น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานตปนี ้ถูกไฟฟาดูดขณะรีดผา

อยู ซองผูหญิงเกิดขึน้เปนดอกเห็ด เพื่อตอนรับผูคนทีม่าทําธุรกิจ ทีร่ายก็คือเปนทีเ่ที่ยวของผูชายในหมูบานนี้

ไปดวย ทําใหผัวเมียตีกันแทบไมเวนแตละวัน 

 ครูสิงหแกนั่งดูเหตุการณตาง ๆทีเ่กิดขึน้แลว ไดแตนัง่ปลงอนิจจัง “เออ ไอพวกน้ีเคยสอนจ้าํจี้จ้าํไชมา 

ตัง้แตหัวเทากําปน เดีย๋วนีดู้มันขัดหูขัดตากันไปหมด จะสอนมันอยางเดิมคงจะไปไมรอดแลว เราจะทําอยางไร

ดี” 

 

ประเด็น   

1. ทําไมจึงเกิดปญหาตาง ๆ เหลาน้ีขึ้นในหมูบานดอนทรายมูล 

2. ถาทานเปนคนในหมูบานทรายมูล ทานจะแกปญหาอยางไร 

3. ทานคิดวา การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชนเชนนี้ ควรเปนอยางไร 

 

แนวทางการทํากิจกรรม 

1. บันทึกความเห็นของกลุมผูเรียนที่รวมกันอภิปรายถกแถลง ความคิดเห็นอาจมีหลายขอ 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่กลุมผูเรียนเสนอกับตัวอยางขอคิดเห็นที่เสนอไววาใกลเคียงกันหรือไม 

เพียงใด 

 3. เลือกคําตอบหรือขอคิดที่กลุมผูเรียนเลือกไววาดีที่สุด บันทึกไว 1 คําตอบ 

 4. คําตอบที่เลือกไวคอื 

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

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

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

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

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

วุน 
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.............................................................................................................................................................  
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.............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณี

ตัวอยาง เร่ือง “วุน” จาก

ความเห็นของผูเรียนหลาย

กลุมหลายคนที่เคยเสนอไว

ดังที่ปรากฏในกรอบดาน

ขวามือตัวอยางขอสรุปน้ีอาจ

ใกลเคียงกับขอสรุปของกลุม

ของทานก็ได 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“วุน” 
     สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความ

เจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีว่ิงเขาสูชุมชนอยาง

รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนต้ังรับ

ไมทัน ปรับตัวไมไดจึงเกิดปญหาที่หลากหลายทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

อาชีพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของคนใน

ชุมชน การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจะใชวิธี

สอนโดยการบอกการอธิบายของครูใหผูเรียนจําได

เทาน้ันคงไมเพียงพอแตตองใหผูเรียนรูจักคิด รูจักการ

แกปญหาที่ตองไดขอมูลที่หลากหลายมาประกอบการ

คิดแกปญหาใหสอดคลองกับความเชื่อ ความจําเปน

ของตนเอง และความตองการของชุมชนดวย 
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กิจกรรมท่ี 5 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 5 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “สูไหม” 

ครูเปดเทปที่อัดเสียง กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” ใหผูเรียนฟงพรอมๆ กัน ถาไมมีเทปครูตองอานใหฟงแบบ

ละครวิทยุ เพื่อสรางบรรยากาศใหต่ืนเตนตามเน้ือหาในกรณตัีวอยาง เมื่อครูอานจบแลวก็จะพูดคุยกับผูเรียน

ในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาและเหตุการณในกรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” เพื่อใหแนใจวาผูเรียนทุกคนเขาใจถึง

เหตุการณในเน้ือเร่ืองของกรณีตัวอยางตรงกัน ไมตกหลน จากน้ันครูจึงเสนอประเด็นกํากับกรณีตัวอยางให

ผูเรียนนําไปอภิปรายถกแถลง เพื่อหาคําตอบในกลุมยอย 

 

ใบงานที่ 5  

กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” 

    

 

 

 

ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ “ทุกคนนัง่

ลงอยูนิง่ ๆ อยาเคลื่อนไหวไมงัน้ยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของเจาชายหนาเหีย้ม คอสั้นที่

ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 
ผมรูทันทีวารถทัวรที่ผมโดยสารคันนี้ถูกเลนงามโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดูดานหลัง เห็นไอ

วายรายอีกคนหน่ึงถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปากางเกง คลํา .38 เหาไฟของผมซึง่

ซื้อออกมาจากรานเมื่อบายน้ีเอง นึกในใจวา “โธเพิง่ซื้อเอามายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทานั้นเองก็จะ

ถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 
เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดีย๋วนี ้มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึกใน

ใจวา เด๋ียวพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลีย้งตัว แตผมตองแปลกใจแทนที่รถจะหยุด

มันกลับยิ่งเร็วขึ้นทุกที ทุกที ยิ่งไปกวาน้ันรถกลับสายไปมาเสียดวย ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจาตาพอ

ยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับว่ิงไปยืนประชิดคนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุดโวย หยุด 

ไอน่ี กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสนทีเดียว” 
รถคงตะบึงไปตอ คนขับบาเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะน้ันผมกวาดสายตาเห็น

ผูชายที่น่ังถัดไปทางมาน่ังดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปทีไ่อวายรายและถัดไปอีกเปนชายผม

สัน้เกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขี ้มา ผมเขาใจวาคงจะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลังเอามือ

ลวงกระเปากางเกงอยูท้ังสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่าํ ทุกคนเกร็งไปหมด 

ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 

“สูไหม” 
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ประเด็น   
1. ถาคุณอยูในเหตุการณอยางผม คุณจะตัดสินใจอยางไร 
2. กอนที่คุณจะตัดสินใจ คุณคิดถึงอะไรบาง 
 

แนวทางการทํากจิกรรม 

 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพือ่เปน

ผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายที่บันทึกไวไปเสนอตอที่

ประชุมใหญ จากนัน้ ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพือ่หาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครูติดตาม

สังเกต การใชเหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชีแ้นะใหอภิปรายเพิม่เติมได เลขานุการ

กลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนด และนําคําตอบนัน้ไปรายงานในทีป่ระชุมกลุม

ใหญ (หากมีผู เรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย โดยไมตอง

แบงกลุมยอยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณี

ตัวอยาง เร่ือง “สูไหม” จาก

ความเห็นของผูเรียนหลายกลุม

หลายคนที่เคยเสนอไว ดังที่

ปรากฏในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปนี้อาจจะ

ใกลเคียงกับขอสรุปของกลุม

ของทานก็ได 

ตัวอยาง 
     ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“สูไหม” 
 
     ปญหาในสังคมปจจุบันซับซอนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

การเรียนรูโดยการฟงการจําจากการสอนการอธิบายของครู

อยางเดียวคงไมพอที่จะแกปญหาไดอยางยั่งยืน ทันตอ

เหตุการณการสอนใหผูเรียนรูจักคิดเอง โดยใชขอมูลที่

หลากหลายอยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลัก

วิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคม

สิ่งแวดลอม มาประกอบในการคิด การตัดสินใจอยางพอเพียงก็

จะทาํใหการคิด การตัดสินใจเพื่อแกปญหาน้ันมคีวามมัน่ใจ

และถูกตองมากขึ้น 
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เมือ่ผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ ครบทัง้ 5 กิจกรรมแลว ครูนํา

กระดาษบรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทั้ง 5 กิจกรรมแลว ครูนํากระดาษบรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทัง้ 5 แผนติดผนัง

ไว เชิญทุกคนเขารวมประชุมกลุมใหญแลวใหผูเรียนบางคนอาสาสมัครสรุปความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษา

ผูใหญใหเพื่อนฟง จากน้ันครูสรุปสุดทายดวยบทสรุปตัวอยางดังนี ้

 ความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ เชือ่วาคนทุกคนมีพืน้ฐานที่แตกตางกัน ความตองการก็ไม

เหมือนกันแตทุกคนก็มีจุดมุงหมายปลายทางของตนที่จะกาวไปสูความสําเร็จ ซึ่งถาบรรลุถึงสิ่งนั้นไดเขาก็จะ

มีความสุข ดังน้ัน ความสุขเหลาน้ีจึงเปนเร่ืองตางจิตตางใจที่กําหนดตามสภาวะของตนอยางไรก็ตามการจะมี

ความสุขอยูไดในสังคม จําเปนตองปรับตัวเอง และสังคมใหผสมกลมกลืนกันจนเกิดความพอดีแกเอกัตภาพ 

และบางครั้งหากเปนการตัดสินใจทีไ่ดกระทําดีที ่สุดตามกําลังของตัวเองแลว ก็จะมีความพอใจกับการ

ตัดสินใจนั ้น อีกประการหนึง่ในสังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วนี ้การทีจ่ะปรับตัวเองและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดความพอดีนั้น จําเปนตองรูจักการคิด การแกปญหา การเรียนการสอนที่จะใหคนรูจัก

แกปญหาไดน้ัน การสอนโดยการบอกอยางเดียวคงไมไดประโยชนมากนัก การสอนใหรูจักคิด รูจักวิเคราะห

จึงเปนวิธีที่ควรนํามาใชกระบวนการคิด การแกปญหามีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป แตกระบวนการคิด 

การแกปญหาที่ตองใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ คือขอมูลทางวิชาการ ขอมูล

เกี่ยวกับตัวเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อนําผลการคิดน้ีไปปฏิบัติแลวพอใจ มีความสุข 

ก็จะเรียกการคิดเชนน้ันวา คิดเปน 

บทสรุป 

 เราไดเรียนรูถึงความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ โดยการทํากิจกรรมรวมกันทัง้ 5 กิจกรรมแลว

ดังบทสรุปที่ไดรวมกันเสนอไวแลว ความเชื่อพื้นฐานที่สรุปไวน้ีคือ ความเชือ่พืน้ฐานทีเ่ปนความจริงในชีวิต

ของคนที่ กศน. นํามาเปนหลักใหคนทํางาน กศน. ตลอดจนผูเรียนไดตระหนักและเขาใจแลวนําไปใชในการ

ดํารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับคนอื่น การบริหารจัดการในฐานะเปนนายเปนผูนํา

หรือผูตาม ในฐานะผูสอน ผูเรียนในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคม เพือ่ใหรูจัก

ตัวเอง รูจักผูอืน่ รูจักสภาวะสิ่งแวดลอม การคิดการตัดสินใจตาง ๆ ที่คํานึงถึงขอมูลทีเ่พียงพออยางนอย

ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตนเองและขอมูลเกีย่วกับสังคม สิ่งแวดลอม 

ดวยความใจกวาง มีอิสระ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนไมเอาแตใจตนเอง จะไดมีสติ รอบคอบ ละเอียดถี่

ถวน ไมผิดพลาดจนเกินไป เราถือวาความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ดังกลาวนี้ คือ พื้นฐานเบื้องตน

ของการนําไปสูการคิดเปน หรือเรียกตามภาษานักวิชาการวา ปฐมบทของกระบวนการคิดเปน 
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เรื่องที่ 2 

คิดเปนและกระบวนการคิดเปน 

 

2.1   แนวคิดและทิศทางของการคิดเปน 

“คิดเปน” เปนคําไทยสั้น ๆ งาย ๆ ที่ดร.โกวิท วรพิพัฒน ใชเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนใน

การดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ไดอยางปกติสุข “คิดเปน” 

มาจากความเชือ่พื้นฐานเบื้องตนที่วาคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคนมีความตองการสูงสุด

เหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมือ่มีการปรับตัวเองและสังคม สิง่แวดลอมใหเขาหา

กันอยางผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี นําไปสูความพอใจและมีความสุข อยางไรก็ตามสังคมสิง่แวดลอม

ไมไดหยุดนิ่ง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงอยูตลอดเวลากอใหเกิดปญหา เกิดความทุกข 

ความไมสบายกายไมสบายใจขึน้ไดเสมอ กระบวนการปรับตนเองกับสังคมสิง่แวดลอมใหผสมกลมกลืนจึง

ตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและทันการ คนทีจ่ะทําไดเชนนีต้องรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเองและ

ธรรมชาติสังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดี สามารถแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและพอเพียง อยาง

นอย 3 ประการ คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสังคมสิง่แวดลอม และขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเองมาเปน

หลักในการวิเคราะหปญหาเพื่อเลือกแนวทางการตัดสินใจทีดี่ที่สุดในการแกปญหา หรือสภาพการณที่เผชิญ

อยูอยางรอบคอบ จนมีความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนัน้อยางสมเหตุสมผล เกิดความ

พอดีความสมดุลในชีวิตอยางสันติสุข เรียกไดวา “คนคิดเปน” กระบวนการ คิดเปน อาจสรุปไดดังน้ี 
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“คิดเปน” 
ปญหา กระบวนการคดิเปน ความสุข 

ขอมูลท่ีตองนํามาพิจารณา 

ไมพอใจ 

ลงมือปฎิบัติ ลงมือปฏิบติั 

พอใจ 

ตนเอง สังคม วิชาการ 

การวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 
อยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจ  
เลือกแนวทางปฏบัิติ 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
 

ป
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ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุกอยางไวใน

ตัวแลว เปนคําทีบู่รณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเชื ่อ 

วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว นั่นคือ ตองคิดเปน คิดชอบ 

ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใชเพียงแคคิดอยางเดียว เพราะเรื่อง

ดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะหอยางพอเพียงอยูแลว 

กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” น้ี ผู เรียนสําคัญที่สุด ผูสอนเปนผูจัดโอกาส จัด

กระบวนการ จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู รวมทัง้การกระตุนใหกระบวนการคิด การวิเคราะหไดใช

ขอมูลอยางหลากหลาย ลึกซึ้งและพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการหลอหลอมจิต

วิญญาณของคนทํางาน กศน. ทีป่ลูกฝงกันมาจากพี่สูนองนับสิบ ๆ ป เปนตนวา การเคารพคุณคาของความ

เปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญเรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลี่ยม ไมมีอัตตา ใหเกียรติ

ผูอืน่ดวยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีดํา ในดํามีขาว ไมมีอะไรทีข่าวไปทัง้หมด และไมมี

อะไรที่ดําไปทั้งหมด ทั้งน้ีตองมองในสวนดีของผูอ่ืนไวเสมอ 

จากแผนภูมิดังกลาวน้ี จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนน้ันจะตองประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 

1. เปนกระบวนการเรียนรูที่ประกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ

ไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตําราหรือรับฟงการสอนการบอกเลาของครูแตเพียงอยางเดียว 

2. ขอมูลที่นํามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม อยางนอย 

3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 

3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรู 

4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริง        ซึง่เปน

สวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอืน่และยอมรับความเปนมนุษยที่

ศรัทธาในความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นเทคนิคกระบวนการที่นํามาใชในการเรียนรูจึงมักจะเปนวิธีการ

สานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธเพื่อกลุมสนทนา 

6. กระบวนการคิดเปนนัน้ เมือ่มีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มีความสุข แตถา

ลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติไมทุรนทุราย ไมเดือดเน้ือรอนใจ แตจะกลับยอนไปหาสาเหตุแหงความ

ไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เพือ่หาทางเลือกในการแกปญหา

แลวทบทวนการตัดสนิใจใหมจนกวาจะพอใจกบัการแกปญหาน้ัน 
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ทานมีความเขาใจเร่ืองคิดเปนมากนอยเพียงใด ครูใหคะแนนผูเรียนแตละคนดวยเคร่ืองหมาย  

 

                                   เขาใจดีมาก                         เขาใจดีพอควร 

 

2.2  คิดเปนและการเชื่อมโยงสูปรัชญาคิดเปน 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ใหนิยามคําวา ปรัชญา ไววา วิชาวาดวยหลักแหงความรู

และหลกัแหงความจริง 

คิดเปน คือ ลักษณะอันพึงประสงคที่ชวยใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได

อยางสันติสุข เพราะคนคิดเปนเชือ่มัน่ในหลักแหงความเปนจริงของมนุษยทีย่อมรับในความแตกตางของ

บุคคล รูจักปรับตัวเองและสังคมใหผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอเพียง และเชื่อมัน่ในการตัดสินใจ

แกปญหาทีใ่ชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ จนเกิดความพอใจกับการตัดสินใจ

นั้นก็จะเปนการแกปญหาที่ประสบความสุข ถายังไมพอใจก็จะกลับไปศึกษาวิเคราะหขอมูลใหมที่เพียงพอ 

และทันเหตุการณจนกวาจะพอใจกับการตัดสินใจของตนเอง คนที ่จะทําไดเชนนีต้องรูจักคิด รู จักใช

สติปญญา รูจักตัวเอง รูจักธรรมชาติ สังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดี มีความรอบรูที ่จะแสวงหาขอมูลมา

ประกอบการคิด การวิเคราะหของตนเองได 

 คิดเปน นอกจากจะเปนความเชื่อในหลักความเปนจริงตามธรรมชาติของมนุษยดังกลาวแลว คิดเปน

ยังเปนหลักการและแนวคิดสําคัญในการจัดดําเนินโครงการตาง ๆทางการศึกษาผู ใหญ การศึกษานอก

โรงเรียนตัง้แตในอดีตทีผ่านมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในเรือ่งของความเปนธรรมชาติ ความเรียบงายที ่

หลากหลาย มีขอมูลใหพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบ มีประเด็นใหคิด วิเคราะห แสวงหาเหตุผลในการหา

คําตอบที่เหมาะสมใหกับตนเองและชุมชน 

 คิดเปน นอกจากจะเปนหลักในการดําเนินโครงการการศึกษาผูใหญ การศึกษานอกโรงเรียนแลว ยัง

เปนหลักคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทํางานการศึกษานอกโรงเรียนและบุคคลทัว่ไป 

เปนตนวา การเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนคนเรียบงาย ไมมี

อัตตายึดเหน่ียวจนไมรับฟงความคิดของผูอ่ืน รวมทั้งการมีทักษะการเรียนรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตดวย 

 จากการที่คิดเปน เปนทัง้ความเชื่อในหลักความเปนจริงของมนุษย เปนทัง้หลักการ แนวคิด และทิศ

ทางการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของ กศน. และเปนพื้นฐานที่สําคัญในวิถีการดําเนินชีวิตของ

บุคคลทั่วไป รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมีทักษะการเรียนรูเพือ่การเรียนรูตลอดชีวิตในอนาคต คิดเปนจึงเปน

ที่ยอมรับและกําหนดใหเปน “ปรัชญาคิดเปน” หรือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความเปน กศน. 

เปนอยางยิ่ง 
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2.3 กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดก็สามารถแกไขได   ถารูจัก

แสวงหาขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะ

แวดลอมทางสงัคมในวิถชีวีติ วิถีวัฒนธรรมประเพณี วิถีคุณธรรมจริยธรรม และขอมูลทีเ่กี่ยวกับตนเอง รูจัก

ตนเองอยางถองแท ซึง่ครอบคลุมถึงการพึง่พาตนเองและความพอเพียง พอประมาณมาวิเคราะหและ

สังเคราะหประกอบการคิดและการตัดสินใจแกปญหา คนคิดเปนจะเผชิญกับทุกขหรือปญหาอยางรูเทาทัน มี

สติไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแกปญหาและตัดสินใจแกปญหาตามวิธีการที่เลือก

แลววาดีที่สุด ก็จะมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจเชนนัน้ อยางไรก็ตาม สังคมในยุค

โลกาภิวัตนเปนสังคมแหงการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและรุนแรง ปญหาก็เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็

เกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตามกาลสมัย กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนา

รูปแบบใหทันตอการเปลีย่นแปลงเหลานั้นอยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 

กระบวนการดับทกุขหรือแกปญหากจ็ะหมนุเวียนมาจนกวาจะพอใจอีกเปนเชนน้ีอยูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 กระบวนการและขัน้ตอนการแกปญหาแบบคนคดิเปน อาจแบงไดดังน้ี 

1. ขัน้ทําความเขาใจกับทุกขและปญหา  คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนเร่ืองธรรมชาติที่

เกดิขึน้กแ็กไขไดดวยกระบวนการแกปญหา 

 “ปญหา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ขอสงสัย ความสงสัย สิง่เขาใจยาก   

สิง่ทีต่นไมรูหรือคําถาม อันไดแกโจทยในแบบฝกหัด หรือขอสอบเพื่อประเมินผล เปนตน ปญหาจะหมาย

รวมถึง ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเพื่อนรวมงาน ปญหาจากผูบังคับบัญชา ปญหาจากสภาวะ

สิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ  

 ปญหาเกดิขึน้ได 2 ทาง คือ 

1) ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน เมื่อเศรษฐกิจทรงตัวหรือซบเซา ทําใหรายไดของเราลด

นอยลง คนในสังคมมีการดิ้นรนแกงแยงกัน การเอาตัวรอด การลักขโมย จี้ ปลน ฆาตกรรม สงผลกระทบตอ

ความเปนอยูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาหลายเร่ืองสืบเนื่องมาจากสุขภาพอนามัย ภัยจาก

สิ่งเสพติดหรือปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน 

2) ปญหาทีเ่กิดจากปจจัยภายใน คือปญหาจากตัวมนุษยเอง คือปญหาทีเ่กิดจากกิเลสในจิตใจ

ของมนุษย ซึ่งมี 3 เรื่องสําคัญคือ โลภะ ไดแกความอยากได อยากมี อยากเปน มากขึ้นกวาเดิม มีการดิ้นรน

แสวงหาตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด ไมมีความพอเพียง เมื่อแสวงหาดวยวิธีสุจริตไมได ก็ใชวิธีการทุจริต ทําให

เกิดความไมสงบ ไมสบายกาย ไมสบายใจ ไมมีที่สิ้นสุด โทสะ ไดแกความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทคนอ่ืน 

ความคิดประทุษรายคนอ่ืน โมหะ ไดแก ความไมรู หรือรูไมจริง หลงเชื่อคําโกหก หลอกลวง ชักชวนใหหลง

กระทําสิ่งที่ไมถูกตอง ทําเร่ืองเสียหาย หลงผิดเปนชอบ เห็นกงจักรเปนดอกบัว เปนตน 

2. ขัน้หาสาเหตุของปญหา ซึ ่งเปนขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการแกปญหาเปนขัน้ตอนที ่จะ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา เปนตัวตนตอของปญหาทั้งที่เปนตนเหตุโดยตรง และที่
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เปนสาเหตุทางออม ทัง้นีต้องวิเคราะหจากสาเหตุทีห่ลากหลายและมีความเปนไปไดหลาย ๆ ทาง การ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอาจทําไดงาย ๆ ใน 2 วิธีคือ 

1) การวิเคราะหขอมูล โดยการนําเอาขอมูลที่หลากหลายดานตาง ๆ มาแยกแยะและจัดกลุมของ

ขอมูลสําคัญ ๆ เชน ขอมูลดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาวะแวดลอม วิทยาการใหม ๆ นโยบายและทิศทางใน

การบริหารจัดการ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ฯลฯ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหนี้เมือ่จําแนกแลว สาเหตุของปญหา

อาจมาจากขอมูลอยางนอย 3 ประการ คือ  

- สาเหตุสําคัญมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไมสมดุลของ

การงานอาชีพที่พึงปรารถนา ความขัดของที่เกิดจากโรคภัยของตนเอง ความโลภ โกรธ หลง ในใจของตนเอง 

ความคับของใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

- สาเหตุสําคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอม ความไมพึงพอใจตอพฤติกรรม ไม

พึงปรารถนาของเพือ่นบาน การขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการทะเลาะเบาะแวง ขาด

ความสามัคคี ฯลฯ 

- สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแหลงขอมูล แหลงความรูความเคลื่อนไหวที่เปนปจจุบันของ

วิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ขาดภูมิปญญาที่จะชวยเติมขอมูลทางปญญาในการบริหารจัดการ ฯลฯ 

2) การวิเคราะหสถานการณ โดยการนําเอาสภาพเหตุการณตาง ๆ มาพัฒนาหาคําตอบ โดย

พยายามหาคําตอบในลักษณะตอไปน้ีใหมากที่สุด คือ อะไร ที่ไหน เมื่อไร เพียงใด ตัวอยางเชน 

  วิธีการอะไรที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี 

  สิ่งแวดลอมอะไรที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี 

  บุคคลใดที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี 

  ผลเสียหายเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

  ทําไมจึงมีสาเหตุเชนน้ีเกิดขึ้น 

  ฯลฯ 

 จากนั้นจึงกระทําการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุตาง ๆ คือหาพลังของสาเหตุทีก่อใหเกิด

ปญหา ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

- ปญหาแตละปญหาอาจเปนผลเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ 

- ทุกสาเหตุยอมมีอันดับความสําคัญ หรือพลังของสาเหตุที ่กอใหเกิดปญหาในอันดับ

แตกตางกนั 

- ทรัพยากรมีจํากัด ไมวาจะเปน บุคลากร เงิน เวลา วัสดุ ดังนัน้จึงตองพิจารณาจัดสรรการ

ใชทรัพยากรใหตรงกับพลัง ที่กอปญหาสูงสุด 

3. ขั้นวิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา เปนขั้นตอนที่ตองศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของอยาง

หลากหลายและทัว่ถึง เพียงพอทัง้ขอมูลดานบวกและดานลบอยางนอย 3 กลุมขอมูล คือ ขอมูลทางวิชาการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลที่เกี่ยวของกับสังคมสิ่งแวดลอม แลวสังเคราะหขอมูลเหลานั้นขึ้นมาเปน

ทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย ๆ ทางที่มีความเปนไปได 

4. ขั้นการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการแกปญหาที ่ดีทีสุ่ดจากทางเลือกทั ้งหมดทีม่ีอยู  เปน

ทางเลือกที่ไดวิเคราะหและสังเคราะหจากขอมูลทั้ง 3 ดาน ดังกลาวแลวอยางพรอมสมบูรณแลว บางครั้ง

ทางเลือกที่ดีที ่สุดอาจเปนทางเลือกทีไ่ดจากการพิจารณาองคประกอบที่ดีที ่สุดของแตละทางเลือก นํามา

ผสมผสานกันก็ได 

5. ขัน้นําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  เมือ่ไดตัดสินใจดวยเหตุผลและไตรตรองขอมูลอยาง

รอบคอบ พอเพียงและครบถวนทั้ง 3 ประการแลว นับวาทางเลือกที่ตัดสินใจน้ันเปนทางเลือกที่ดีที่สุดแลว 

6. ขั้นติดตามประเมินผล  เมือ่ตัดสินใจดําเนินการตามทางเลือกที่ดีทีสุ่ดแลว พบวามีความพอใจ     

ก็จะมีความสุข แตถานําไปปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ไมสบายใจ ยังขัดของเปนทุกขอยู ก็ตองกลับไปศึกษา

คนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดานใดดานหนึง่หรือทัง้ 3 ดานทีย่ังขาดตกบกพรองอยู จนกวาจะมีขอมูลที่เพียงพอ 

ทําใหการตัดสินใจคร้ังน้ันเกิดความพอใจ และมีความสุขกับการแกปญหาน้ัน 

 อยางไรก็ตาม สังคมในยุคโลกาภิวัฒนเปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ปญหาก็

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็เกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตามกาลสมัย กระบวนทัศน

ในการดับทุกขก็ตองพัฒนารูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันอยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีกเปนเชนน้ีอยูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการแกปญหา ความสุข 1. ปญหา 

6. ประเมินผล  
(พอใจ) 

5. ปฏิบตั ิ 4. ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 

6. ประเมินผล  
(ยังไมพอใจ) 

5. ปฏิบตั ิ

2. วิเคราะหหาสาเหตขุองปญหาจากขอมูลทีห่ลากหลายและพอเพียง 

อยางนอย 3 ประการ 

3. วิเคราะหหาทางเลือกในการแกปญหาจากขอมูลทีห่ลากหลาย

อยางนอย 3 ประการ 
 

ตนเอง สังคมส่ิงแวดลอม วิชาการ 

ขอมูลเก่ียวกับ

ตนเอง 
ขอมูลดาน

สังคม

ส่ิงแวดลอม 
ขอมูลดาน

วิชาการ 



207 
 

ตัวอยางกระบวนการและข้ันตอนการคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน 

กรณีศึกษาเร่ือง การติดยาเสพติดของเยาวชน 

ปญหา 

 นายสามารถ เปนเยาวชนอาศัยอยูกับเพื่อน ๆ ชานเมืองกรุงเทพ มีอาชีพเปนชางกอสราง ซึ่งเปนชาง

ชาวบานในหมูบาน รับจางตอเติมซอมแซมเล็ก ๆ นอย ๆ ในหมูบาน บางคร้ังก็รับเปนคนงานรับจางรายวัน

ของบริษัทรับเหมาทํางานไม งานปูน ทั่วไป ไมมีงานอยูเปนประจําเปนหลักแหลง รายไดไมแนนอน 

เคลื่อนยายไปตามแหลงงานพรอม ๆ กับเพื่อนคนงานอ่ืน ๆ พื้นเพเดิมพอแมเปนเกษตรกรอยูตางจังหวัด 

ยากจนมีลูกหลายคน นายสามารถจึงตองมาเปนคนงานกอสรางเพื่อหาเงินสงไปใหพอแม แตปรากฏวาลําพัง

การเลี้ยงตัวเองก็ไมคอยจะพออยูแลว คาครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูง คาใชจายก็มากกวาอยูตางจังหวัด ชีวิตก็

โดดเด่ียวมีแตเพื่อน ๆ วัยเดียวกันไมมีผูใหญคอยดูแล สามารถเรียนจบแคประถมศึกษาจากตางจังหวัด แลว

ไมไดเรียนตอ ไมไดรับการแนะนําหรือไดรับความรูเพิ่มเติมหลังจากออกจากโรงเรียนแลว เพื่อน ๆ รวมงาน

ก็จะมีลักษณะเดียวกันแทบทุกคน ผูรับเหมาซึ่งเปนคนจางงานก็ไมเคยสนใจความเปนอยูของคนงาน แตก็

จายคาจางตามแรงงานไมเอาเปรียบคนงาน เมื่องานมีนอยลง สามารถทํางานบอยขึ้น คบเพื่อนเที่ยวเตรมาก

ขึ้น เร่ิมด่ืมเหลา และติดยาเสพติดตามเพื่อน ๆ ในที่สุด 

 

การทําความเขาใจกับปญหา 

 ประการแรก คิดมีสติ เพื่อพิจารณาปญหาใหชัดเจนและสรางความมั่นใจวาสามารถแกปญหาได 

จากนั้นจึงพิจารณาความล้ําลึกและซับซอนของปญหาการติดยาของนายสามารถ เพื่อแยกแยะความหนักเบา

ของการติดยา และมองชองทางในการเขาถึงปญหารวมทั้งเขาถึงความเชื่อมโยงของสภาวะแวดลอมของการ

ติดยาของสามารถวาเกี่ยวของกับเร่ืองอะไรบาง อยางไรในเบื้องตน 

 

การหาสาเหตขุองปญหา 

 ขั้นนี้เปนการศึกษาสาเหตุของการติดยาของสามารถ ซึ่งจะตองศึกษาจากขอมูลที่หลากหลายทั้งจาก

เร่ืองสวนตัวของสามารถของในเร่ืองประวัติครอบครัว ความเปนมา สถานะความเปนอยู เศรษฐกิจสังคม 

การทํามาหากิน นิสัย ความประพฤติ การพบเพื่อน ความอดทน ฯลฯ เพื่อดูวาเร่ืองสวนตัวของสามารถเร่ือง

ใดจะเปนตัวนําไปสูปญหาการติดยาของสามารถบาง ตองศึกษาขอมูลจากสภาวะแวดลอมที่จะทําใหสามารถ

ประสบปญหาติดยา เชน การคบเพื่อน การเสพสุรา ลักษณะของการทํางานที่ตองเรรอนไปตลอดเวลา แหลง

ความรูหรือภูมิปญญาที่จะเปนประโยชนในการเรียนรู แหลงมั่วสุราทั้งการซื้อการขาย การเสพยาในชุมชน 

ฯลฯ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับความรูเร่ืองยาเสพติดและอันตรายจากการเสพยา ความใสใจของชุมชนในเร่ือง

การรณรงคขัดกัน ภัยจากยาเสพติด การเขาถึงเอกสารและสื่อประชาสัมพันธและประสิทธิภาพของสื่อ

ปองกันสิ่งเสพติดของประชาชนในชุมชน ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ตองนํามาวิเคราะหอยางหลากหลาย เพื่อ

สังเคราะหหาสาเหตุของปญหาติดยาของสามารถ 
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ข้ันวิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหา 

 เปนขั้นตอนที่จะตองนําเอาสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหสามารถติดยาที่วิเคราะหไดจากขอมูลทั้ง 3 ดานของ

สามารถมาสังเคราะห สรุปเปนทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย ๆทางเลือกที่มีความเปนไปได เชน ไปบวช

เพื่อหนีใหพนจากสังคมติดยาเสพติดในชุมชน เลิกคบเพื่อนที่ติดยาโดยสิ้นเชิง เปลี่ยนอาชีพไปทํางานที่เปน

หลกัแหลงไมเรรอน ศึกษาหาความรูการประกอบอาชีพใหมที่หางไกลจากยาเสพติด ปรึกษาผูรูและ

หนวยงานที่ชวยเหลือผูติดยาเพื่อเลิกเสพยาและฝกอาชีพใหม เพื่อใหมีรายได กลับบานตางจังหวัดเพื่อไป

บําบัดการติดยาและอยูกับครอบครัว ฯลฯ 

 

ข้ันการตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

 เปนขั้นตอนที่สามารถเองจะตองตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาการติดยาของตนเองที่คิดวาดีที่สุด 

เหมาะสมกับตนเอง สามารถปฏิบัติไดดวยความพอใจ เชน เลิกเที่ยวเตรกับเพื่อนที่เสพยาแลวไปปรึกษากับ

ผูรูขอเขาโครงการบําบัดการติดยาของหนวยงานในชุมชน และเขารับการฟนฟูสุขภาพควบคูกับการฝกอาชีพ

ที่มีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น เปนตน 

 

ข้ันนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ 

 ขั้นตอนนี้สามารถจะตองเขารับการบําบัดการติดยา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการโดยเฉพาะ สามารถตอง

อดทนรับการบําบัดใหครบถวนตามวิธีการ และตองมีความต้ังใจแนวแนที่จะเลกิติดยา สญัญากบัตนเองวาจะ

ไมหวนกลับมาเสพยาอีก ตองเขารับการดูแลรักษาฟนฟูสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งเขาศึกษาอาชีพ

ใหมจากศูนยฝกอาชีพเพื่อจะไดมีชองทางในการทํามาหากินหลังจากบําบัดการติดยาแลว 

 

ข้ันติดตามประเมินผล 

 ขั้นน้ีเปนการประเมินตนเองของสามารถวาการตัดสินใจของตนเองที่จะเลิกเสพยา และต้ังใจจะเปน

คนดีมีอาชีพเสริมที่จะเปนชองทางในการทํามาหากินมีรายได ไมตองเปนทุกขแลวหันไปเสพยาอีกนั้น ทําได

หรือไมในทางปฏิบัติ พอใจและสบายใจที่จะเขารับการบําบัดและฟนฟูสุขภาพหรือไม ต้ังใจฝกอาชีพเสริม

เพียงใด ถาพอใจและสบายใจก็จัดวาแกปญหาได แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมสบายใจ ยังทุรนทุราย   ยังไม

สงบสุข ก็ตองยอนกลับไปดูขอมูลทั้ง 3 ดานอีกคร้ังวายังไมไดศึกษาขอมูลดานใดอยางพอเพียงหรือไม 

จากนั้นจึงศึกษาหาขอมูลนั้น ๆ จากแหลงขอมูลเพิ่มเติม แลวนํามาคิดวิเคราะห สังเคราะห หาทางเลือกใหม

เพื่อการตัดสินใจแกปญหาตอไป จนกวาจะพบทางเลือกแกปญหาไดอยางพอใจ 
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ใบงานท่ี 1 

 ใหผูเรียนสํารวจตนเอง วาเคยประสบปญหาสําคัญอะไรบางที่หนักใจที่สุด เลือกมา 1 ปญหาแลว

ตอบคําถาม โดยการบันทึกสั้น ๆ ในแตละขอที่กําหนดให 

1. ชื่อปญหา ........................................................................................................................................ 

2. ลักษณะของปญหา  ปญหาการเรียน 

     ปญหาการงาน 

     ปญหากับครอบครัว 

     ปญหาสังคม 

     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

3. สาเหตุ หรือที่มาของปญหา ................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

4. อธิบายผลเสีย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาดังกลาว 

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

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

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

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

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

5. ปญหาน้ันไดมีการแกไขเปนที่พอใจหรือไม แกไขอยางไร 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 2 

1. ใหผูเรียนไปสนทนา หรือสัมภาษณเพื่อน ๆ หรือคนใกลเคียง อยางไมเปนทางการสัก 3-4 คนใน

หัวขอเร่ืองตอไปน้ี แลวบันทึกขอมูลไว 

1) ปญหาคร้ังใหญสุดที่เคยประสบในชีวิตที่ผานมาคืออะไร 

2) สาเหตุที่เกิดปญหาน้ันคืออะไร 

3) ปญหานั้นมีการแกไขที่สําเร็จดวยความพอใจหรือไม ใชขอมูลอะไรในการแกไขปญหาบางหรือไม

อยางไร 

4) มีวิธีการแกไขปญหาอยางไร มีขั้นตอนในการแกไขปญหาอยางไรบาง 

5) ถาเกิดปญหาลักษณะน้ันขึ้นอีก จะใชวิธีในการแกปญหาแบบเดิมหรือจะมีวิธีใหม หรือมีขั้นตอน

ใหมอยางไรหรือไม 

6) ใหเปรียบเทียบปญหา สาเหตุของปญหา และกระบวนการแกปญหาของเพื่อน หรือบุคคลใกลเคียง

ดังกลาววามีอะไรบางที่เหมือนกัน และมีอะไรบางที่ตางกัน 

7) ทานจะสรุปแนวคิดในการแกปญหา จากประสบการณที่ไดรับคร้ังน้ีอยางไรบาง อธิบายสั้น ๆ  

 

ใบงานท่ี 3 

 บานของทานอยูในแหลงชุมชนใกลวัดที่มีเยาวชนมั่วสุมดวยการซื้อขายและเสพยาเสพติด มีคดี   ลัก

เล็กขโมยนอยไปจนถึงปลน จ้ี ขมขืน และฆาตกรรม เปนปญหาที่เปนอยูเปนประจํา แตยังไมเคยไมเกิด

ขึ้นกับทาน และครอบครัวของทาน 

ประเด็น 

1. ทานคิดวาปญหานี้เปนปญหาของทานหรือไม เพราะอะไร 

2. ทานคิดวาปญหานี้เกิดขึ้นจากอะไร มีทางเลือกในการแกปญหาอยางไรบาง ขอใหเรียงลําดับ

ความเปนไปไดของทางเลือกเหลานั้นที่จะนําไปแกไข 

3. แหลงขอมูลอะไรบางที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อใชประกอบการคิดแกปญหา 

4. ใหทานบันทึกคําตอบของทุกขอ สงใหครูพิจารณา 
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เร่ืองที่ 3 

ลักษณะของขอมูลและการเปรียบเทียบขอมูล ดานวิชาการ ตนเอง และสงัคม สิง่แวดลอม  

และทักษะเบ้ืองตน การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทั้งสามดาน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 

 ผูเรียนไดเรียนรูถึง “การคิดเปน” และการเชือ่มโยงสู “ปรัชญาคิดเปน” และไดตรวจสอบความคิด

กับเพื่อนในกลุมดวยการทํากิจกรรมรวมกันบางแลว พฤติกรรมสําคัญของการคิดเปนอยางหนึ่ง คือการใช

ขอมูลทีห่ลากหลายและพอเพียงเพือ่ประกอบการคิดและตัดสินใจ โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับวิชาการ 

ตนเอง และสังคมสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลคืออะไร 

 ขอมูล คือ ขาวสารรายละเอียดตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคการหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ กอนที่จะ

มีการจัดระบบใหเปนรูปแบบที่คนสามารถเขาใจ และนําไปใชได เปนขอเท็จจริงหรือตัวแทนของขอเท็จจริง

ของสิ่งที่เราสนใจทีม่ีอยูในชีวิตประจําวัน ขอเท็จจริงทีเ่กีย่วกับเหตุการณทีเ่กิดขึ้นอยางตอเนือ่ง เชน จํานวน

ผูปวยที่ติดเชือ้เอดสในหมูบาน ราคาพืชผักผลไมตางๆ ขอเท็จจริงที่เปนสัญลักษณ ตัวเลขจํานวนลูกคา ตัว

เลขที่เกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในแตละสัปดาห ตัวเลขที่เกีย่วกับสินคาคงคลังเพือ่รายการสั่งของ ตัว

เลขที่เปนนํ้าหนักและสวนสูงของคน หรือตัวเลขที่เปนรายไดประจําเดือน ตัวเลขที่เปนคะแนนการสอบ เปน

ตน ขอมูลเปนขอความหรือรายละเอียดซึ่งอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน รูปภาพ เสียง วีดีโอ คําอธิบายพื้นฐาน

หรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เปนตน 

ขอมูล (Data) กบัสารสนเทศ (Information) 

 ขอมูล และ สารสนเทศมีความหมายที่แตกตางกัน แตมีความคลายคลึงและสัมพันธเกี่ยวของกันอยู

มาก 

 ขอมูล หมายถึง ขอมูลดิบที่เปนขอเท็จจริง หรือเหตุการณตางๆ ทีเ่กิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่เก็บ

รวบรวมมาจากแหลงตางๆ อาจเปนตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ รูปภาพ และเสียง ถือวาเปนขอมูลระดับ

ปฏิบัติการ ขอมูลที่ดีจะตองมีความถูกตองแมนยําและเปนปจจุบัน เชน ปริมาณ ระยะทาง ชือ่ ที่อยู  เบอร

โทรศัพท คะแนนการสอบ บันทึก รายงาน ฯลฯ 

 สารสนเทศ คือ ขอมูลทีนํ่ามาผานกระบวนการประมวลผล วิเคราะหจนสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจตอไปไดทันที 

ตัวอยาง

 ขอมูล : ผูเรียนศูนย กศน.อําเภอ ก. มจํีานวน 30,000 คน มีครูผูสอนจํานวน 30 คน 

 ขอแตกตางระหวางขอมูลและสารสนเทศ 

 สารสนเทศ : อัตราสวนครูผูสอนตอผูเรียนศูนย กศน.อําเภอ ก. เทากับ 30,000/30 = 1,000  
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ลักษณะของขอมูล 

 ขอมูลเมื่อจําแนกตามลักษณะแลวสามารถแบงออกได 2 ชนิด คือ 

1. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ขอมูลที่เปนนามธรรมไมสามารถบอกไดวา มีคา

มากหรือนอยเพียงใด แตจะสามารถบอกไดวาดีหรือไมดี หรือบอกลักษณะความเปนกลุมของขอมูล เชน เพศ 

ศาสนา สีผม คุณภาพสินคา ความพึงพอใจ ฯลฯ 

2. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ขอมูลทีส่ามารถวัดคาไดวามีมากหรือนอย ซึ่ง

สามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได เชน คะแนนสอบ อุณหภูมิ สวนสูง นํ้าหนัก ปริมาณตางๆ ฯลฯ 

ประเภทของขอมูล 

 ขอมูลเมื่อจําแนกตามแหลงที่มาแลว สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ขอมูลทีผู่ใชเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลขึน้เอง เชน การ

เกบ็จากแบบสอบถาม การทดลองในหองทดลอง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ขอมูลทีผู่ใชนํามาจากหนวยงานอื่น หรือผูอื่นทีไ่ด

ทําการเก็บรวบรวมมาแลวในอดีต เชน รายงานประจําปของหนวยงานตางๆ ขอมูลทองถิน่ซึง่แตละ อบต. 

เปนผูรวบรวมไว ฯลฯ 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของขอมูล 

1. ความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานัน้เชื่อถือไมไดจะทําใหเกิดผลเสีย

อยางมาก ผูใชไมกลาอางอิงหรือนําเอาไปใชประโยชน ซึง่เปนเหตุใหการตัดสินใจของผูบริหารขาดความ

แมนยํา และมีโอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูลทีอ่อกแบบตองคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพื่อใหได

ความถูกตองแมนยํามากทีสุ่ด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศสวนใหญมาจากขอมูลทีไ่มมีความ

ถูกตอง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเคร่ืองจักร การออกแบบระบบจึงตองคํานึงถึงในเร่ืองนี้ 

2. ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอความตองการของผูใช มี

การตอบสนองตอผูใชไดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณหรือความตองการ มีการออกแบบ

ระบบการเรียกคืน และรายงานตามความตองการของผูใช 

3. ความสมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศขึน้กับการรวบรวมขอมูลและวิธีการทางปฏิบัติ

ดวย ในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตองสํารวจและสอบถามความตองการการใชขอมูลเพือ่ใหไดขอมูลที่

มีความสมบูรณในระดับหนึ่งที่เหมาะสม 

4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพืน้ทีใ่นการจัดเก็บขอมูลมาก

จึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได มีการใชรหัสหรือยื่นยอขอมูลให

เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเขาไวในระบบคอมพิวเตอร 
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5. ความสอดคลอง ความตองการเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจเพื่อหาความตองการ

ของหนวยงานและองคการ ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือความกวางของขอบเขตของขอมูลที่สอดคลอง

กับความตองการ 

การจัดการขอมูลเพื่อใหเกิดประโยชนกับการใชงาน 

 การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศทีจ่ะเปนประโยชนตอการใชงาน จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีเขามา

ชวยในการดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนเรือ่งของการเก็บรวบรวมขอมูลซึง่มีจํานวนมาก และตองเก็บใหได

อยางทันเวลา เชน ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ขอมูลประวัติบุคลากร ปจจุบันมีเทคโนโลยีชวยใน

การจัดเก็บอยูเปนจํานวนมาก เชน การปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร การอานขอมูลจากรหัสแทง การ

ตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอในตําแหนงตางๆ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชนกัน 

2. การตรวจสอบขอมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูล เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองขอมูลที่เก็บเขาในระบบตองมีความเชื่อถือได หากพบทีผ่ิดพลาดตองแกไข การ

ตรวจสอบขอมูลมีหลายวิธี เชน การใชผูปอนขอมูลสองคนปอนขอมูลชุดเดียวกันเขาคอมพิวเตอรแลว

เปรียบเทียบกัน 

3. การประมวลขอมูล 

 การดําเนินการประมวลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ อาจประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

- การจัดแบงกลุมขอมูล ขอมูลที่จะตองมีการแบงแยกกลุม เพื่อเตรียมไวสําหรับการใชงาน 

การแบงแยกกลุ มมีวิธีการที ่ชัดเจน เชน ขอมูลในโรงเรียนมีการแบงแฟมประวัตินักเรียน และแฟม

ลงทะเบียน สมุดโทรศัพทหนาเหลืองมีการแบงหมวดสินคาและบริการเพื่อความสะดวกในการคนหา 

- การจัดเรียงขอมูล เมื่อจัดแบงกลุมเปนแฟมแลว ควรมีการจัดเรียงขอมูลตามลําดับตัวเลข

หรือตัวอักษร เพื่อใหเรียกใชงานไดงายประหยัดเวลา ตัวอยางการจัดเรียงขอมูล เชน การจัดเรียงบัตรขอมูลผู

แตงหนังสือในตูบัตรรายการของหองสมุดตามลําดับตัวอักษร การจัดเรียงชือ่คนในสมุดรายนามผู ใช

โทรศัพท ทําใหคนหาไดงาย 

- การสรุปผล บางครั้งขอมูลที่จัดเก็บมีเปนจํานวนมาก จําเปนตองมีการสรุปผลหรือสราง

รายงานยอ เพื่อนําไปใชประโยชน ขอมูลที่สรุปไดนี้อาจสื่อความหมายไดดีกวา เชน สถิติจํานวนนักเรียน

แยกตามชั้นเรียนแตละชั้น 

- การคํานวณ ขอมูลที่เก็บมีเปนจํานวนมาก ขอมูลบางสวนเปนขอมูลตัวเลขที่สามารถนําไป

คํานวณเพือ่หาผลลัพธบางอยางได ดังนัน้ การสรางสารสนเทศจากขอมูลจึงอาศัยการคํานวณขอมูลที่เก็บไว

ดวย 
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4. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใชงาน 

- การเก็บรักษาขอมูล การเก็บรักษาขอมูล หมายถึง การนําขอมูลมาบันทึกเก็บไวในสื่อบันทึก

ตางๆ เชน แผนบันทึกขอมูล นอกจากน้ียังรวมถึงการดูแล และทําสําเนาขอมูลเพื่อใหใชงานตอไปในอนาคต

ได 

- การคนหาขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บไวมีจุดประสงคที่จะเรียกใชงานตอไป การคนหาขอมูล

จะตองคนไดถูกตองแมนยํา รวดเร็ว จึงมีการนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการทํางาน ทําใหเรียกคน

กระทาํไดทนัเวลา 

- การทําสําเนาขอมูล การทําสําเนาเพื ่อที ่จะนําขอมูลเก็บรักษาไว หรือนําไปแจกจายใน

ภายหลัง จึงควรจัดเก็บขอมูลใหงายตอการทําสําเนา หรือนําไปใชอีกคร้ังไดโดยงาย 

- การสือ่สาร ขอมูลตองกระจายหรือสงตอไปยังผูใชงานที่หางไกลไดงาย การสื่อสารขอมูล

จึงเปนเร่ืองสําคัญและมีบทบาทที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหการสงขาวสารไปยังผูใชทาํไดรวดเร็วและทนัเวลา 

5. เทคนิคการรวบรวมขอมูล ผูเรียนสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ เชน ตาดู (สังเกต) หูฟง (สนใจ 

ตอบรับ) ปากถาม (กระตุน ซักถาม ชวนคุย) สมองคิดจํา (เชื่อมโยง สมเหตุสมผล) และมือจด (สรุป บันทึก) 

เพื่อจับประเด็นและสามารถทําการรวบรวมขอมูลไดดวยวิธีการทางวิชาการตางๆ พอสังเขป ดังนี้ 

1. การสังเกต ไดแก การคนหาขอมูลดวยตนเองโดนตรง เชน การสังเกตพฤติกรรมหรือเหตุการณ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชทีมงานหรือไปสังเกตดวยตนเอง 

2. การสัมภาษณ ไดแก การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่นๆ โดยผูถามใชคําพูดในการถามและ

ผูตอบใหคําพูดในการตอบจากครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อนบาน ซึ่งสามารเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3. การตอบแบบสอบถาม ไดแก แบบรายการคําถามที่ใหผูอื่นตอบคําถามตามทีผู่ถามตองการการ

สอบถามทางโทรศัพท สามารถใหตอบและจัดรับสงทางไปรษณีย 

4. การศึกษาเอกสารหรือแหลงทีเ่ก็บขอมูล ไดแก ขอมูลจากหนังสือพิมพ วารสาร คอมพิวเตอร 

เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ขอมูลสารสนเทศ ทางอีเมล ทางเว็บไซต เพื่อใชเปนหลักฐาน 

5. การทดสอบ/ทดลอง และการสํารวจ ไดแก การทดสอบเร่ืองตางๆ ทําการทดลองกับสิ่งของและ

การสํารวจขอมูลรานคาในบริเวณใกลเคียง เชน อาหาร เครือ่งดื่ม หรือสินคาอะไรขายดีทีสุ่ดในหมูบานหรือ

ไปถึงสถานที่จริงๆ เปนตน 

การบันทึกขอมูล 

 เมือ่ไดมีการศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย ก็ตองมีการบันทึกขอมูลเหลานัน้ไว

เพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหตอไป การบันทึกขอมูลที่มีประสิทธิภาพนัน้ เทคนิคการเรียงความ ตีความ 

ยอความ สรุปความ ที่ไดศึกษาจากสาระวิชาภาษาไทย และสาระวิชาอื่นๆ มาแลว สามารถนําทักษะเหลานั้น

มาประยุกตใชได และยังสามารถนําไปบันทึกผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การจัดกระทําขอมูลเปน

สารสนเทศไดอีกดวย หากมีขอมูลจํานวนมากตองบันทึก หลักการยอความเปนเทคนิคที่ควรฝกฝนและนําไป

ปฏิบัติดังน้ี 
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1. อานขอความที่จะยอใหเขาใจ หาใจความสําคัญของแตละยอหนาและใจความรองที่สําคัญๆ 

2. นําใจความสําคัญและใจความรองมาเรียบเรียงดวยสํานวนของตนเอง 

3. ถาขอความที่อานไมมีชื่อเร่ืองตองต้ังชื่อขึ้นเอง กรณีตัวเลขหรือจํานวนตองระบุหนวยชัดเจน 

4. ขอความรอยกรอง ตองเปลี่ยนเปนรอยแกวในความยอ 

ขอมูลเพื่อการคิดเปน 

 การคิดการตัดสินใจแกปญหาตามแนวทางของ “การคิดเปน” นัน้ กระบวนการสําคัญ คือ การใช

ขอมูลอยางนอย 3 ปะการมาประกอบการคิดการตัดสินใจ ขอมูล 3 ประการดังกลาวไดแก ขอมูลดานวิชาการ 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม ลักษณะของขอมูลทั้ง 3 ประการดังกลาวอาจ

สรุปเปนตัวอยางไดดังตอไปน้ี 

 ขอมูลเกี่ยวตนเอง 

 พื้นฐานของชีวิต ขอมูลภายในครัวเรือน อาชีพ ญาติพีน่อง ครอบครัว ความสัมพันธ ทัศนคติ ทัศนะ

ที่เกีย่วของ ความสามารถสวนบุคคล ความเชื่อ นิสัยใจคอ อารมณ บุคลิกภาพ คุณธรรม และพฤติกรรม 

สภาพภายในภายนอกของตนเอง เปนตน 

 ขอมูลทางวิชาการ 

 หลักวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาทัง้ทีศ่ึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ตําราของทุกศาสตร ทุก

สาขาวิชา ทีเ่รียนรูจากนักปราชญ ผู รู  ภูมิปญญา จากธรรมชาติ ผลงานวิจัย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมะ ขอมูลทางอาหารและยา และการวินิจฉัยของแพทย ขอมูลทางการเกษตร ฯลฯ 

 ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ขอมูลพืน้ฐานบริบททางสังคม 

ชุมชน การปกครอง อนามัย กิจกรรมของชุมชน สภาพการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรีอน บาน วัด 

มัสยิด แหลงเรียนรู ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของรอบๆ ขาง 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การแยกแยะขอมูลหรือสวนประกอบของขอมูลออกเปนสวนยอยๆ 

ศึกษารายละเอียดของขอมูลแตละเรื่องเพือ่ตรวจสอบขอมูลใหไดมากทีสุ่ด โดยเฉพาะขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 

ประการวา แตละดานมีขอมูลอะไรบาง เปนการหาคําตอบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ฯลฯ การวิเคราะห

ขอมูลจะมีการศึกษาและตรวจสอบขอมูลรอบดานทั้งดานบวกและดานลบ ดูความหลากหลายและพอเพียง

เพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํา เทีย่งตรง เชื่อถือได สมเหตุสมผล การวิเคราะหขอมูลมีประโยชนตรงทีท่ําใหเรา

สามารถเขาใจเรือ่งราวปรากฏการณตางๆ ที่แทจริง ชวยใหมีการแสวงหาขอมูลหลากหลาย โดยไมเชื่อคํา

บอกเลาหรือคํากลาวอางของใครงายๆ เปนการมองขอมูลหลากหลายมิติ เกิดมุมมองเชิงลึกและกวาง เพียงพอ 

ครบถวน 
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 การสังเคราะหขอมูล 

 เปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของ ถูกตอง ใกลเคียง กลุมเดียวกันมารวบรวม จัดกลุม จัดระบบเปนกลุม

ใหญๆ ในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะนําขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

และขอมูลที่เกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม ที่วิเคราะหแมนยํา เทีย่งตรง หลากหลายและพอเพียงทัง้ดานบวกและ

ลบไวแลวมาจัดกลุมทางเลือกในการแกปญหาทีเ่ปนขอมูลเชิงบูรณาการ ขอมูลทั้ง 3 ดาน หลายๆ ทางเลือก 

โดยแตละทางเลือกจะมีขอมูลทัง้ 3 ดานมาสังเคราะหรวมเขาไวดวยกันเพื่อใหเปนทางเลือกในการตัดสินใจ 

เลือกทางเลือกที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับและพอใจที่สุดนํามาแกปญหาตอไป 
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เร่ืองที่ 4 

คณุธรรม จริยธรรม : องคประกอบที่สําคัญของการคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 

1. ความหมายของคณุธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรม (Moral) คือ คุณ + ธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่เปนธรรมชาติกอใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและสังคม ซึ่งรวมสรุปวา คือ สภาพคุณงาม ความดี 

คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจที่ทําใหบุคคลประพฤติดี ผูมีคุณธรรมเปนผูมีความเคยชินในการ

ประพฤติดีดวยความรูสึกในทางดีงาม คุณธรรมเปนสิง่ที่ตรงกันขามกับกิเลส ซึง่เปนความไมดีในจิตใจ ผูมี

คุณธรรมจึงเปนผูไมมักมากดวยกิเลส ซึ่งจะไดรับการยกยองวาเปนคนดี 

ดวงเดือน พนัธนุาวิน (2543 : 115) ไดใหความหมายของคุณธรรมในแงสิง่ดีงามไววา หมายถึง สิ่งที่

บุคคลยอมรับวาเปนสิ่งดีงาม มีประโยชนมาก มีโทษนอย คุณธรรมในแตละสังคมอาจตางกันขึ้นอยูกับ

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนั้นๆ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 190) ไดใหความหมายของคุณธรรมไวในแบบเดียวกัน

วา เปนสภาพคุณงามความดี สวนธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล และวราพรรณ นอยสุวรรณ กลาวถึงคุณธรรมในทาง

พุทธศาสนาวา หมายถึง ความรัก ความรูคิด 

สรุปแลว คุณธรรม หมายถึง สิง่ทีส่ังคมยอมรับวาเปนสิ่งดีงามทีเ่กิดจากสวนรวมของการศึกษาการ

ปฏิบัติ ฝกอบรม และการกระทําจนเคยชินเกิดเปนลักษณะนิสัย เปนสิ่งทีม่ีคุณประโยชน ตอตนเองตอผูอื่น

และตอสังคม 

จริยธรรม (Ethics) คือ จริย ไดแก ความประพฤติ + ธรรมะ ไดแก หลักปฏิบัติ หมายถึงหลักแหง

ความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติ มีผูใหความหมายของคําวา จริยธรรมไวหลายทัศนะ เชน ดวง

เดือน พันธุมนาวิน (2543 : 113) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระบบการทําความดี ความชั่ว พระธรรมปฎก 

(2546 : 7) กลาววา จริยธรรมเปนเรื่องของความสัมพันธของชีวิตกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัตถุ เปนเรื่อง

ของจิตใจและเปนเรือ่งของปญญา ความรู ความคิด พนัส หันนคินทร อางในธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล และวรา

พรรณ นอยสุวรรณ (2546 : 69) อธิบายวา จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

จะตองประกอบดวยกันทั้งการปฏิบัติทางกายและความรูสึกทางใจสอดคลองกัน 

ดังน้ัน ความหมายของจริยธรรมโดยรวมจะเห็นตรงกันวา เปนสิ่งที่เชื่อกันวา เปนความดีงามที่ควรยึด

เปนหลักในการประพฤติ ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสงัคม ทัง้การกระทาํดวยกายและตระหนักดวยใจ 

จากการใหความหมายของคุณธรรม และจริยธรรมในหลายทัศนะนี ้จะเห็นไดวา แมความหมายของ

คุณธรรม และจริยธรรมจะแตกตางกัน แตก็มีความหมายใกลเคียงและสัมพันธกัน และบางคนก็ใชควบคูกัน

ไปเปนคุณธรรม จริยธรรม ซึง่หมายถึง การกระทําหรือการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอันดี

งามของคน ตลอดจนความรูสึกนึกคิดที่ถูกตอง ซึ่งอยูในจิตสํานึกความรับผิดชอบชั่วดีของบุคคลนั้นๆ อัน
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เปนเครื่องเหนี่ยวรัง้และควบคุมความประพฤติของบุคคลทีแ่สดงออกเพือ่ใหบรรลุในสิ่งที่ปรารถนา เชน 

ความซื่อสัตย ความสามัคคี ความมีวินัย ความกตัญู และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนตน 

2. ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว พรอมทั้ง

ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถสือ่สารกันทั่วทั้งโลกภายในระยะเวลาอันสัน้ สงผลให

ประชาชนและเยาวชนเกิดการรับรูขอมูลขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการ

ดํารงชีวิตของเพือ่นรวมโลก แลวถือเปนตัวแบบในการดํารงชีวิตของตน โดยขากการคิดวิเคราะหถึงความ

เปนมาและเหตุผลที่แทจริงอยางถูกตอง ซึง่ปรากฏอยูในสังคมปจจุบัน และสงผลกระทบตอคุณภาพการ

ทุจริตคอรัปชั ่นในวงการราชการ การทุจริตในการสอยเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีทีท่ันสมัยเปนเครือ่งมือ รวมทัง้ปญหาการขยายบริการทางเพศของนิสิตนักศึกษา เปนตน ซึง่

ปญหาตางๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการหยอนยานทางดานคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชาติเปน

อยางมาก และควรที่จะไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมาก เพราะเปนรากฐานของความเจริญรุงเรืองของสังคม และเปนสิง่ที่

กําหนดความเจริญและความลมสลายของสังคม ดังนัน้ ผูบริหารประเทศ และผูทีเ่กีย่วของตองตระหนักและ

เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะแกปญหา เรงพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในทุกระดับชัน้รวมกันหา

แนวทางในการแกปญหาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และหาทางปลูกฝงใหบุคคลในสังคมมีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อใหบุคคลสามารถที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3. องคประกอบของคุณธรรม จริยธรรม 

3.1 องคประกอบของคุณธรรมในระดับองคกร จริยธรรมเปนเครือ่งมือกําหนดหลักปฏิบัติใน

การดํารงอยูขององคการ แนวทางในการอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอยประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน้ี 

1. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบสําคัญยิ่ง การหยอนยานระเบียบวินัยเปนการ

ละเมิดสิทธิและหนาที่ตามบทบาทของแตละคน 

2. สังคม (Society) การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผน กอใหเกิด

ขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปนความมีระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

3. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมที่พัฒนาเปนลําดับกอใหเกิดความอิสระ 

สามารถดํารงชีวิตจากสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษา และประสบการณในชีวิต มีความสุข อยูในระเบียบวินัย

และสังคมของตน เปนคานิยมสูงสุดทีค่นไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได

อยางอิสระสามารถปกครองตนเอง และชักนําตนเองใหอยูในทํานองครองธรรม 

3.2  คณุธรรมจริยธรรมในระดบับคุคล มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ดานความเปนเหตุเปนผล (Moral Reasoning) คือ ความเขมแข็งทางจิตใจในหตุผลของ

ความถูกตองดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด 
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2. ดานความเชื่อและทัศนคติ (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส 

ความนิยมยินดีทีจ่ะรับจริยธรรมมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

3. ดานพฤติกรรม (Moral Conduct) คือการกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลใน

สถานการณตางๆ ซึ่งเชื่อวาเกิดจากอิทธิพลของสององคประกอบขางตน 

4. คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการคิดแกปญหา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 4 ประการ ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพา

มหากษัตริยาธิราชเจา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525 ความวา 

“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ 

1) คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และ

เปนธรรม 

2) คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกฝนตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีน้ัน 

3) คือ การอดทน อดกลัน้ และอดออมทีจ่ะไมประพฤติลวง ความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุ

ประการใด 

4) คือ การรูจักละวางความชั ่ว ความทุจิต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื ่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอก

งามขึ้นโดยทั่วถึงกัน จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให

มัน่คงกาวหนาตอไปดังประสงค...” 

 พระบรมราโชวาทเรือ่งคุณธรรม 4 ประการนี้ สอดคลองกับหลักพุทธธรรมในเรือ่ง ฆราวาส

ธรรม 4 คอื  

1) สัจจะ มีความจริงใจตอตนเองที่จะรักษาสัจจะที่ใหไวกับตน 

2) ทมะ การรูจักขมใจตนเองที่จะปฏิบัติตามสัจจะที่กําหนด 

3) ขันติ มีความอดทนอดกลั้นที่จะปฏิบัติตามสัจจะน้ันใหสําเร็จลุลวง 

4) จาคะ การสละความชั่วความทุจริตตามสัจจะนั้นๆ 

4.2 คุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล ซึ่งอริสโตเติลนักปราชญชาวกรีก ไดใหแนวทางของ

คุณธรรมหลักๆ ไว 3 ประการ คือ 

1) ความรอบคอบ คือ รูวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติ อะไรไมควรประพฤติปฏิบัติ 

2) ความกลาหาญ คือ ความกลาเผชิญตอความเปนจริง  

3) การรูจักประมาณ คือ รูจักควบคุมความตองการและการกระทําใหเหมาะสมกับสภาพและ

ฐานะของตน 
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4.3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดวิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมทีค่วรเรงพัฒนาสงเสริม

ใหเกิดขึน้ ในระดับประถมศึกษา ควรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 3 ประการคือ ความเมตตากรุณา ความ

ซื่อสัตยสุจริต และความขยันหมั่นเพียร สวนระดับมัธยมศึกษาควรพัฒนาทั้ง 3 ประการ และเพิ่มจริยธรรมอีก 

2 ประการ คือ การใฝสัจธรรมและการใชปญญาในการแกปญหา ซึง่กรมวิชาการไดกําหนดพฤติกรรม 

คุณธรรมจริยธรรมตางๆ ไวดังตอไปน้ี 

1) การใฝสัจธรรม ไดแก พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกแนวทางความเชือ่ทีม่ีเหตุผล การ

แสดงความพอใจกับคํากลาวทีม่ีเหตุผล การแสดงความพอใจกับการยึดถือ และยอมรับความจริงการแสดง

ความพอใจกับการแสวงหาความจริง การซักถาม คนควา เพือ่ตอบขอสงสัย การซักถาม คนควา เพื่อหา

ความรูคําอธิบายเพิ่มเติม 

2) การใชปญญาแกปญหา ไดแก พฤติกรรมทางดานการเลือกแนวทางแกปญหา หรือ

ดําเนินงานอยางมีเหตุผล การวิเคราะหตามกระบวนการวิทยาศาสตรได การพอใจแนวทางแกปญหา หรือ

แนวปฏิบัติที่มีเหตุผล การปฏิบัติงานแกปญหา เชน ทําแบบฝกหัด ทํารายงาน คนควา สําเร็จเปนที่นาพอใจ 

การตอบคําถามที่ข้ึนตนดวยคําวา “ทําไม” “เราควรทําอยางไร” ไดอยางมีเหตุผล 

4.4 สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 34) ไดกําหนดขอบขายของ

คุณธรรม จริยธรรม ที่จําเปนการดํารงชีวิตไววา คุณธรรม จริยธรรม ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของคนไทย

ไดแก ความมีเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเสียสละไมเห็นแกตัว 

ความประหยดั และความกตัญกูตเวท ีซึง่จัดหมวดหมูได 2 ประการ คือ 

1. ความไมเห็นแกตัว ซึง่ไดแก การแบงปน ความปรารถนาดี เห็นแกประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตัว ความเมตตากรุณา และความกตัญูกตเวที 

2. ความรับผิดชอบ ซึ่งไดแก ความมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน พากเพียรละเอียด

รอบคอบ ความซื่อสัตยตอหนาที่ เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง ความตรงตอเวลา และการยอมรับผลการ

กระทําของตนเองเสมอ 

4.5 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายที่จะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนํา

ความรูสรางความตระหนักสํานึกคุณคาของความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย โดยการพัฒนาคนให

เปนคนดี มีความรู และอยูดีมีสุข ดังน้ี 

1) ขยัน คือ ความเพียรพยายามทําหนาที่การงาน สูงานไมทอถอย ต้ังใจอยางจริงจัง 

2) ประหยัด คือ อยูอยางเรียบงาย พอเพียง ไมฟุมเฟอย ระมัดระวังรายจายของตนที่จําเปน 

3) ซื่อสัตย คือ มีความประพฤติตรงตอหนาที่ จริงใจ ไมคดโกง 

4) มีวินัย คือ ปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบแบบแผนขอบังคับรวมถึงตอตนเองและสังคม 

5) สุภาพ คือ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ เรียบรอยทั้งกาย วาจา ใจ และมีมารยาท 

6) สะอาด คือ รักษารางกาย ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ทําจิตใจใหแจมใส สวยงาม 

7) สามัคคี คือ ชวยเหลือรับฟง เกื้อกูลทั้งความคิดเห็นของผูอ่ืนและตนเองอยางมีเหตุผล 
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8) มีน้ําใจ คือ อาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอื่น เห็นคุณคาของ

เพื่อนมนุษย เอ้ืออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยแรงกายและสติปญญา รวมสรางสรรคสิ่งดีงามแกสังคม และชุมชน 

4.6 คุณธรรมที่ใชในการแกปญหาชีวิต 

คุณธรรมที่ใชในการแกปญหาชีวิต ไดแก อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ในการดําเนิน

ชีวิตของบุคคลหรือการทํางานในกิจการตางๆ มักจะประสบกับปญหาและอุปสรรคนานาประการ ซึง่ถามี

หลักธรรมตางๆ ดังที่กลาวมาแลวเปนหลักยึดเพื่อการประพฤติปฏิบัติ บุคคลผูน้ันก็ยอมจะผานอุปสรรคตางๆ 

ไปได และประสบความสําเร็จในทายที่สุด สาระสําคัญยิ่งของอริยสัจ 4 มีดังน้ี 

1) ทุกข คือ ความไมสบายกายไมสบายใจที่เกิดขึ้น เนื่องจากสาเหตุนานาประการ 

2) สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิดทุกข ซึ่งเกิดจากตัณหาทั้งหลาย 

3) นิโรธ คือ ความดับทุกข โดยการดับตัณหาใหหมดจะเปนภาวะที่ปลอดทุกข 

4) มรรค คือ วิถีทางในการดับทุกข ไดแก ขอปฏิบัติตางๆ ที ่ทําใหทุกขหมดไป นั ่นคือ 

อริยมรรค 8 ประการ 

สําหรับนักศึกษาสามารถนําหลักธรรมดังกลาวไปใชแกปญหา ดังนี้ 

ทุกข คือ สภาพที่เราขาดความสุขทนไมได มันทําใหเราวาวุน ทุกขจึงเปนปญหา 

สมุทัย คือ สาเหตุของปญหา อะไรทําใหเราวาวุนใจ อะไรทําใหเราวิตกกังวล 

นิโรธ คือ แนวทางแกไข ลองนัง่นึกวาจะแกไขเรือ่งที่วาวุนไดอยางไร หาหลายๆ แนวทางลองนั่งเขียนเปน

ขอๆ แยกแยะขอดีขอเสีย 

มรรค คือ แนวทางปฏิบัติในเชิงพฤติกรรมที่เปนไปไดที่จะไมใหเกิดปญหาอีก 

5. แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดมีการกําหนดคุณลักษณะของผู

มีคุณธรรมจริยธรรมไว ดังน้ี 

1. เปนผูที่มีความเพียรพยายามประกอบความดี ละอายตอการปฏิบัติชั่ว 

2. เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 

3. เปนผูมีสติปญญา รูตัวอยูเสมอ ไมประมาท 

4. เปนผูใฝหาความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง 

5. เปนผูที่รัฐสามารถอาศัยเปนแกนหรือฐานใหกับสังคม สําหรับการพัฒนาใดๆ ได 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมที่กําหนดโดยรัฐบาล จากคุณสมบัติของผู มีจริยธรรม

ดังกลาว แสดงถึงความเปนคนมีคุณภาพ มีภาวะความเปนผูนํา อันเปนที่ตองการขององคการและสังคมทุก

ระดับ รัฐบาลไทยไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในดานจริยธรรมและคุณธรรมใน

สังคม จึงไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเนนการพัฒนาจิตใจในลักษณะที่

สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ซึง่ผลทีป่รากฏในปจจุบันก็คือ มีการ

เผยแพรธรรมะทางสื่อตางๆ มากมาย วัดวาอารามก็ไดเขามามีสวนรวมสวนชวยในการอบรมสั่งสอนดวย
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จริยธรรมเปนจริยสมบัติ หนวยงานตางๆ ก็ใหการสนับสนุนเปนอยางดี คนไทยวัยหนุมสาว และเยาวชนได

ใหความสนใจเปนจํานวนมาก จากที่เห็นไดจากสื่อและขาวตางๆ เนื่องจากจริยธรรมเปนคุณสมบัติที่ทํา

หนาทีเ่ปนเครือ่งมือในการวัดคุณภาพของคน ซึง่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชากรทัง้ประเทศ 

รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไวดังนี้ 

1. พัฒนาจิตใจประชากรกลุมเปาหมาย โดยใหผูนําแตละกลุมเปนผูบริหารเปลี่ยนแปลง 

2. ใหสถาบันของสังคมและครอบครัวทําหนาที ่อันถูกตองชอบธรรมของตนเอง แกไข

ขอบกพรองโดยรีบดวน 

3. บรรจุการพัฒนาจิตใจในหลักสูตร การฝกอบรมทุกหลักสูตร และใหดําเนินการพัฒนา

ตอเน่ืองตอไป 

4. ใหมีการพัฒนาวิธีปลูกฝง อบรม สั่งสอนศีลธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสมของกลุม

เปาหมาใหเปนที่นาสนใจ 

5. สรางสรรคสิง่แวดลอมของสังคมอันไดแก ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และคานิยมที ่

ถูกตองดีงามตามหลักศีลธรรมและจริยธรรม 

 นอกจากการพัฒนาของรัฐบาลดังกลาว องคกรควรไดสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในวิธีเดียวกัน 

เพือ่ใหบุคลากรขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยทีพ่ึงประสงคโดยแทจริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยวิธี

ดังกลาวอาจเปนสวนหนึ่งสําหรับการพัฒนาองคกร ที่สําคัญก็คือองคกรควรใหมีการสรางบรรยากาศหรือ

สภาวะแวดลอมในการทํางานใหดีดวย ดังเชนไมใหคนมีงานทํามากเกินไปหรือนอยเกินไป การพิจารณา

ความดีความชอบใหมีความยุติธรรม มีธรรมาภิบาลและสงเสริมดวยมนุษยสัมพันธภายในองคกรดวย ซึ่ง

บรรยากาศทีดี่จะชวยการพัฒนาจิตใจ ในดานสถาบันการศึกษาก็ควรไดมีการบรรจุหลักคุณธรรมไวใน

หลักสูตร เพื่อเปนการพัฒนาและใหการศึกษากับคนทั้งชาติ เพื่อการพัฒนาจิตใจของคนในชาติใหมีคุณภาพ 

 การพัฒนาบุคคลดวยคุณธรรมตองฝกฝนใหมีความรูสึกตระหนักวาอะไรดี อะไรควร อะไรไมควร 

อะไรไมดี และปฏิบัติแตในทางที่ถูกทีค่วรใหเปนปกติวิสัย การพัฒนาในสิ่งดังกลาวควรใชสิ่งโนมนําใหมี

คุณธรรมสูง มีความระลึกไดวาอะไรไมควร และความรูสึกตัววากําลังทําอะไรอยู ผูหวังความสงบสุขความ

เจริญและความมั่นคงแกตนเองและประเทศชาติ ตองฝกฝนตนเองใหมีคุณธรรม คุณธรรมเปนสิ่งที่สําคัญ

และจําเปนมากสําหรับบุคลากรควรใหการสงเสริมสนับสนุนและชักจูงใหบุคลากรขององคกรสนใจ

คณุธรรมและพรอมนํามาปฏิบัติกับชีวิตการทํางานของตนเอง 

 บทสรุป 

 คนเราเมือ่เกิดมามีชีวิต มีการทํางาน สัมพันธติดตอกับคนอื่นๆ ในสังคมที่มีความแตกตางกันอยาง

หลากหลาย การเผชิญกับปญหาก็เปนธรรมชาติหนีไมพน คนจึงตองมีสติ มีสมาธิ เพื่อใหเกิดปญญาในการ

แสวงหาขอมูลที่หลากหลายและเพียงพอมาใชประกอบการคิด การแกปญหาเหลานัน้ใหลุลวงไป สภาพ

สังคมไทยปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสือ่สารถึงกันทัว่โลกในระยะเวลา

อันสั้น สงผลใหเยาวชนและประชาชนเกิดการรับรูขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดํารงชีวิตของเพือ่น
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รวมโลก และรับมาเปนตัวแบบในการดํารงชีวิตของตน โดยไมมีการไตรตรองปรับแตงใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรม ประเพณีและความเชือ่ของไทยเราเอง ขาดการวิเคราะหถึงความเปนมา และแนวปฏิบัติทีแ่ทจริง

ของเขา สงผลใหเกิดปญหาดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอันมาก 

เชน ปญหาการทํางานที่ไมโปรงใสของผูมีอํานาจ การทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบายในวงราชการ ปญหาขาย

บริการทางเพศของนักศึกษา ปญหาการพนันบอล ปญหาติดยา ปญหาหนี้นอกระบบ ครอบครัวแตกแยก 

ปญหาการแตงงานกอนวัยอันควร ปญหาการหยารางบอยครั้ง ปญหาเด็กซิ่ง เด็กแวน ปญหาโรคเอดส ฯลฯ 

ปญหาเหลานีแ้สดงใหเห็นถึงการยอหยอนทางดานคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชาติทีต่องแกไข

อยางรีบดวน คุณธรรมจริยธรรมหลายเรือ่ง จึงมีความสําคัญตองนํามาเปนขอมูลประกอบการคิดการ

ตัดสินใจของคนคิดเปนมากขึ้น ทั้งการนํามาเรียนรู นํามาฝกพัฒนาบุคลากร นํามาปฏิบัติเพื่อปองกันและ

แกไขปญหา อยางไรก็ตาม คุณธรรมและจริยธรรมก็เปนเร่ืองของบริบทของแตละชุมชนที่ไมเหมือนกัน การ

นําคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการคิดการแกปญหาของคนคิดเปนจึงตองใชวิจารญาณไตรตรอง พัฒนาให

เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนดวย 

ตัวอยางคุณธรรม จริยธรรมท่ีใชประกอบการคิดการแกปญหาแบบคนคิดเปน 

สังคหวัตถุ 4 

1. ทาน ไดแก การใหปน ซึ่งมีทั้งอามิสทาน ธรรมทาน และอภัยทาน 

2. ปยวาจา ไดแก การพูดจาออนหวาน ออนนอม ถอมตนใหเกียรติผูอ่ืน 

3. อัตถจริยา การรูจักชวยเหลือเจือจุน ไมน่ิงดูดายทําตนใหเปนประโยชน 

4. สมานัตตตา ไดแก การวางตนใหสม่ําเสมอ เหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย 

ธรรมเพื่อการบริหาร 

1. ปญญาพละ ไดแก กําลังความรู 

2. วิริยพละ ไดแก กําลัง ความเพียน 

3. อนวัชชพละ ไดแก กําลังความดี ความซื่อสัตย 

4. สังคหพละ ไดแก กําลังสงเคราะห ชวยเหลือ 

ธรรมสุภาษิตสําหรับชาวบาน เปนคุณธรรมจริยธรรมทีค่นในสมัยโบราณใชอบรมสัง่สอนลูกหลาน ในรูป

ของสุภาษิตสอนใจ สวนใหญจะเนนคํารอยกรอง เพราะคนไทยมักจะเปนคนเจาบทเจากลอน เปนภาษางายๆ 

แตลึกซึ้งในความงามและความหมาย ตัวอยางเชน 

1. ถาแคบนักมักขยับยาก  

ถากวางมากไมมีอะไรจะใสสม 

ถาสูงนักมักจะลอยไปตามลม 

ถาตํ่านักมักจะจมธรณี 
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2. ไมสูงกวาแม  มักจะแพลมบน 

คนสูงเกินคน มักจะโคนกลางคัน 

3 ผูใหญนะลูกเอยตองมีพรหมวิหาร 

ลบลางสนัดานโขดหิน 

เสียงตูมตองแสรงวาไมไดยิน 

เสียงนํ้าไหลรินรินลูกตองฟง 

แลวตองหยุดพินิจพิจารณา 

สดับเสียงนกกามันบา 

ลูกนองพูดอะไรไมอินัง 

ลับหลังมันก็สับเอาสับเอา 

4 จริงใจ ไมซีเรียส 

ดูแลความสุข ความทุกขของผูรวมงานอยูเสมอ แตตองไมซีเรียสไปตามตํารา พอใหมีความ

จริงใจและใจจริง ซึ่งเปนความรูสึกที่สงถึงกันได 

5 อนุภาพของปาก 

สรางความรัก ความชังไดทั้งโลก 

ใหสุขโศก สดชื่น ใหขื่นขม 

ใหหว่ันหวาด กราดเกร้ียว ใหเกลยีวกลม 

ใหนิยม ชมชื่น ใหต่ืนตัว 

ใหโกรธเกลยีด เหยยีดหยาม ใหความรัก 

ใหแตกหัก สามัคคี ใหดีทั่ว 

ใหความคิด วิทยา ใหกลากลัว 

สุขทุกขทั่ว ร่ัวหลาก จากปากคน 

 

 จะพูดจากปราศรัยกับใครนั้น  อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู 

 ไมควรพูดอ้ืออึงขึ้นมึงกู   คนจะหลูลวงลามไมขามใจ 

 แมจะเรียนวิชาทางคาขาย   อยาปากรายพูดจาอัชฌาสัย 

 จะซื้องายขายดีมีกําไร   ดวยเขาไมเคืองจิตคดิระอา 
      สนุทรภู 
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6. ความสามัคคี 

  นายมีโคนไผ    นายใจขดุหลมุ 

  นายชั้นนายชุม    คุมกันไปเกี่ยวแฝก 

  เสร็จแลวเกลาเสา   เอาโวยยายแยก 

  เลิกงานขาจะแจก   ของแปลกแปลกใหกิน 

7. เลี้ยงชางอยากินเน้ือชาง 

เบิกทรัพยวันละบาทซื้อ   มังสา 

  นายหน่ึงเลี้ยงพยัคฆา   ไปอวน 

  สองสามสี่นายมา   กํากับ กันแฮ 

  บังทรัพยสี่สวนถวน   บาทสิ้นเสือตาย 

8. รูจักโงใหเปน 

   โงไมเปนเปนใหญยากฝากใหคิด 

  ทางชีวิตจะรุงโรจนโสตถิผล 

  ตองรูโงรูฉลาดปราดเปร่ืองตน 

  โงสิบหนดีกวาเบงเกงเด๋ียวเดียว 

 

9. การครองตน  

นิคฺคฺณฺเห นิคฺคหารห 

  กําราบคนที่ควรกําราบ 

  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห 

  ยกยองคนที่ควรยกยอง 
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เร่ืองที่ 5 

กิจกรรมเพ่ือการฝกทักษะ 
 
 
 

 
ใบงานท่ี  1  กรณีตัวอยาง เร่ือง ออยอินเตอรเน็ต 
  “ออยไดรูจักกับผูชายเยอะมากทาง Thaimail โดยการเขาไป แชท หองขําขัน ออยชอบแอบ

เลนแชท พอแมไมใหเลน เพราะกลัวลูกโดนหลอก แตออยกแ็อบเลนตลอด เมื่อกอนออยเปนคนที่ติดเกม

มากๆ เหตุที่ออยมาเลนแชท เพราะเขาเว็บเพื่อเลนเกมไมได เพื่อนในหองแนะนําใหเลนแชท แตพอเลนไป

เร่ือย ๆ ก็ติดอยากคุยกับคนอ่ืน มีคนเขาคุยดวย เขาไปทักคนอ่ืน บางคร้ังก็มีการใหเบอรโทรศัพท 

  จนกระทั่งคืนหน่ึงออยไดคุยกับผูชายคนหน่ึงชื่อโอค ซึ่งเวลาน้ัน ออยไมไดคุยกับโอคคน

เดียว แตกลับคุยกับผูชายอีก 4-5 คน เมื่อคุยกันออยก็ไดเบอรโอคมา ตอนแรกโอคไมใหโทรไปเพราะโอค

บอกวานอนกับแม ออยก็คิดวาผูชายคนน้ีมีอะไรแปลก ๆ คนอ่ืน ๆ เขาอยากใหโทรไปจะตาย แลวออยก็

ไมไดโทรไป ไดแตสงขอความไปวา “ถาคุยได ยิงมาดวย” (“ยิงมาดวย” หมายความวากดโทรออกถึงใครแลว

รีบวาง)  โอคเปนคนอยุธยา ตอนน้ันที่เพิ่งรูจักโอคอยูม.ปลาย แตออยอยู ม.ตน ออยใชชื่อในแชท วา จอย 

เพราะพี่ชายเคยบอกวาไมใหใชชื่อจริงเพราะมันเปนการขายชื่อ ออยก็เชื่อตลอดมา ชวงแรก ๆ ออยคุยกับโอค

เพราะมาก มี “ครับ มคีะ” ทุกคํา แตพอคุยไปเร่ือย ๆ ก็เกิดความสนิทสนม คุยกันอยางเปนกนัเองมาก ๆ ออย

กับโอคไดนัดพบกันและมีอะไรกันในที่สุด จนออยเกิดต้ังทองได 3 เดือน และกลัวแมจะรูเลยตองไปทําแทง

ที่คลินิกเถือ่นแหงหน่ึงในเขตปริมลฑล หลังจากน้ันผานมาหลายป ออยกําลังจะจบ ม.ปลาย ชวงนั้นทะเลาะ

กันบอยมาก โอคบอกเลิกกับออยตลอด แตออยทําใจไมได จนกระทั่งวันหน่ึงออยรูวาวันน้ีตองมาถึง ออย

ยอมรับในสิ่งที่โอคพูด แตโอคบอกวาออยตองคุยกับโอคตลอดไปนะ  ออยก็ไมรูวาจะทําไดหรือเปลา ออย

รองไหทุกคืนเลย  คิดถึงโอคมาก ๆ อยากกลับไปเหมือนเดิม  แตก็ทําไมได เพื่อน ๆ รูวาเลิกยังไมเชื่อกันเลย  

เพราะเขาคบกันมา 4 ปกวา ๆ ตอนน้ีออยไมไดคุยกับโอคเลย  เพราะคิดวาโอคมีคนใหมแลว  โทรไปก็ทํา

เหมอืนรําคาญ ออยกเ็ลยไมคอยอยากโทรไปรบกวน” 
 
1.  ปญหาเร่ืองออยอินเตอรเน็ต  เกดิจากสาเหตุใด 
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2.  การแกปญหาโดยกระบวนการคิดเปน จะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของอะไรบาง 
 ขอมูลทางวิชาการ          
            
            

 ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (ออย)         
              
                  
           

 ขอมูลเกีย่วกบัสภาวะแวดลอม         
              
                  
            
 
3.  ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของขอมูลดานสภาวะแวดลอม มีอะไรบางที่

เกี่ยวของและสามารถนํามาใชเปนองคประกอบในการคิดแกปญหาน้ีได 
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4.  มีทางเลือกในการแกปญหาของออยที่มีความเปนไปได กี่วิธี อะไรบาง 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
5.  ถาทานเปนออย ทานจะเลือกวิธีใดจึงจะดีที่สุด  เพราะเหตุใด 
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ใบงานท่ี  2  กรณีตัวอยางเร่ือง สมศักดิ์ติดเกม 
 “สมศักด์ิ เปนเด็กที่ทําอะไรก็ทําอยางจริงจัง เมื่อชอบเลนเกมก็เลนจนนาเปนหวง เขากลายเปน

เด็กติดเกม เขาเลนเกมจนแทบไมมีเวลากินขาว ความคลั่งไคลในเกมของเขาทําใหเพื่อน ๆ ต้ังฉายาเขาวา   

เกมแมน  เวลาสวนใหญของเขาหมดไปกับการเลนเกม  เวลาสําหรับการเรียนจึงเหลือนอยลง ๆ จนเขาลม

ปวย ออนเพลียมากตองตองนําตัวสงโรงพยาบาล  ในวันนี้เขาไมคิดจะเลนเกมอีกแลว  เพื่อน ๆ มาเยี่ยมเขาที่

โรงพยาบาล เขาถามเพื่อนถึงเร่ืองที่โรงเรียน เพื่อนบอกวาอาทิตยหนาจะสอบ  สมศักด์ิไมไดอานหนังสอืเลย  

หลังออกจากโรงพยาบาลสมศักด์ิเรงอานหนังสืออยางหนัก จนเขางวงหลับไปฝนถึงแตเกมที่ตัวเองเลน 

สมศักด์ิรูสึกเบื่อหนายการอานหนังสือ ทันใดน้ัน สมศักด์ิก็นึกถึงคําที่เพื่อนรุนพี่บอกเขาไววา ยาขยนักนิแลว

ตาแข็ง ไมมีหลับ อานหนังสือไดคืนละหลายเลม สมศักด์ิคิดจะไปหาเพื่อนรุนพี่ชื่อเสือเพื่อขอใชสักเม็ด 
 รุงเชาสมศักด์ิไปหาเสือตามที่ต้ังใจไวโดยหวังวาถาไดยาคงอานหนังสือทันแนนอน สมศักด์ิเดิน

ผานไปเจอเพื่อน ๆ เพื่อน ๆ ถามเขาวาจะไปไหน เขาบอกวาจะไปหาพี่เสือ เพื่อนไดยินก็ชี้ใหสมศักด์ิดูพี่เสือ

ซึง่นอนชอ็กหมดสติเพราะใชยาบาจนติดงอมแงม  จากนั้นเพื่อนถามสมศักด์ิวา นายยังจะคิดใชยาบาอีกหรือ 

นายควรต้ังใจอานหนังสือโดยไมพึ่งยาเสพติด  สมศักด์ิไมคิดวายาบาอันตรายขนาดน้ี เขาไมกลาใชแลว เขา

จะใชความสามารถของเขาเอง  วางแผนการอานหนังสือดี ๆ แมจะอานไมจบทั้งหมด แตก็นาจะรูเร่ืองบาง 

พวกเพื่อน ๆ บอกสมศักด์ิวาจะเปนกําลังใจให สมศักด์ิอานหนังสืออยางต้ังใจและอดทน ไมลืมที่จะพักผอน

อยางเพียงพอ ไมลืมที่จะกินอาหารใหเปนเวลา  เมื่อถึงวันสอบสมศักด์ิต้ังใจทําขอสอบ  วันประกาศผลสอบ 

สมศักด์ิสอบผานหมดทุกวิชา  สมศักด์ิดีใจเปนที่สุดแมคะแนนจะไมสูงนักแตก็สอบผานหมด  ความสําเร็จ

จากการสอบคร้ังนี้เปนความสามารถของเขาลวน ๆ ไมมีสิ่งเสพติดมาเกี่ยวของ” 
 

 
1.  ปญหาเร่ืองสมศักด์ิติดเกม มีสาเหตุเน่ืองมาจากอะไร 
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2.  การแกปญหาของสมศักด์ิโดยกระบวนการคิดเปน จะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของทั้ง 3 ประการตอไปนี้

อยางไรบาง  จะไดขอมูลจากที่ใดในชุมชน 
 ขอมูลทางวิชาการ          
            
            
           

           

 ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (สมศักด์ิ)         
              
                  
           

  
 ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม         
              
                  
            
            
            
 
3.  จะใชขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม อะไรบางมาเปนองคประกอบในการตัดสินใจแกไขปญหา และใช

อยางไร 
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4.  ใหเสนอทางเลือกที่มีความเปนไปได และใหเรียงลําดับจากทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดลงมา 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
5.  ถาทานเปนสมศักด์ิ ทานจะเลือกปฏิบัติอยางไร จึงจะพอใจ 
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ใบงานท่ี  3  กรณีตัวอยางเร่ืองของสมพงษ 
 
  “นายสมพงษเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีอาชีพทําไรขาวโพด ซึ่งในปจจุบัน

อากาศ นํ้า ก็ไมเอ้ืออํานวยในการทําการเกษตร รายไดของครอบครัวไมแนนอน ครอบครัวน้ีมีบุตร 4 คน 

สมพงษเปนบุตรชายคนโต อายุประมาณ 15 ป แตเขาเปนคนรักดี รักพอแมพี่นอง บานที่อยูอาศัยมีลักษณะ

เปนไมชั้นเดียวแตก็ขอปลูกอยูในที่ดินของปา  จึงตองเสียคาเชาใหเปนรายป  และการที่นายสมพงษเปน

บุตรชายคนโตนั้น เขาตองเสียสละออกจากโรงเรียนเมื่อจบประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อออกมาชวยพอแม ทํางาน

หาเงิน ดูแลนอง แบงเบาภาระตาง ๆ เน่ืองจากสภาพครอบครัวที่ยากจน ทําใหเขาเสียโอกาสทางการศึกษา

โดยไมมีขอโตแยง  เขาทํางานหนักหาเงินชวยพอแม  นํามาใชจายในครอบครัว สงนองเรียน เพราะเขาไม

อยากใหนอง ๆ ของเขาตองเสียโอกาสทางการเรียนอยางที่เขาเจอ  เขาต้ังใจทํางานทุกอยางตามที่มีคนจาง 

และดวยที่นายสมพงษเปนผูที่เสียโอกาสทางการศึกษาแค ป.6 จึงหางานทํายากมีโอกาสแครับจางเขาไปวัน ๆ 

ซึ่งงานที่ทําอยูก็ไมแนนอน เงินที่ไดมาในแตละเดือนจึงไมแนนอนทําใหรายไดในครอบครัวก็ไมแนนอน

ตามไปดวย” 
 
1.  ปญหาเร่ืองของสมพงษ เกิดจากสาเหตุอะไรบาง 

            

            

            

            

            

             

 
2.  การแกปญหาโดยกระบวนการคิดเปน จะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของอะไรบางใน 3 ประการตอไปนี้ 
 ขอมูลทางวิชาการ          
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 ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (สมพงษ)         
              
                  
           

  
 ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม         
              
                  
            
 
3.  ถาทานเปนสมพงษ และจะตองใชขอมูลทางคุณธรรม จริยธรรม มาเปนองคประกอบในการพิจารณาคิด

แกไขปญหาแบบคนคิดเปน ทานจะเสนอคุณธรรมจริยธรรมอะไรบาง 
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4.  มีทางเลือกในการแกปญหาที่มีความเปนไปไดกี่วิธี ใหนําเสนอโดยการเรียงลําดับทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุดเปนสําคัญ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
5.  ถาทานเปนสมพงษ ทานจะมีแนวปฏิบัติเปนขั้นเปนตอนในการแกไขปญหาของทาน อยางไร 
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บทที่ 5 

การวิจัยอยางงาย 

สาระสําคัญ 

 การแสวงหาความรู ขอมูล ขอเท็จจริงอยางมีระบบเพือ่ใหไดรับคําตอบหรือความรูใหมทีเ่ชือ่ถือได 

สามารถทําไดโดยกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการวิจัยอยางงาย 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อจบบทน้ี ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวิจัยได 

2. ระบกุระบวนการ ขั้นตอนของการทําวิจัยอยางงายได 

3. อธิบายสถิติงายๆ และสามารถเลือกใชสถิติทีเ่หมาะสมกับการวิจัยในแตละเรือ่งของตนเองได

อยางถูกตอง 

4. สรางเคร่ืองมือการวิจัยได 

5. เขียนโครงการวิจัยได 

6. เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย 

 เร่ืองที่ 2  กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย 

 เร่ืองที่ 3  สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย 

 เร่ืองที่ 4  การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัย 

 เร่ืองที่ 6  การเขียนรายงานการวิจัยอยางงายและการเผยแพรผลงานวิจัย 

สื่อการเรียนรู 

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

แหงชาติ 

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

3. วารสาร เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ ตางๆ 

 

http://www.elearning.nrct.net/�
http://www.google.co.th/�
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เร่ืองท่ี 1       ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย 

 เมื่อไดยินคําวา “การวิจัย” คนสวนใหญจะรูสึกวาเปนเร่ืองที่ทํายาก มีขั้นตอนมาก ตองใชเวลานาน 

ตองมีความรูในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย และการใชสถิติตางๆ ทําใหหลายคนไมอยากทําวิจัย 

 ขอเท็จจริงคือ การวิจัยมีหลายระดับตัง้แตระดับยากๆ ซับซอน ทีต่องใชความรูทางวิชาการดาน

ตางๆ และใชเวลาเปนปๆ ในการทําวิจัยแตละเรื่อง จนถึงการวิจัยทีง่ายๆ แมแตเด็กอนุบาลหรือเด็กประถม

ในเมืองนอกก็มีการทําวิจัยหรือทีเ่รียกเปนภาษาอังกฤษวา Research เปนวาเลน ดังนัน้การวิจัยจึงไมใชเรือ่ง

ยากอยางที่คิดเสมอไป 

 คําถามคือ  การวิจัยคืออะไร ทําไมตองทําวิจัย ทําแลวไดประโยชนอยางไร 

 การวิจัยเปนการหาคําตอบที่อยากรู ทีส่งสัย ที่เปนปญหาขอของใจ แตคําตอบนัน้ตองเชื่อถือได 

ไมใชการคาดเดา หรือคิดสรุปไปเองโดยใชความรูสึก วิธีการหาคําตอบจึงตองเปนกระบวนการขั้นตอน

อยางเปนระบบ 

 ตัวอยาง เชน ถาตองการทราบวานักรองในดวงใจของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใน ศรช. วัด

แจงเปนใคร จะคาดเดาเอาเองหรือไปสอบถามนักศึกษาเพียงคน สองคน แลวมาสรุปวานักรองในดวงใจของ

นักศึกษาตอนปลายใน ศรช. วัดแจง เปนคนน้ัน คนน้ีไมได แตตองทําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางที่เปน

ตัวแทนของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใน ศรช. วัดแจง เปนผูตอบ แลวนํามาสรุปคําตอบขอคนพบที่ได 

เปนตน 

 ผลที่ไดจากการทําวิจัย นอกจากจะไดรับคําตอบทีต่องการรูแลว ผูวิจัยเองก็ไดประโยชนจากการทํา

วิจัย คือ การเปนคนชางคิด ชางสังเกต ศึกษาคนควาหาความรู และเขียนเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

นอกจากน้ันการวิจัยจะเกดิประโยชนในภาพรวม ดังน้ี 

1. การวิจัยทําใหเกิดความรูทางวิชาการใหมๆ 

2. การวิจัยชวยใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แนวคิดใหมๆ 

3. การวิจัยชวยตอบคําถามที่อยากรู ใหเขาใจปญหาและชวยในการแกไขปญหา 

4. การวิจัยชวยในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

5. การวิจัยชวยใหทราบผลและขอบกพรองจากการดําเนินงาน 

 

กิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนแบงกลุม ศึกษาความหมายของการวิจัยและประโยชนของการวิจัยจากเอกสาร หรือ 

Website แลวสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม ทําเปนรายงานและนําเสนอในการพบกลุม 
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เร่ืองท่ี 2       กระบวนการและข้ันตอนการทําวิจัยอยางงาย 

การทําวิจัย ดําเนินการเปนขัน้ตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนแรก มักจะเริ่มตนจากผูวิจัยอยากรูอะไร มีปญหาขอสงสัยอะไร เปนขั้นตอนการกําหนด

คําถามวิจัย/ปญหาวิจัย 

 ตัวอยางคําถามการวิจัย เชน นักรองในดวงใจวัยรุนคือใคร นักการเมืองในดวงใจวัยรุนคือใคร วัยรุน

ใชเวลาวางทําอะไร เปนตน 

 ตัวอยางปญหาวิจัย เชน ปญหาการติดเกมสของวัยรุน ปญหาการใชเวลาวางของวัยรุน ฯลฯ เปนตน 

 เมื่อกําหนดคําถามการวิจัย/ปญหาวิจัยแลว 

 ขั้นตอนทีส่อง คือ การเขียนโครงการวิจัย ซึง่ตองเขียนกอนการทําวิจัยจริง โดยเขียนใหครอบคลุม

วา จะทําวิจัยเร่ืองอะไร (ชื่อโครงการวิจัย) ทําไมจึงทําเร่ืองน้ี (ความเปนมาและความสําคัญ) อยากรูอะไรบาง

จากการวิจัย (วัตถุประสงคของการวิจัย) มีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร (วิธีดําเนินการวิจัย) 

ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงาน (ปฏิทินปฏิบัติงาน) การวิจัยนี ้จะเปนประโยชนอยางไร 

(ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ) 

 ข้ันตอนท่ีสาม คอืการดําเนินงานวิจัยตามแผนทีก่าํหนดไวในโครงการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ีสี่ คือการเขียนรายงานการวิจัย สวนใหญประกอบดวยหัวขอ คือ 

1. ชื่อเร่ือง 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 

ข้ันตอนสุดทาย คือ การเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหบุคคล หรือหนวยงานทีเ่กีย่วของนําผลงานวิจัยนี้

ไปใชประโยชนตอไป 
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โดยสรุปกระบวนการและข้ันตอนการทําวิจัย อยางงาย เขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 ขั้นตอน 

  

   1. 

 

 

   2. 

   

    

   3. 

 

 

   4. 

 

 

   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กําหนดคําถามวิจัย/ปญหาวิจัย 

เขียนโครงการวิจัย 

ดําเนินการตามแผนในโครงการวิจัย 

เขียนรายงานการวิจัย 

เผยแพรผลงานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2  ใหผูเรียนแบงกลุม กําหนดคําถามวิจัย/ปญหาวิจัยตามความสนใจ และเขียนชื่อโครงการวิจัยที่

สนใจจะทํา นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
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เร่ืองท่ี 3       สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย โดยทั่วไปไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ซึ่งมีความหมายและวิธีคิดคํานวณ

ดังน้ี 

1. ความถี่ (Frequency) 

ความถี ่(Frequency) คือการแจงนับจํานวนของสิง่ที่เราตองการศึกษาวามีจํานวนเทาใด เชน 

จํานวนผูเรียนในหองเรียน จํานวนสิ่งของ จํานวนคนที่ไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง เปนตน 

วิธีหาความถี่ ทําไดโดยการแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษา ตัวอยางเชน  

ชุดตัวเลขตอไปน้ี ตัวเลขใดมีความถี่มากที่สุด 10 15 18 10 13 10 10

คําตอบก็คือ 10 เพราะแจงนับความถีไ่ด 4 รองลงมาคือตัวเลข 18 ที่แจงนับความถี่ได 3 ตัวเลข 

15 ความถี่ 2 และตัวเลข 13 มีความถี่นอยที่สุด คือ 1 

 15 18 18 

2. รอยละ (Percentage) 

รอยละ (Percentage) เปนสถิติที่ใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความเขาใจไดงาย 

นิยมเรียกวา เปอรเซน็ต ใชสัญลักษณ % การใชสูตรในการคํานวณหาคารอยละมีดังนี้ 

 

รอยละ  =   ตัวเลขท่ีตองการเปรียบเทียบ   ×   100 

         จาํนวนเตม็ 

 

วิธีการคํานวณหาคารอยละ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยาง หมูบานแหงหน่ึง มจํีานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 50 คน เปนหญิง 20 คน เปนชาย 30 คน มีประชากร

หญิงและชายคิดเปนรอยละ ดังน้ี 

  หญิง   100
50
20

×  = รอยละ 40 หรือ 40% 

  ชาย    100
50
30

×  =  รอยละ 60 หรือ 60% 

หมายเหตุ  การคํานวณคารอยละ เมื่อรวมกันแลวจะตองไดรอยละ 100 หรือ 100% เสมอ ยกเวนถามีจุด

ทศนิยมและมีการปดเศษ 

 

3. คาเฉลี่ย (Mean) 

คาเฉลี่ย (Mean) คือคากลางๆ ของขอมูล คํานวณโดยการนําคาของขอมูลทัง้หมดมารวมกัน 

แลวหารดวยจํานวนขอมูลที่มีอยู การใชสูตรในการคํานวณหาคาเฉลี่ยไดดังน้ี 

คาเฉลี่ย  =   ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

           จํานวนขอมูลท่ีมีอยู 
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ตัวอยาง  ครอบครัวหน่ึงพออายุ 58 ป แมอายุ 42 ป ลุก 3 คน มีอายุ 12 ป, 10 ป, และ 5 ป ตามลําดับ ถาอยาก

รูวาคนในครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ยเทาใด เราสามารถคํานวณได ดังน้ี 

  อายุเฉลี่ยของคนในครอบครัว =   อายพุอ + อายุแม + อายุลูกรวม 3 คน 

              จํานวนคนในครอบครัวทั้งหมด 

      =  
5

510124258 ++++
 

      = 25.40 

 ดังน้ันคนในครอบครัวน้ีมีอายุเฉลี่ย = 25.40 ป 

 

กิจกรรมท่ี 3  ใหผูเรียนคํานวณคาสถิติตอไปน้ี โดยวงกลมคําตอบที่ถูกตอง 

1. ชุดตัวเลขตอไปน้ี ตัวเลขใดมีความถี่มากที่ 3 5 7 9 8 6 3 10 3 2 3 9 3 9 8 

ก. 3 

ข. 8 

ค. 9 

2. ขอมูลการแจงนับตอไปน้ี      มีความถี่เทาใด 

ก. 18 

ข. 20 

ค. 22 

3. ในครอบครัวหนึ่ง ปูอายุ 80 ป ยาอายุ 75 ป พออายุ 50 ป แมอายุ 45 ป ลุก2 คนอายุ 10 ป และ 8 ป 

คนในครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ยเทาใด 

ก. 45 ป 

ข. 44.7 ป 

ค. 53.6 ป 

4. ครอบครัวหนึ่งมีรายไดรวม 10,000 บาท มีรายจายเปนคาอาหาร 4,000 บาท คาอาหารคิดเปนรอยละ

เทาไรของรายไดทั้งหมด 

ก. รอยละ 20 

ข. รอยละ 30 

ค. รอยละ 40 

5. ในการเลือกตั้งผูแทนในหมูบานแหงหนึ่ง มีผู มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 150 คน มีผู ชายไปใชสิทธิ

เลือกต้ัง 50 คน มีผูหญิงไปใชสิทธิเลือกต้ัง 30 คน ถามวามีผูไมไปใชสิทธิเลือกต้ังมีกี่เปอรเซ็นต 

ก. 20% 

ข. 33.33% 

ค. 46.67% 
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เร่ืองท่ี 4        การสรางเคร่ืองมือการวิจัย   

ความหมาย ความสําคัญ ของเคร่ืองมือการวิจัย 

 ในการดําเนินงานวิจัย มีความจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูล เพือ่นํามาวิเคราะหหาคําตอบตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด เครื่องมือการวิจัย เปนสิง่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่ตองการ

ศึกษา เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยมีหลายประเภท แตไมวาจะเปนเครือ่งมือการวิจัยแบบใด ลวนมีจุดมุงหมาย

เดียวกัน คือตองการไดขอมูลที่ตรงตามขอเท็จจริง เพื่อทําใหผลงานวิจัยเชือ่ถือไดและเกิดประโยชนมาก

ที่สุด 

 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจัยที่นิยมใชกันมาก ไดแก การใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบ

สงัเกต 

การสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัยทีนิ่ยมนํามาใชรวบรวมขอมูลงานเชิงปริมาณ เชน การวิจัยเชิง

สํารวจ การวิจัยเชิงอธิบาย เปนตน 

 แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด 

 แบบสอบถามปลายปด เปนแบบสอยถามทีร่ะบุคําตอบไวแลว ใหผูตอบเลือกตอบหรือาจใหเติมคํา

หรือขอความสั้นๆ เทาน้ัน 

 ตัวอยาง  อาชีพของทานคืออะไร 

 ครู 

 พยาบาล 

 ทหาร 

 เกษตรกร 

 อ่ืนๆ ระบุ...................... 

แบบสอบถามปลายเปด เปนแบบสอบถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไว แตใหผู ตอยไดเขียนแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ 

ตัวอยาง  แบบสอบถามปลายเปด 

 นักศึกษานิยมไปศึกษาคนควาขอมูลที่แหลงการเรียนรูใด เพราะอะไร 

 นักศึกษาใชเวลาวางทําอะไรบาง 

 นักศึกษา มีปญหาเร่ืองการเรียนอะไรบาง 

ฯลฯ 

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกีย่วของกับเรื่องทีจ่ะวิจัย และประชากรกลุมตัวอยางที่ศึกษา แลวยกราง

แบบสอบถาม 

2. นําไปใหผูมีความรูชวยตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะ 
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3. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําไปทดลองใชกอนเพื่อความเชือ่มัน่วากลุมตัวอยาง (กลุมเล็กๆ ไมตองทุกคน) เขาใจคําถาม

และวิธีการตอบคําถาม แลวนําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังกอนนําไปใชจริง 

5. นําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 

การสรางแบบสัมภาษณ 

 การสัมภาษณ เปนเครื่องมือการวิจัยทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยทุกประเภท ทุกสาขา แต

ที่นิยมคือใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลในลักษณะเผชิญหนากันระหวางผูสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณ

เปนผูซักถามและผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมูลหรือตอบคําถามของผูสัมภาษณ 

 แบบสัมภาษณมีทั้งแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง คือผูสัมภาษณใชคําถามปลายเปด เปนคําถาม

กวางๆ ปรับเปลี ่ยนได ใหผู ใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง ที่ผูสัมภาษณกําหนดประเด็นคําถาม หรือรายการคําถามเรียงลําดับไวแลวกอนที่จะสัมภาษณ 

 ตัวอยางการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เชน ครูสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการเรียนการ

สอน ครูจะต้ังคําถามอยางไรก็ไดเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองที่ครูอยากรู 

 ตัวอยางการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เชน คณะกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาทีส่อบเขา

มหาวิทยาลัยได คณะกรรมการอาจจะตองเตรียมแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางไวลวงหนา โดยกําหนด

รายการคําถามเพื่อการสัมภาษณไวกอน แตอาจปรับเปลี่ยนคําพูดไดบางตามความเหมาะสม 

การสรางแบบสังเกต 

 แบบสังเกตเปนเครือ่งมือการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ใชไดกับงานวิจัยทุกประเภทโดยเฉพาะงานวิจัย

เชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงทดลอง 

 แบบสังเกตแบงเปน แบบสังเกตทีไ่มมีโครงรางการสังเกต ซึง่เปนแบบทีไ่มไดกําหนดเหตุการณ

พฤติกรรม หรือสถานการณที่จะสังเกตไวชัดเจน และแบบสังเกตทีม่ีโครงรางการสังเกต เปนแบบทีก่ําหนด

ไวลวงหนาแลววา จะสังเกตอะไร สังเกตอยางไร เมื่อใด และจะบันทึกผลการสังเกตอยางไร 

 ตัวอยางแบบสังเกตที ่ไมมีโครงรางการสังเกต เชน การสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ มของ

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง ผูสังเกตก็จะบันทึกพฤติกรรมตางๆ ของนักศึกษาตามที่

เปนจริง 

 ตัวอยางแบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกต เชน แบบสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุมของนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. 
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ตัวอยาง  แบบสังเกตที่มีโครงสรางสังเกต 

คําชี้แจง ใหผูสังเกตทําเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับพฤติกรรมนักศึกษาที่พบ 

พฤตกิรรม พบ ไมพบ 

1. นอนหลบั   

2. กนิขนม   

3. ทะเลาะกัน   

4. ต้ังใจฟงครูสอน   

5. ซักถามปญหา   

 

กิจกรรมท่ี 4   

1. ใหผูเรียนทุกคนไปศึกษาตัวอยาง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณและแบบสังเกต เพิ่มเติมจากเอกสาร 

หรือจาก website ที่เกี่ยวของ 

2. จับฉลากแบงกลุมผูเรียนเปน 3 กลุม 

กลุมที่ 1  ใหสรางแบบสอบถาม เรือ่งนักรองในดวงใจของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศรช. วัดแจง 

กลุมที่ 2  ใหสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เรื่องนักการเมืองในดวงใจ เพื่อสัมภาษณ

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

กลุมที่ 3  ใหสรางแบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกต เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของเพื่อน

กลุมที่ 1 และ 2 
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เร่ืองท่ี 5       การเขียนโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยคือ แผนการดําเนินวิจัยที ่เขียนขึ ้นกอนการทําวิจัยจริง มีความสําคัญคือ เปน

แนวทางในการดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัยเองและผูเกี่ยวของ เชน ครู อาจารย หรือผูใหทุนสนับสนุนการ

วิจัย เพื่อใหคําปรึกษาและติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัย 

ความสําคัญของโครงการวิจัย 

ถาจะเปรียบกับการสรางบาน ที่ตองมีแปลนหรือพิมพเขียวทีร่ะบุรายละเอียดของการสรางบาน

ทุกขั้นตอน สําหรับเปนเครือ่งมือในการควบคุม กํากับดูแลของเจาของบาน หรือผูรับเหมา เพือ่ใหการสราง

บานเปนไปตามแบบที่กําหนด โครงการวิจัยก็เปรียบเสมือนแปลนหรือพิมพเขียวเชนกัน คือเปนทิศทางแนว

ทางการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนการวิจัยที่กําหนด 

โดยทั่วไป โครงการวิจัยประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปน้ี 

องคประกอบของโครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย 

2. ความเปนมาและความสําคัญ 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

6. สมมุติฐานการวิจัย 

7. ขอบเขตการวิจัย 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

9. นิยามศัพท 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 

11. แผนการดําเนินการ 

12. สถานที่ทําการวิจัย 

13. ทรัพยากรและงบประมาณ 

14. ประวัติผูวิจัย/คณะวิจัย 

อยางไรก็ตาม การเขียนโครงการวิจัยอาจมีหัวขอแตกตางจาก 14 หัวขอ ขางตน ขึน้อยู กับ

ขอกําหนดของสถานศึกษา แหลงทุน หรือความตองการของผูใหทําโครงการวิจัย และอาจมีจํานวนหัวขอ

มากกวาหรือนอยกวา 14 หัวขอก็ได ขึ ้นอยูกับประเภทของการวิจัย เชนงานวิจัยเชิงสํารวจ งายวิจัยเชิง

คุณภาพ ไมจําเปนตองมีสมมติฐานการวิจัย เปนตน 

สําหรับผูเริ่มเขียนโครงการวิจัย อาจจะทดลองเขียนโครงการวิจัยอยางงายๆ ไมจําเปนตองมี

หัวขอครบทั้ง 14 หัวขอ ตามขางตน แตใหครอบคลุมวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร (ชือ่โครงการวิจัย) ทําไมจึงทํา

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 



245 

เร่ืองน้ี (ความเปนมาและความสําคัญ) อยากรูอะไรบางจากการวิจัย (วัตถุประสงคของการวิจัย) มีแนวทาง

ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร (ปฏิทินปฏิบัติงาน) การวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางไร (ประโยชนของ

การวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ) เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ประกอบดวยหัวขอและคําอธิบาย

การเขียน ดังตอไปน้ี 

1. ชือ่โครงการวิจัย  ชื ่อโครงการวิจัยควรกะทัดรัด สื ่อความหมายไดชัดเจน มีความ

เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 

2. ความเปนมาและความสําคัญ เขียนอธิบายใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ศึกษาเขียนใหตรง

ประเด็น กระชับเปนเหตุเปนผล มีอางอิงเอกสารที่ศึกษา (ถามี) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย เขียนใหสอดคลองกับชือ่โครงการวิจัย ครอบคลุมเรื่องทีศ่ึกษา 

เขียนใหชัดเจน อาจมีขอเดียว หรือหลายขอกไ็ด 

4. วิธีดําเนินการวิจัย ระบุถึงวิธีการดําเนินการวิจัย ใหครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง สิ่งที่ศึกษาคืออะไร มีจํานวนเทาไร 

4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บการบันทึกขอมูล ระยะเวลา หรือชวงเวลา 

สถานที ่

4.3 เครื่องมือวิจัย ระบุชนิด เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ 

4.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน เขียนขั ้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการ

ดําเนินการแตละขัน้ตอน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เขียนเปนขอๆ ถึงประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัย 

ตัวอยางการเขียนวิจัยตอไปน้ี เกิดจากผูวิจัยตองการคําตอบวานักศึกษานอกโรงเรียนมีการศึกษา

คนควาดวยตนเองอยางไร เพราะการเรียนการสอนสวนใหญของการศึกษานอกโรงเรียน ผูเรียนจะไดรับ

มอบหมายจากครูใหไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จึงเขียนโครงการวิจัยอยางายๆ ดังตอไปนี้ 

ตัวอยางการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

1. ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศนูยการเรียนชมุชนวัดแจง” 

2. ความเปนมาและความสําคัญ 

 เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง สวน

ใหญเปนผูใหญ มีอาชีพและภารกิจตางๆ มากมาย จึงมีขอจํากัดเร่ืองเวลา ไมสามารถมาพบกลุมหรือเขาเรียน

ทกุวันได สถานศึกษาจึงจัดใหนักศึกษามาพบกลุมเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย เพือ่ครูไดสอนเสริมและให

นักศึกษามีการแลกเปลีย่นเรียนรู สอบถามปญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา

ในหัวขอวิชาที่เรียน ทํารายงานหรือนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพบกลุมคร้ังตอไป 
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 การที่ครูมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญเชนนี้ จึง

นาสนใจศึกษาวานักศึกษามีวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางไร และพบปญหาอุปสรรคอะไรบาง มี

ขอเสนอแนะอยางไร 

 ขอคนพบจากการวิจัยคาดวาจะทําใหครูและสถานศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลในการ

พัฒนาปรับปรุง และสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

3. วัตถปุระสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา 

3.1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศรช. 

วัดแจง 

3.2 วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

3.3 ปญหาอุปสรรคในการการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน ระดับการศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

3.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2552 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 200 คน 

4.2 กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปการศึกษา 2553 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 50 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย ใชแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอมูลพืน้ฐานของนักศึกษา วิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเองของนักศึกษา ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะ 

4.4 วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เกบ็รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองในเดือนธนัวาคม 2553  

4.5 การวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการวิจัย ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 

1. เขียนโครงการ     

2. ศึกษาเอกสารและกลุมตัวอยาง     

3. สรางแบบสอบถาม/ทดสอบ     

4. เก็บรวบรวมขอมูล     

5. วิเคราะหขอมูล/สรุป/ เขียนรายงาน     
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6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ครูผูสอนใชเปนแนวทางปรับการเรียนการสอนเพื่อชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา

คนควาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ เพือ่สงเสริม สนับสนุนการศึกษา

คนควาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 5 

 ใหผู เรียนแบงกลุ มๆ ละไมเกิน 5 คน แตละกลุ มปรึกษากันในเรือ่งทีส่นใจจะทําวิจัยแลวเขียน

โครงการวิจัย ตามหัวขอตอไปน้ี 

• ชื่อโครงการวิจัย 

• ความเปนมาและความสําคัญ 

• วัตถุประสงคของการวิจัย 

• วิธดํีาเนินงานวิจัย 

• ปฏิทินปฏิบัติงาน 

• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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เร่ืองท่ี 6      การเขียนรายงาน การวิจัยอยางงาย และการเผยแพรผลงานการวิจัย 

 องคประกอบในการเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย สวนใหญเปนการนําเสนอในหัวขอตอไปน้ี 

1. ชื่อเร่ือง  

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 

การเขียนรายละเอียดของรายงานการวิจัยอยางงาย มีดังตอไปนี้ 

1. ชื่อเร่ือง 

การเขียนชือ่เรือ่งควรเขียนใหกะทัดรัด ตอบคําถามใหไดวา ใคร ทําอะไร กับใคร การเขียนชื่อ

เร่ืองที่สื่อความหมายชดัเจน จะทําใหเห็นประเด็นที่จะศึกษาอยูในชื่อเร่ือง 

2. ชื่อผูวิจัย 

ระบุชื่อผูเรียนซึ่งเปนผูทําการวิจัย พรอมทั้งสถานศึกษาที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยู 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

การเขียนความเปนมาของการวิจัย คือ การระบุใหผูอานไดทราบวาทําไมจึงตองทํางานวิจัยชิ้นน้ี 

มีที่มาที่ไปอยางไร ดังน้ัน ผูวิจัยควรจะกลาวถึงสภาพปญหาหรือสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งสภาพดังกลาว

กอใหเกิดปญหาอะไรบาง หรือสภาพดังกลาวถาไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึน้กวาที่เปนอยู จะ

กอใหเกิดปญหาอะไรบาง และใครคือผูไดรับประโยชนดังกลาว มีแนวคิดอยางไรในการแกปญหาหรือแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุงแกไข และแนวคิดดังกลาวไดมาอยางไร (แนวคิดดังกลาวอาจไดมากจากการศึกษา

เอกสาร หรือจากประสบการณตรงที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ เปนตน) พรอมระบุแหลงอางอิง 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการระบุใหผู อานไดทราบวา งานวิจัยครั้งนี้ผู วิจัย

ตองการทําอะไรกับใคร และจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธสุดทายที่ผูวิจัยตองการคืออะไร 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

การเขยีนวิธีดําเนินการวิจัย ควรครอบคลุมหัวขอดังตอไปน้ี 

5.1 กลุมเปาหมายที่ตองการทําการวิจัย ควรระบุใหชัดเจนวาคือใคร 

5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ควรระบุใหชัดเจนวาการวิจัยครัง้นีใ้ชเครือ่งมืออะไรบางในการ

เก็บรวบรวมขอมูล หรือแกปญหา เชน แบบสํารวจ การสัมภาษณ การสังเกต การจดบันทึก เปนตน 



249 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ควรระบุใหชัดเจนวาผู วิจัยดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล

อยางไร 

5.4 การวิเคราะหขอมูล ควรระบุใหชัดเจนวาผูวิจัยวิเคราะหขอมูลอยางไร ซึง่อาจเปนการ

วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได 

6. ผลการวิจัย 

การเขียนผลการวิจัยผูวิจัยตองสะทอนใหเห็นวาการที่จะบรรลุเปาหมายของการวิจัยนัน้ ผูวิจัย

ตองดําเนินการทัง้หมดกีร่อบ ในแตละรอบมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงอะไรบาง และผลทีเ่กิดขึน้เปน

อยางไร 

7. ขอเสนอแนะ 

การเขยีนขอเสนอแนะตองเปนขอเสนอแนะทีเ่ปนผลสบืเน่ืองจากขอคนพบของการวิจยัในคร้ังน้ี 

8. เอกสารอางอิง  

เนื้อหาที่มีการนํามากลาวอางในรายงานการวิจัย ตองนํามาเขียนใหปรากฏอยูในเอกสารอางอิง 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย 

 ขอยกตัวอยางจากโครงการวิจัยอยางงายในหนา () มาเปนตัวอยางในการเขียนรายงานการวิจัยอยาง

งาย ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง 

การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการ

เรียนชมุชนวัดแจง 

2. ชื่อผูวิจัย 

นายสมหมาย ขยันยิง่ นักศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

 เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง สวนใหญ

เปนผูใหญ มีอาชีพและภารกิจตางๆ มากมาย จึงมีขอจํากัดเรือ่งเวลา ไมสามารถมาพบกลุมหรือเขาเรียนทุก

วันได สถานศึกษาจึงจัดใหนักศึกษามาพบกลุมเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย เพื่อครูไดสอนเสริมและให

นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สอบถามปญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา

ในหัวขอวิชาที่เรียน ทํารายงานหรือนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพบกลุมคร้ังตอไป 

 การทีค่รูมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญเชนนี้ จึง

นาสนใจศึกษาวานักศึกษามีวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางไร และพบปญหาอุปสรรคอะไรบาง มี

ขอเสนอแนะอยางไร 
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 ขอคนพบจากการวิจัยคาดวาจะทําใหครูและสถานศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา

ปรับปรุง และสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา 

1.1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศรช. วัด

แจง 

1.2 วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

1.3 ปญหาอุปสรรคในการการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

ระดับการศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

1.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2552 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 200 คน 

5.2 กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปการศึกษา 2553 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 50 คน 

5.3 เครือ่งมือวิจัย ใชแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอมูลพืน้ฐานนักศึกษาวิธีการศึกษาคนควา

ดวยตนเองของนักศึกษา ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะ 

5.4 วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เกบ็รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองในเดือนธนัวาคม 2553  

5.5 การวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

6. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรือ่ง “การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ศูนยการชุมชนวัดแจง ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของ

นักศึกษา ปญหาอุปสรรคในการศึกษาคนควาดวยตนเองและขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษาผลการวิจัย

พบวา 

6.1 นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง เปนชาย 28 

คน เปนหญิง 22 คน อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 22.5 ป  

6.2 วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง นักศึกษาสวนใหญรอยละ 60 ไปคนควาในหองสมุด 

แหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน รอยละ 20 ไปศึกษาสอบถามจากผูรู ปราชญชาวบาน รอยละ 20 ที่เหลือใชวิธี

อ่ืนๆ เชน พูดคุยปรึกษาเพื่อน หาขอมูลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน 



251 

6.3 ปญหาอุปสรรคในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาสวนใหญ รอยละ 90 คือ ไมมี

เวลาไปศึกษาคนควา เนื่องจากภารกิจในการประกอบอาชีพ นอกนั้นคือ แหลงคนควาอยูไกลจากบาน 

เดินทางไปไมสะดวก 

6.4 นักศึกษาสวนใหญ รอยละ 80 เสนอแนะใหทางสถานศึกษาจัดเตรียมแหลงคนควา สื่อ 

เอกสารตางๆ ใหพรอมในสถานศึกษาและมีการใหบริการยืมไปบาน 

7. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี สถานศึกษาและครู ศรช. ควรนําไปพิจารณาจัดหาแหลงคนควาที่อยูในบริเวณ

ใกลเคียงสถานที่พบกลุมหรือมิฉะน้ันก็มีหนวยบริการสื่อเอกสารใกลบริเวณที่นักศึกษาสวนใหญสะดวกมา

ใชบริการ 

 

กิจกรรมท่ี 6  ใหผูเรียนไปคนควาผลงานการวิจัยที่ตนเองสนใจใน Website แลวนํามาเขียนสรุปรายงานการ

วิจัยอยางงาย ตามรูปแบบที่กําหนด พรอมอางอิงแหลงที่มาดวย 

 

การเผยแพรผลงานการวิจัย 

 ผลการวิจัยที่ทําขึ้นควรมีการเผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชนได การเผยแพรผลงานการ

วิจัย ทําไดหลายวิธี เชน 

1. นําเสนอในเวลาการพบกลุม หรือในที่ประชุมตางๆ 

2. เขียนลงวารสารตางๆ  

3. ติดบอรดของสถานศึกษา บอรดนิทรรศการ 

4. สงรายงานการวิจัยใหหนวยงานตางๆ 

5. นํารายงานการวิจัยขึ้น Website 

 

กิจกรรมท่ี 7  ใหผูเรียนนําผลงานการวิจัยทีไ่ปคนความากจาก Website จากกิจกรรมที่ 6 มานําเสนอในเวลา

พบกลุม 
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กิจกรรมท่ี 1 

 ความหมายของการวิจัย อาจมีหลายความหมาย แตคําตอบจะตองใหครอบคลุมวาการวิจัยเปน

การศึกษาหาคําตอบที่อยากรู อยางเปนกระบวนการขั้นตอน ไมใชการคาดเดา หรือสรุปคําตอบเอาเอง 

 ประโยชนของการวิจัย สําหรับผูวิจัยเอง คือ ฝกการเปนคนชางคิด ชางสังเกต ศึกษา คนควา และ

เขียนเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

 ประโยชนของการวิจัยสําหรับหนวยงาน / สถานศกึษา ไดแก 

1. ทําใหเกิดความรูทางวิชาการใหมๆ 

2. ชวยใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แนวคิดใหมๆ 

3. ตอบคําถามที่อยากรู ใหเขาใจปญหา/ชวยแกปญหา 

4. ชวยในการสางแผนและการตัดสนิใจ 

5. ชวยใหทราบผลและขอบกพรองของการดําเนินงานตางๆ 

กิจกรรมท่ี 2  

 คําตอบเปนไปตามคําถามวิจัย/ปญหาการวิจัยและชื่อโครงการวิจัยตามความสนใจของแตละกลุม 

กิจกรรมท่ี 3 

1.ก   2. ค   3. ข 

4.ค   5. ค 

กิจกรรมท่ี 4 

 แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกตของกลุม 

1 , 2 , 3  ใ หมี รูปแบบ ตาม เค รื ่อง มื อแตล ะ ประเภท แล ะ เนื ้อหา ครอบค ลุม เ รื อ่ งที ่ต อง กา รทรา บ 

กิจกรรมท่ี 5 

 คําตอบของโครงการวิจัย ใหเขียนครบทุกหัวขอที่กําหนด และในแตละหัวขอใหเขียนตามคําอธิบาย

ใหชดัเจน (ตามตัวอยางการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย) 

กิจกรรมท่ี 6 

 คําตอบใหเปนไปตามการศึกษา คนควา รายงานการวิจัยอยางงายที่ผูเรียนสนใจ โดยใหครอบคลุม 7 

หัวขอคือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย ความเปนมาของการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการ ผลการวิจัย

และขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 7 

 เปนไปตามกิจกรรมที่กําหนด 

 

 

เฉลยกิจกรรม 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. บทที่ 2  การใชแหลงเรียนรู 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. บทที่ 3  การจัดการความรู 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. บทที่ 4  คิดเปน 

 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 

 นางศิริพรรณ สายหงษ ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. บทที่ 2  การใชแหลงเรียนรู 

 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

   สํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 

 นางสาวสุพัตรา โทวราภา สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

3. บทที่ 3  การจัดการความรู 

 นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 

 นางณัฐพร เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร 

4. บทที่ 4  คิดเปน 

 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาสํานักงาน กศน. 

 



 

 

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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