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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมน้ีขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

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 18 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 42 

 บทท่ี 4  การคิดเปน 84 

 บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 112 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแนะนาํการใชแบบเรียน 

 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ระดับประถมศึกษา เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ้นสําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เน้ือหา 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหา

น้ันใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรูความเขาใจของเนื้อหาในเรื่อง

นั้นๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู

และเพือ่นๆ ทีร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 5 บท คือ 

 บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 บทที่ 2  การใชแหลงเรียนเรียนรู 

 บทที่ 3  การจัดการความรู 

 บทที่ 4  การคิดเปน 

 บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 



โครงสรางรายวิชาทกัษะการเรียนรู 

ระดบัประถมศกึษา 

สาระสําคัญ 

 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดานการ

เรียนรูดวยตนเอง การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใช

แหลงเรียนรูจัดการความรู กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทีจ่ะสามารถใชเปน

เคร่ืองมือชี้นําตนเองในการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 บทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเอง 

1. อธิบายความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง และวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. ปฏิบัติตนตามขั้นตอนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3. เห็นคุณคาของกิจกรรมการแสวงหาความรู 

บทท่ี 2 การใชแหลงเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถบอกประเภทคุณลักษณะของแหลงเรียนรูและเลือกใชแหลงเรียนรู

ไดตามความเหมาะสม 

2. ผูเรียนเห็นคุณคาแหลงเรียนรูประประเภทตาง ๆ 

3. ผูเรียนสามารถสังเกต ทําตาม กฎ กติกา การใชแหลงเรียนรู 

บทท่ี 3 การจัดการความรู 

1. อธิบายความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตความรูจาก 

ความสามารถหลักของชุมชน และวิธีการยกระดับขอบเขตความรูใหสูงขึ้น 

2. รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและสรุปผลการเรียนรู ที่บงชี้ถึงคุณคาของ 

กระบวนการจัดการความรู 

3. สามารถสังเกคูและทําตามกระบวนการจัดการความรูชุมชน 

บทท่ี 4 การคิดเปน 

1. อธิบายเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญได  

2. บอกความสัมพันธเชื่อมโยงของความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ไปสู

กระบวนการ  “คิดเปน” ได 

 



บทท่ี 5 การวิจัยอยางงาย 

1. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยได 

2. ระบุขั้นตอนของการทําวิจัยได 

3. อธิบายวิธีเขียนรายงานการวิจัยงาย ๆ ได 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเอง 

 เร่ืองที่ 1  ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 2 การกาํหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 3 ทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการ

เรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 4 ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบผลสําเร็จ 

 บทท่ี 2 การใชแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 3 แหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ 

  เร่ืองที่ 4 การใชแหลงเรียนรูที่สําคัญ 

  เร่ืองที่ 5 การเขียนรายงานการคนควา 

 บทท่ี 3 การจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 2 กระบวนการจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 3 กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 4 กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม 

  เร่ืองที่ 5 การสรางองคความรูพัฒนาตอยอดยกระดับความรู 

  เร่ืองที่ 6 การจัดทําสารสนเทศเผยแพรองคความรู 

 บทท่ี 4 การคิดเปน 

เร่ืองที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญดวยการสรุปจากกรณีตัวอยาง 

เร่ืองที่ 2 “คิดเปน” และกระบวนการคิดเปน 

เร่ืองที่ 3 ฝกทักษะการคิดเปน 

  

 

 

 



บทท่ี 5 การวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 1  วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

  เร่ืองที่ 2 ทําวิจัยอยางไร 

  เร่ืองที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยอยางไร 

 

 สื่อการเรียนรู 

1. ใบงาน 

2. หนังสือเรียน 

 

 



1 

 

บทที่ ๑ 

การเรียนรูดวยตนเอง   

 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้งความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ทําใหคนเราปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งการเรียนรูจากสถาบันการศึกษาไม

อาจทําใหบุคคลศึกษาหาความรูไดทั้งหมด การเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนวิธีการเรียนรูวิธีหน่ึงที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลได เพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีใจรักที่จะศึกษาคนควาในสิ่งที่ตน

ตองการเรียนรู มีทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรูดวย

ตนเอง บุคคลน้ันก็จะดําเนินการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูตลอด

ชีวิต 

สาระสําคัญ 

 ๑. อธิบายความหมายการเรียนรูดวยตนเอง และวิธีการแสวงหาความรู 

ผลการเรียนรูท่ึคาดหวัง 

 ๒. ปฏบิติัตนตามขั้นตอนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 ๓. เห็นคุณคาของกิจกรรมการแสวงหาความรู 

เร่ืองท่ี ๑ ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ดวยตนเอง 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองท่ี ๒ การกาํหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองท่ี ๓ ทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรู 

ดวยตนเอง 

เร่ืองท่ี ๔ ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบผลสําเร็จ 

 ๑. แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อการเรียนรู 

  

 

 

 

 



2 

 

บทที่ ๑ 

ความหมายและความสําคญัของการเรียนรูดวยตนเอง 

 เมือ่กลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองแลว บุคคลทั่วไปมักเขาใจวาเปนการเรียนรูทีผู่เรียนทําการศึกษา

คนควาดวยตนเองตามลําพัง โดยไมตองพึ่งพาครูหรือผูสอนแตทีจ่ริงแลวการเรียนรูดวยตนเองทีต่องการให

เกิดขึน้ในตัวผูเรียนนั้น หมายถึง กระบวนการเรียนรูทีผู่ เรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ  

ความตองการ และความถนัด มีเปาหมายในการเรียนรู และแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู  

เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเอง

หรือรวมมือชวยเหลือกับผูอ่ืนหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการเรียนของ

ตนเอง 

การเรียนรูดวยตนเองคืออะไร 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหนึง่ทีส่อดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดทีส่นับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสูการ

เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการคิดริเริม่การเรียนรูดวย

ตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูทีแ่นนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึง่พาคนอืน่ มีแรงจูงใจ

ทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรูใฝเรียน ทีม่ีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูวิธีเรียน สามารถเรียนรูเรื่องราวตางๆ 

ไดมากกวาการเรียนรูที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว การเรียนรูดวยตนเองนับวาเปนคุณลักษณะที่ดี

ที่สุดซึ่งมีอยูในตัวบุคคลทุกคน ผูเรียนควรมีลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูดวยตนเองจัดเปน

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถทีจ่ะเรียนรูสิ่ง

ตางๆ ไดดวยตนเอง เพือ่ที่ตนเองสามารถที่จําดํารงชีวิตอยูในสังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาได

อยางมีความสุข ดังนั้นการเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญดังนี้ 

การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 
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 ๑. บุคคลที่เรียนรูโดยการริเริ่มของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความตัง้ใจ มีจุดมุงหมายและมี

แรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวา และยาวนานกวาคนที่เรียนโดยเปนเพียง

ผูรับหรือรอการถายทอดจากครู 

 ๒. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิดวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ ทําให

บุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึง่ไปสู อีกลักษณะหนึ่ง คือ เมื ่อตอนเด็ก ๆ เปน

ธรรมชาติ ที ่จะตองพึ ่งพิงผู อื ่น ตองการผู ปกครองปกปองเลี ้ยงดู และตัดสินใจแทนให เมื ่อเติบโตมี

พัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิงผูปกครอง ครู และผูอื่น การพัฒนา

เปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 

 ๓. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึง่มีลักษณะทีส่อดคลองกับพัฒนาการใหม 

ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตร หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ การศึกษาอยางอิสระมหาลัยเปดลวน

เนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง 

 ๔. การเรียนรูดวยตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลีย่นแปลงใหม ๆ เกิดขึน้เสมอ ทําใหมี

ความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงตองเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชวีติ 

 การเรียนรูดวนตนเอง เปนคุณลักษณะทีส่ําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนมี

ความตัง้ใจและมีแรงจูงใจสูง มีความคิดริเริม่สรางสรรค มีความยืดหยุนมากขึน้ มีการปรับพฤติกรรมการ

ทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับและประยุกตใชวิธีการแกปญหาของตนเองจัดการ

กับปญหาไดดีขึ ้น และสามารถนําประโยชนของการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึ ้น ทําใหผู เรียน 

ประสบความสําเร็จในการเรียน 
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รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 

๑. การเรียนรูดวยตนเอง คือใคร 

จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

 ก. การเรียนรูที่ผูเรียนตองศึกษาเรียนรู ดวยตนเองตามลําพัง 

 ข. การเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมตามที่ครูหรือบุคคลอ่ืน บอกหรือแนะนํา 

 ค. กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพังโดยไมพึ่งพาครูหรือผูสอน 

 ง. กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการและความถนัด 

๒. การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 

 ก. เปนการเรียนรูที่ดีที่สุด ของการเรียนรู ทั้งหมด 

 ข. เปนการเรียนรูท่ีสามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคล สูการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ค. เปนการเรียนรู จําเปนตองเกิดในสถานศึกษาเทาน้ัน 

 ง. เปนการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถโดยไมตองพึ่งพาใคร 
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เร่ืองที่ ๒ 

การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 การปฏิบัติการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ที่มีประสิทธิภาพ และใหประสบความสําเร็จไดน้ัน ขึ้นอยูกับการที่ผูเรียน ไดกําหนดเปาหมายในการ

เรียนรูของตนเองแลวหรือยัง และที่สําคัญเปาหมายในการเรียนรูดังกลาว ตองมีความชดัเจนดวย 

การกําหนดเปาหมายในการเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะอยางไร 

 สําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ทุกคนยอมมีเปาหมายในการศึกษาคลายคลึงกัน คือ 

เพื่อใหไดรับความรู การสําเร็จการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน แตเปาหมาย

ดังกลาวน้ันเปนเปาหมายระยะยาวที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ัน ผูเรียนที่ตองการใหตนเองประสบ

ความสําเร็จในการเรียน จึงควรแบงเปาหมายระยะยาว ออกเปนเปาหมายระยะสั้นหรือเปาหมายยอย ๆ ที่

กําหนดใหแตละชวงเวลา ของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูใหมีความตอเน่ืองกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายในการเรียนรู ของแตละบุคคลน้ัน เปรียบเสมือนกับ การเดินทางจากสถานท่ีแหงหน่ึงไปยัง

สถานท่ีอกีแหงหน่ึงน้ัน อาจจะมีเสนทางของการเดนิทางใหเลือกเดนิไดหลายเสนทาง ท่ีผูเดนิทาง

สามารถท่ีจะเลือกเดินตามเสนทางท่ีตนเลือกได 
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 การเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ นั้น ผูเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา ซึ่งครอบคลุมท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก

ตามโครงสรางหลักสูตร คือ จะตองเรียนวิชาบังคับ จํานวน ๓๖ หนวยกิต วิชาเลือก วิชาเลือก 

จํานวน ๑๒ หนวยกิต รวมท้ังหมด ๔๘ หนวยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จํานวน 

๑๐๐ ชั่วโมง ท้ังนี้ ในแตละภาคเรียน ผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดภาคเรียนละไมเกิน ๑๔ หนวย

กิต การท่ีจะศึกษาใหจบหลักสูตรได อยางมีคุณภาพนั้น ผูเรียนจึงมีความจําเปนในการท่ีจะวาง

แผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตน 

การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ควรทําอยางไร 

 ดังนั้น ผูเรียนควรพิจารณาสิ่งตาง ๆ ประกอบในการวางแผนการเรียนรู ของตนดังนี้ 

 ๑. การเรียนรูดวยตนเอง ควรเร่ิมจากการท่ีผูเรียนมีความตองการท่ีจะเรียนในสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพัฒนาชีวิต และอาชีพของตนเอง  

 ๒. การเตรียมตัวของผูเรียน คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดหมาย และโครงสราง

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมท้ังศึกษา 

คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ๓. ผูเรียนควรเลือกและจัดเนื้อหา ของแตละรายวิชาดวยตนเอง ตามจํานวนชั่วโมงท่ี

กําหนดไวในโครงสราง และกําหนดตัวชี้วัดท่ีระบุไวใน รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา วาจะให

บรรลุผลในดานใด เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในเร่ืองนั้น ๆ แลว และมีความ

คิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชกับชีวิต และชุมชน สังคมดวย 

 ๔. ผูเรียนเปนผูวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง และดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยอาจจะขอคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อนในลักษณะของการรวมมือกันทํางานไดเชนกัน 

 ๕. การประเมนิผลการเรียนรูดวยตนเอง ควรเปนการประเมินรวมกัน ระหวางครู และ

ผูเรียน โดยรวมกันต้ังเกณฑการใหคะแนน รวมกัน 

ในการวางแผนการเรียนรูดวยตนเองนั้น ผูเรียนควรต้ังคําถามในการถามตนเอง เพื่อใหได

คําตอบสําหรับการวางแผน การเรียนรูของตน ดังนี้ 
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  ๑. จะเรียนรูอยางไร และเมื่อใดจึงเรียนรูไดเร็วท่ีสุด 

  ๒. จะมีวิธีการอะไรในการศึกษาเรียนรูในเร่ืองนั้น ๆ 

  ๓. จะใชหนังสือ หรือแหลงขอมูลอะไรบาง 

  ๔. จะกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ ในการเรียนรู ของตนอยางไร 

  ๕. จะคาดหวังความรู ทักษะและเจตคติ ท่ีจะใหเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางไร 

  ๖. จะประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง อยางไร 

  ๗. จะใชเกณฑอะไรตัดสินวาตนเองประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปนผูท่ีมีการวางแผนการเรียนรูของตนนั้น ผูเรียนตองรู ความตองการในการเรียนรู

ของตนเอง มีการวางจุดมุงหมายท่ีสอดคลอง กับความตองการนั้น และการวางแผน

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย ของการเรียนรู โดยใชประโยชนจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ รวมท้ังการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของตน 
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เร่ืองที่ ๓ 

 ทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนการแสดงออกของผูเรียน ในการปฏิบัติ คนควาหาความรู

ดวยตนเอง และสามารถสรางความรูใหมเพิ่มเติม จากการคิด ศึกษา ทดลอง คนควา และปฏิบัติดวยตนเอง ที่

เชื่อมสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู ทําการศึกษาจากแหลงรวมความรูตาง ๆ ตามความสนใจหรือความตองการ

ของตนเอง โดยมีวิธีการคนควาหาความรูจากการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู การวางแผนในการสืบคน

ความรู การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู การ

ดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู การบันทึกจัดเกบ็และ

สรุปผลจากการสืบคนความรู โดยอาจปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครูหรือบุคคลอ่ืน 

ทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 

 การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองผูเรียนควรฝกตนเอง ดังน้ี 

 ๑. ฝกใหมีนิสัยรักการอาน ชางจด – จํา และบันทึกกิจกรรมการอานซึ่งสามารถจัดทําไดในหลาย ๆ 

การเรียนรู 

  ๒. เปนคนชางสังเกต เพราะถือวาการสังเกตชวยใหผูเรียนรอบรู และเขาใจไดดีพอ ๆ กับการเรียนรู

โดยวิธีอ่ืน 

 ๓. ฝกใหรูจักการคนควาหาความรู โดยดําเนินกิจกรรมการคนความาก ๆ หนังสือจะเปนปจจัยสําคัญ

ในการที่จะชวยใหการฝกวิธีน้ีไดผล 

 ๔. ฝกคนควาจากปญหาตาง ๆ ที่อยูในความสนใจ และเกี่ยวของกับตน 

 ๕. ฝกหาคําตอบจากคําถามตาง ๆ 

 ๖. ศึกษาขอความหรือบทความที่เกี่ยวของกับวิธีการแสวงหาความรูใหตนเองไดอานอยางสม่ําเสมอ 

 

 การสงเสริมใหเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองผูเรียนจะตองฝกฝนใหมีนิสัยรักการอาน ชาง

สังเกต ศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย รูจักต้ังคําถาม และฝกการหาคําตอบจากคําถาม

ตาง ๆ อยางมีระบบ 
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 การพูดเปนวิธีการสื่อสารที่มนุษยใชกันมานานนับพันป 

และในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือสื่อสารใดท่ีสามารถายทอดความคิด 

ความรูสึกและสิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีความคําพูด ถึงแมวา ปจจัน

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม 

สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงท่ีเปลง

ออกไปเปนคํา ๆ แตการพูดยังประกอบไปดวยน้ําเสียง สูง – ต่ํา 

จังหวะชา – เร็ว และทาทางของผูพูดท่ีทําใหการพูดมีความ

ซับซอนและมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเครื่องมือสื่อสารใด ๆ 

 การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถใหท้ัง

คุณและโทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้การพูดยังเปนอาวุธในการ

สื่อสารท่ีคนสวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะ

คิดวาการพูดไดมากกวคนอ่ืนนั้นจะทําใหตนเองไดเปรียบ  

ไดประโยชน แตท้ัง ๆ ท่ีคิดอยางนี้หลายคนก็ยังพาตนเองไปสู

ความหายนะไดดวยปากเขาทํานองปากพาจน ซ่ึงเหตุท่ีเปนเชนนี้ 

ก็เพราะรูกันแตเพียงวาฉันอยากจะพูด โดยไมคิดกอนพูดไมรูวา

การพูดท่ีจะใหคุณแกตนเองไดนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

- ถูกจังหวะเวลา  - ภาษาเหมาะสม 

- เนื้อหาชวนติดตาม - น้ําเสียงชวนฟง 

- กิริยาทาทางดี  - มีอารมณขัน 

- ใหผูฟงมีสวนรวม - เปนธรรมชาติและเปนตัวของตัวเอง 

 

 

กิจกรรมที ่ ๑ ทานคิดอย างไรกับคํา

กลาวขางลางนี ้ โปรดอธิบาย 

“การพูดเปนทักษะหนึ ่ง   

ที ่มีความสําคัญที ่สุดของคนเรากอนที ่

เ ราจะพูดอะไรออกไปนั ้น   

เราจะเปนนายคําพูด  

แต เ มื ่อ เราได พูดออกไปแลว   

คําพูดเหล านั ้น ก็กลับมาเปนนายเรา” 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..  
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กิจกรรมท่ี ๒ คุณเปนผูฟงท่ีดีหรือเปลา 

 ใหตอบแบบทดสอบตอไปนี้ ดวยการทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองคําตอบทางดานขวา เพื่อประเมินวา 

คุณเปนผูฟงไดดีแคไหน 

ลักษณะของการฟง 

ความบอยคร้ัง 

เสมอ สวนใหญ บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคย 

๑. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดเหน็ของเขาจนจบโดยไมขัดจังหวะ      

๒. ในการประชุมหรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนตสาระสําคัญของส่ิงที่ได

ยิน 

     

๓. กลาวทวนรายละเอียดที่สําคัญของการสนทนากับผูพูด เพ่ือใหแนใจวาเรา

เขาใจถูกตอง 

     

๔. พยายามตั้งใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเรื่องอ่ืน      

๕. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอ่ืน      

๖. รูดีวาตนเองไมใชนักส่ือสารทีด่ี ถาผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว      

๗. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตาง ๆ เชน ถาม จดสรปุส่ิงทีไ่ดฟงกลาวทวน

ประเด็นสําคัญ ฯลฯ 

     

๘. ทําทาตาง ๆ เหมือนกําลังฟงอยูในทีป่ระชุม เชน ผงกศรีษะเหน็ดวยมองตาผู

พูด ฯลฯ 

     

๙. จดโนตเก่ียวกับรูปแบบของการส่ือสารที่ไมใชคําพูดของคูสนทนา เชน 

ภาษากาย น้าํเสียง เปนตน 

     

๑๐. พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราวหรือตื่นเตนเกินไปถามีความคิดเหน็ไม

ตรงกับผูพูด 

     

 

คําตอบทั้ง ๕ คําตอบ (ในแตละชอง) มคีะแนนดังน้ี 

เสมอ  = ๕ คะแนน  นาน ๆ คร้ัง = ๒ คะแนน 

สวนใหญ = ๔ คะแนน   ไมเคย  = ๑ คะแนน 

บางคร้ัง  = ๓ คะแนน   

นําคะแนนจากทั้ง ๑๐ ขอมารวมกัน เพื่อดูวาคุณจัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน ๓ กลุมตอไปน้ี 

 ๔๐ คะแนนข้ึนไป จัดวาคุณเปนนักฟงชั้นยอด 

 ๒๕ – ๓๙ คะแนน คุณเปนนักฟงท่ีดีกวานักฟงท่ัว ๆ ไป 

 ต่ํากวา ๒๕ คะแนน คณุเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะการฟงเปนพิเศษ 
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แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณควรจะพัฒนาทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสงสาร (ทั้งคน

และอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอนมากขั้นอยูตลอดเวลา 

 

กิจกรรมท่ี ๓ “ถา……… คุณ……..” 

 เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะในการคิดและการใหเหตุผล 

วัตถุประสงค 

 ทักษะการคิดดวยวิธีการที่มีเหตุผลรองรับ มีความสําคัญในการใชประกอบการแสวงหาความรูหรือ

แกปญหาในชวีิตประจําวัน 

แนวคดิ 

 ๑. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

คําชี้แจง 

   ๑. ถาทาน 

   ๒. 

มีโอกาสในการเลือกที่จะประกอบอาชีพไดทานปรารถนาจะประกอบอาชีพอะไร เพราะ

อะไร 

ถาทาน 

   ๓. 

ขออะไรไดหนึ่งอยาง ทานปรารถนาจะขออะไร 

ถาทาน 

   ๔. ถามีอะไรในตัวทานที่อยากจะเปลี่ยนสิ่งน้ันคืออะไร เพราะอะไร 

ตองการบอกเกี่ยวกับตัวทานดวยคําเพียงคําเดียวคําวาอะไร เพราะอะไร 

   ๕. ทานไดประโยชนอะไรจากการใช เหตุผล 

กิจกรรมท่ี ๔ “นักแสวงหา” 

 เพื่อใหผูเรียนรูวิธีแสวงหาขอมูลโดยวิธีการที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเรียนรูวิธีแสวงหาขอมูลโดยวิธีการที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค 

 การที่ผูเรียนจะเปนคนที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน ซึ่งมีแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งที่

เชื่อถือได และเชื่อถือไมได การพิจารณาขอมูลจากหลายแหลง และเลือกใชขอมูลที่เปนประโยชนมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันจึงมีความสําคัญ 

แนวคดิ 
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 ๑. ใหผูเรียนอธิบายประเด็นตอไปน้ี 

คําชี้แจง 

   ๑. ถาผูเรียนตองการทราบขาวสารตาง ๆ ผูเรียนตองหาขาวสารขอมูลไดจากที่ใดบาง 

   ๒. ใหผูเรียนมีวิธีการที่จะแสวงหาขอมูลทีตองการไดอยางไร 

   ๓. ใหผูเรียนบอกแหลงแสวงหาขอมูลภายในชุมชน 

   ๔. ทานไดประโยชนการแสวงหาขอมูลอยางไรบาง 

กิจกรรมท่ี ๕ นักจดบันทึก 

 เพื่อฝกใหผูเรียนมีนิสัยในการจดบันทึกขอมูล 

วัตถุประสงค 

 การจดบันทึกขอมูลเปนวิธีการที่ทําใหบุคคล สมารถจดจําเหตุการณตาง ๆ ที่ผานมาไดเปนอยางดี 

แนวคดิ 

๑. ใหทานเลือกประเภทของชื่อตาง ๆ ที่ทานจะเขียนมาใหไดมากที่สุด 

คําชี้แจง 

 

ตัวอยาง  ประเภทของชื่อที่ขาพเจาเลือกคือ 

   ๑. หมู 

ชื่อสัตว 

   ๒. สุนัข 

   ๓. แมว 

   ๔. ……………. 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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๒. ใหทานอธิบายสรุป ความสําคัญของการจดบันทึก วาการจดบันทึกมีความสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี ๑ 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และสรางความภูมิใจในตนเอง 

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ และความตองการความสําเร็จ

รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคต 

แนวคดิ 

 ทุกคนยอมมีความสามารถอยูในตนเอง การมองเห็นถึงความสําเร็จของตนจะนําไปสูการรูจักคุณคาแหง

ตน และถามีโอกาสนําเสนอถึงความสามารถและผลสําเร็จในชีวิตของผูอ่ืนไดทราบในโอกาสที่เหมาะสม จะทํา

ใหคนเราเกิดความภูมิใจ กําลังใจเจตคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่นวาตนเองจะเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองได 

และความตองการประสบความสําเร็จ ตอไปอีกในอนาคตความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางแทจริงเปนการ

เห็นคุณคาคุณประโยชนในตนเองเขาใจตนเอง รับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนเปนเจาของยอมรับความแตกตางของ

บุคคล เห็นคุณคาการยอมรับของผูอ่ืน สามารถพัฒนาตนเองน้ันในดานสวนตัว ยอมรับ ยกยอง ศรัทธาในตัวเอง

และผูอ่ืนทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเปนความรูสึกไววางใจตนเองสามารถยอมรับในจุดบกพรอง จุด

ออนแอของตนและพยายามแกไขรวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเองในบางคร้ัง และพัฒนาใหดีขึ้นเร่ือยไป 

เมื่อทําอะไรผิดแลวก็สามารถยอมรับไดอยางแทจริงและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

คําชี้แจง 

 ๑. ใหผูเรียนเขียนความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในชีวิตในชวง ๕ ปที่ผานมา จํานวน ๑ เร่ืองและตอบคําถาม

ในประเด็น 

   ๑. ความรูสึกเมื่อประสบความสําเร็จ 

   ๒. ปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ 

 ๒. ใหผูเรียนเขียนเร่ืองที่มีความมุงหวังที่จะใหสําเร็จในอนาคตและ คาดวาจะทําไดจริงจํานวน ๑ เร่ือง

และตอบคําถามในประเด็น “ปจจัยอะไรบางที่จะทําใหความคาดหวังไดรับความสําเร็จในอนาคต” 

บทสรุปของกิจกรรม 

 ความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเองของบุคคลที่มีตอตนเองวามีคุณคามีความสามารถในการกระทําสิ่งตาง ๆ 

ใหประสบความสําเร็จ มีความเชื่อมั่นนับถือตนเอง และการมีความมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเองความสามารถ
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จัดเวลาในการเรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเองมีความรูในดานความจําเปนในการเรียนรูและแหลงทรัพยากร

การเรียนรูมีความคิดเห็นตอตนเองเปนผูที่มีความอยากรู อยากเห็น 

 

 

 

 

 

๑. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูสาระที่ ๑ การเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

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

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

๒. ปญหา/ อุปสรรคที่พบในการเรียนรูสาระที่ ๑ การเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

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

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

๓. ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 
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คําชี้แจง แบบวัดน้ีเปนแบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน มจํีานวน ๗ ขอ 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตามความ

เปนจริงของทาน 

๑. การวินิจฉัยความตองการเน้ือหาในการเรียน  ๕. การดําเนินการเรียน 

ผูเรียนไดเรียนเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาเทานั้น ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแนวทางที่ครู 

 กาํหนด 

ครูนําเสนอเน้ือหาอ่ืน นอกเหนือจากคําอธิบายรายวิชา          ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแนวทางที่ครู 

แลวใหผูเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม แลวใหผูเรียนปรับ 

ผูเรียนไดเสนอเน้ือหาอ่ืนเพื่อเรียนเพิ่มเติม ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแนวทางที่ผูเรียน 

นอกเหนือจากคาํอธิบายรายวิชา รวมกนักาํหนดกบัครู 

 ผูเรียนเปนผูกาํหนดเน้ีอหาในการเรียนเอง ผูเรียนดําเนินการเรียนตามกําหนดของตนเอง 

๒. การวินิจฉัยตามความตองการวิธีการเรียน                         ๖. การแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียน 

ครูเปนผูกําหนดวาจะจัดการเรียนการสอนวิธีใด ครูเปนผูจัดการแหลงทรัพยากรการเรียนให 

 ผูเรียน 

ครูนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แลวใหผูเรียนเลือก ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน 

ผูเรียนรวมกับครูกําหนดวิธีการเรียนรู แลวใหผูเรียนเลือก 

ผูเรียนเปนผูกําหนดวิธีการเรียนรูเอง ผูเรียนรวมกับครูหาแหลงทรัพยากรการเรียน 

 รวมกัน 

 ผูเรียนเปนผูหาแหลงทรัพยากรการเรียนเอง 

๓. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน                                  ๗. การประเมินการเรียน 

ครูเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ครูเปนผูประเมินการเรียนของผูเรียน 

ครูนาํเสนอจุดมุงหมายในการเรียนแลวใหผูเรียนเลือก ครูเปนผูประเมินการเรียนของผูเรียนเปนสวนใหญ 

ผูเรียนรวมกับครูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินการเรียน 

 ของตนเองดวย 

๔. การวางแผนการเรียน มีการประเมินโดยครู ตัวผูเรียนเองและเพื่อนผูเรียน

 ผูเรียนไมไดเขยีนแผนการเรียน ผูเรียนเปนผูประเมินการเรียนของตนเอง 

แบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน 
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ครูนําเสนอแผนการเรียนแลวใหผูเรียนนําไปปรับแก  

ผูเรียนรวมกับครูวางแผนการเรียน 

ผูเรียนวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียนสัญญาการเรียน 

ที่ระบุจุดมุงหมายการเรียน วิธีการเรียนแหลงทรัพยากร 

การเรียน วิธีการประเมินการเรียนและวันที่จะทํางานเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรูท่ีเปนการเรียนรูดวยตนเอง  

มีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยทักษะและความรู

บางอยาง ผูเรียนควรไดมีการตรวจสอบพฤติกรรม

ท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง 
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บทที่ 2 

การใชแหลงเรียนรู 

สาระสําคัญ 

  การเรียนรูจากสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีองคความรูที่เรียกวาแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําใหผูเรียน

สามารถรูถึงการสั่งสมความรู ประสบการณทีผ่านมาจากแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ เรียนรูไดเทาทันความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดโลกทัศนกวางขวางมากยิง่ขึ้นกวาการเรียนจากการพบกลุมในหองหรือการเรียนรู

ในรูปแบบอ่ืน ๆ  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนสามารถบอกประเภทคุณลักษณะของแหลงเรียนรูและเลือกใชแหลงเรียนรูได

ตามความเหมาะสม 

2. ผูเรียนเห็นคุณคาแหลงเรียนรูประประเภทตาง ๆ 

3. ผูเรียนสามารถสังเกต ทําตาม กฎ กติกา การใชแหลงเรียนรู 

ขอบขายเนือ้หา 

  เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 3 แหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ 

  เร่ืองที่ 4 การใชแหลงเรียนรูที่สําคัญ 

  เร่ืองที่ 5 การเขียนรายงานการคนควา 
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เร่ืองที่ 1         ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 ความรูมีเกิดใหมและพัฒนาตลอดเวลาประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเผยแพรสือ่สารถึง

กันไดอยางรวดเร็วตอเนื่องและตลอดเวลา มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูสิง่ใหม ๆ ที่เกิดขึน้และปรับตัวให

สอดคลองกลมกลืนกับสังคมที่ไมหยุดนิ่ง เพื่อใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข การ

เรียนรูในหองเรียนยอมไมทันเหตุการณและเพียงพอ ตองมีการเรียนรูทุกรูปแบบดําเนินไปพรอม ๆ กัน 

โดยเฉพาะการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีสาระเนือ้หาทีเ่ปนขอมูลความรูหรือองคความรู เปนแหลง

ใหความรู ประสบการณสิง่แปลกใหม ทีเ่อือ้ตอการเรียนรู จึงจะทําใหเรียนรูไดเทาทันความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น แหลงสถานที่ บริเวณ ที่มีองคความรูที่มนุษยสามารถเรียนรูไดเรียกวา “แหลงเรียนรู” 

ความหมายของ “แหลงเรียนรู” 

 แหลง หมายถึง ถิ่น ที่อยู บริเวณ ศูนยรวม บอเกิด แหง ที่  

เรียนรู หมายถึง เขาใจความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ  

 แหลงเรียนรู  หมายถึง ถิ่น ที่อยู บริเวณ ศูนยรวม บอเกิด แหง ที ่ทีม่ีสาระเนื้อหาที่เปนขอมูลความรู

หรือองคความรู 

 

             กิจกรรม 

 ใหผูเรียนหาความหมายของ “แหลงเรียนรู” จากหนังสือในหองสมุดและอินเทอรเน็ต    

คนละ 1 ความหมาย แลวนํามาแบงกลุม ๆ ละ 5-6 คน อภิปรายและสรุปความหมายเปนของกลุม

แลวรายงานหนาชั้นเรียน 
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ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยในยุคความรูทีเ่กิดขึ้น

ใหมๆ และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังตอไปน้ี 

1. เปนแหลงที่มีสาระเน้ือหา ที่เปนขอมูลความรูใหมนุษยเกิดโลกทัศนที่กวางไกลกวาเดิม ชวยให 

เกิดความสนใจในเร่ืองสําคัญ ชวยยกระดับความทะเยอทะยานของผูศึกษาจากการนําเสนอสาระความรู หรือ

ภาพในอุดมคติ หรือเสนอผลสําเร็จและความกาวหนาของงานหรือชิ้นงาน หรือเทคโนโลยีหรือบุคคลตาง ๆ 

ของแหลงเรียนรู 

2. เปนสื่อการเรียนรูสมัยใหมที่ใหทั้งสาระ ความรู กอใหเกิดทักษะและชวยใหเกิดการเรียนรูได 

เร็วและมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาประเภทตาง ๆ  ทั้งการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ที่บุคคลทุกเพศ วัย ทุกระดับความรู ความสามารถ เรียนรูได 

ดวยตนเองตลอดเวลาโดยไมจํากดั  

5. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธในการหาความรูจากแหลงกําเนิด หรือ 

แหลงตนตอของความรู เชน จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ พันธุไม พันธุสัตว สภาพชีวิตความเปนอยูตาม

ธรรมชาติของสัตว เปนตน 

6. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธใหเกิดประสบการณตรง หรือ ลงมือ 

ปฏิบัติไดจริง เชน การประดิษฐเครื่องใชตาง ๆ การซอมเครื่องยนต เปนตน ชวยกระตุนใหเกิดการสนใจ 

ความใฝรู 

7. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ที่ 

ไดรับการคิดคนขึ้น และยังไมมีของจริงใหเห็น เชน การดูภาพยนตร วีดีทัศน หรือสือ่อืน่ ๆ ในเรื่องเกีย่วกับ

การประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาใหม 

8. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคนในทองถิ่นกับผูเขาศึกษา ในการทํา 

กิจกรรมรวมกัน ชวยสรางความรูสึกของการเปนสวนหนึ่งของการมีสวนรวม เกิดความตระหนัก และเห็น

คุณคาของแหลงเรียนรู 

9. เปนสิ่งที่ชวยเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมใหเกิดการยอมรับสิ่งใหม แนวความคิดใหม เกดิ 

จินตนาการและความคิดสรางสรรคกับผูเรียน 

10. เปนการประหยัดเงินของผูเรียนในการใชแหลงเรียนรูของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 10 คน อภิปรายถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูและรายงานเปนกลุมหนาชั้นและสง

รายงานคร ู
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เร่ืองที่  2      ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู 

 นับตั้งแตสมัยสุโขทัยมีแหลงเรียนรูไดแก บาน วัด และวัง ผูถายทอดความรูในบานมีพอ แม และ

ผูใหญในบาน ในวัดจะมีพระ และในวังจะมีผูรู นักปราชญ ราชบัณฑิตในดานตาง ๆ  

 สมัยพอขุนรามคําแหง ไดทรงสรางพระแทนมนังคศิลาไวในดงตาลเพื่อใหเปนสถานที่สอนหนังสือ

และธรรมะแกขาราชการการและประชาชนทั่วไป เปนที่นัดพบระหวางผูรูและผูใฝรู เปนการจัดสิ่งแวดลอม

ในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูโดยมีสื่อความรูที่ใชกันไดแก ใบลาน สมุดไทยและหลักศิลาจารึก 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา แหลงความรูไดพัฒนาอยางรวดเร็ว นอกจากมีบานและวัดและวังแลว ในสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช มีการสรางโบสถฝรัง่หลายแหง มีการตัง้โรงเรียนมิชชันนารี มีการตัง้โรงเรียน

สอนสามเณร ในการเรียนรู นอกจากมีครูเปนผูสอนแลว ยังมีการเลานิทานและวรรณกรรมเปนสื่อในการ

เรียนรูอยางแพรหลาย 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน แหลงความรูไดพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการตั้งโรงพิมพขึ้นมาหลาย

แหง มีการพิมพหนังสือพิมพฉบับแรกของไทย มีการตัง้โรงทาน มีพระธรรมเทศนาพรอมกับสอนหนังสือ

วิชาการตาง ๆ แกประชาชนทัง้หลาย มีการพัฒนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ใหเปน

มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของประเทศไทยโดยการจารึกวิชาหนังสือ วิชาแพทย วิชาตาง ๆ ดาราศาสตร และ

วิชาทั่วไปลงบนแผนศิลาประดับไวตามกําแพงและบริเวณวัด มีทัง้ภาพเขียน รูปปนและพืชสมุนไพรตาง ๆ 

ประกอบคําอธิบาย ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดศึกษาดวยตนเอง  

 สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่5 แหงกรุงรัตนโกสินทรมีการ

ปฏิรูปการจัดกิจกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ แหลงความรูที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนการเรียนรูแบบอัธยาศัย

หรือแบบไมเปนทางการนัน้ ไมเพียงพอตอการเรียนรูที่จะปรับตัวรับกับระบบจักรวรรดินิยมตะวันตก จึงมี

การจัดต้ังโรงเรียนแบบตะวันตกขึ้นเปนคร้ังแรกของประเทศ และเปนแหลงเรียนรูที่มีบทบาทหลักในการให

การศึกษาแกคนไทย สวนแหลงความรูประเภทสือ่ไดมีการพัฒนาหนังสือแบบเรียน หนังสือพิมพรายวัน

จํานวนเกือบ 30 ฉบับ มีหนังสือนิตยสาร วารสารตาง ๆ มีภาพยนตร และมีหองสมุด นอกจากนี้ยังมีการใช

ภูมิปญญาทองถิ่นเผยแพรความรูอีกดวย แหลงความรูเหลาน้ีไดรับการพัฒนาเร่ือย ๆ 

 ปจจุบันมีสื ่อหลากหลายประเภทมากยิ ่งขึ ้นโดยเฉพาะสื ่ออิ เล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอร  

โทรศัพทเคลื่อนทีเ่ปนแหลงความรูที ่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ไดทัว่โลก เพราะมีการ

พัฒนาระบบดาวเทียม มีการพัฒนาระบบโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง วีดิทัศน ซีดี ตาง ๆ อยางทีป่รากฏใน

ปจจุบัน 
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กิจกรรม  

ใบงานการสํารวจแหลงเรียนรู 

1. ช่ือแหลงเรียนรู ............................................................................................................................... 

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

ตาํบล ..................... อําเภอ....................................... จังหวัด ......................................................... 

โทรศัพทบาน .............................โทรศัพทเคล่ือนที่ ............................ โทรสาร ........................... 

เว็บไซต (ถามี)................................................................................................................................ 

3. เจาของ/ผูครอบครอง/ผูจดัการแหลงเรียนรู 

สวนราชการ  วัด  โบสถ    มัสยิด     เอกชน         ชุมชน 

องคกรชุมชน อ่ืน ๆ ............................................ (ระบุ) 

4. ช่ือบุคคลของแหลงเรียนรูสําหรับติดตอ ........................................................................................ 

สถานที่ติดตอ .......................................................... โทรศัพท ...................................................... 

5. ประเภทของแหลงเรียนรู   

kหองสมุด kพิพธิภัณฑ kโบราณสถาน kศาสนสถาน     

kอนุสาวรีย kหอศิลป   kศูนยวัฒนธรรม    kศูนยขอมูลทองถ่ิน 

kแหลงหัตถกรรม kแหลงเรียนรูศิลปะ kแหลงเรียนรูในทองถ่ิน kแหลงฝกอบรม 

kอุทยานวิทยาศาสตร kศูนยวิทยาศาสตร kพิพิธภัณฑความกาวหนาทางเทคโนโลยี  

kศูนยการเรียนรูชุมชน kหมูบาน/ชุมชนโบราณ kศูนยศึกษาตามแนวพระราชดําริฯ 

kสวนสัตว kสวนพฤกษศาสตร kส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 

kสวนสาธารณะ kสวนเกษตร kสวนสนกุ kสวนสมุนไพร       

kอุทยาน kสวนอุทยาน kแหลงทองเที่ยว kส่ือสารมวลชน 

kส่ือพ้ืนบาน kโรงละคร kศูนยกีฬา kแหลงนนัทนาการ 

kศูนยการคา/ตลาด kสถานประกอบการ kสถาบนัการศกึษา kศูนยขอมูล  

kอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 

6. ความรูที่สามารถเรียนไดจากแหลงเรียนรูแหงนี้ (เรียงตามลําดบัความสําคัญและความโดดเดน 3 ลําดับ) 

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

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

 การแบงประเภทของแหลงเรียนรู มีผูรูไดจัดประเภทของแหลงเรียนรูแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึน้อยูกับ

ปจจัยที่ใชเปนเกณฑในการแบง อาทิ แหลงกําเนิด ลักษณะของแหลงเรียนรู วัตถุประสงคการจัดตั้ง และ

กลุมเปาหมายของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูแบงตามลักษณะกายภาพและวัตถุประสงค เปน 5 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมบริการขอมูล ไดแก หองสมุด อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยการเรียน  

สถานประกอบการ 

2. กลุมงานศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร ไดแก พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร อนุสรณสถาน  

อนุสาวรีย ศูนยวัฒนธรรม หอศิลป ศาสนสถาน เปนตน 

3. กลุมขอมูลทองถิ่น ไดแก ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน สื่อพื้นบาน แหลงทองเที่ยว 

4. กลุมสื่อ ไดแก วิทยุ วิทยุชุมชน หอกระจายขาว โทรทัศน เคเบิลทีวี สื่ออิเล็กทรอนิกส 

อินเทอรเน็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

5. กลุมสันทนาการ ไดแก ศูนยกีฬา  สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร ศูนยนันทนาการ เปนตน 

 ประเภทของแหลงเรียนรู จําแนกตามลักษณะ มี 6 ประเภท ดังน้ี 

1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ที่สามารถ 

ถายทอดความรูทีต่นมีอยู ใหผู สนใจหรือผู ตองการเรียนรู ไดแก บุคคลทีม่ีทักษะความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งผู อาวุโสที่มีประสบการณ พัฒนาเปนภูมิปญญาทองถิน่ ปราชญ

ชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน และภูมิปญญาไทย 

2. แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและใหประโยชนตอ 

มนุษย เชน ดิน นํ้า อากาศ พืช สัตว ปาไม แรธาตุ เปนตน แหลงเรียนรูประเภทน้ี เชน อุทยาน วนอุทยาน เขต

รักษาพันธุสัตวปา สวนพฤกษศาสตร ศูนยศึกษาธรรมชาติ 

3. แหลงเรียนรูประเภทวัตถุและสถานที่  หมายถึง อาคาร สิ่งกอสราง วัสดุอุปกรณ และสิ่งตาง ๆ  

เชน หองสมุด ศาสนสถาน ศูนยการเรียน พิพิธภัณฑ สถานประกอบการ ตลาด นิทรรศการ สถานทีท่าง

ประวัติศาสตร เปนตน 

4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อ หมายถึง สิ่งที่ติดตอใหถึงกันหรือชักนําใหรูจักกัน ทําหนาที่เปน 

สื่อกลางในการถายทอด เนือ้หา ความรู ทักษะและเจตคติ ไปสูทุกพื้นที่ของโลกอยางทัว่ถึงและตอเนือ่ง ทัง้

สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีทั้งภาพและเสียง 

5. แหลงเรียนรูประเภทเทคนิคสิ่งประดิษฐคิดคน หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตาง ๆ ซึง่เปนสิ่งประดิษฐคิดคนหรือทําการพัฒนาปรับปรุง ชวยใหมนุษย

เรียนรูถึงความกาวหนา เกิดจินตนาการแรงบันดาลใจในการสรางสรรค ทั้งความคิด และสิ่งประดิษฐตาง ๆ 
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6. แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติการดานวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ การ 

ปฏิบัติงานของหนวยราชการ ตลอดจนความเคลือ่นไหวเพือ่แกปญหาและปรับปรุงพัฒนาสภาพตาง ๆ ใน

ทองถิ่น การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เหลานี ้จะทําใหเกิดการเรียนรูที่เปนรูปธรรม อาทิ ประเพณี

งานทอดกฐิน งานบุญ การรณรงคปองกันยาเสพติด การสงเสริมการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย  

การรณรงคความปลอดภัยของเด็กและสตรีในทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                ภาพจาก http://play.kapook.com/ 

 

 

  

                     ภาพจาก http://www.moohin.com                                                                          ภาพ1

 

จาก http://www.kaoyai.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ใหผูเรียนสํารวจแหลงเรียนรูภายในชุมชน ตําบล อําเภอ และจัดแบงประเภทตามลักษณะ 6 ประเภท 

จัดทําเปนรายงานสงครู 

 

 

http://play.kapook.com/photo/showfull-27175-10�
http://play.kapook.com/photo/showfull-27175-8�
http://www.moohin.com/picpost/005/0811231227444004.jpg.shtml�
http://www.moohin.com/cgi-bin/sp.pl?img1=http://www.moohin.com/005/b/3817.jpg�
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เร่ืองที่ 4        การใชแหลงเรียนรูที่สําคัญ 

  

             แหลงเรียนรู ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะแหลงเรียนรูในชุมชนที่ใกลตัวผูเรียนมากที่สุด 3 ประเภท 

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

 

แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 

 ภูมิปญญาไทยเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับบุคคลอืน่ และคนกับสิ่ง

เหนือธรรมชาติ ทําใหเกิดความคิด ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทีส่ืบทอดตอ ๆ กันมา 

คนไทยควรคํานึงถึงคุณคาของภูมิปญญาไทย ยกยองสงเสริมผูทรงภูมิปญญา  สามารถเผยแพรความรู และ

ดํารงรักษาเอกลักษณ ศักด์ิศรีของชาติไทยไว 

 ประเทศไทยไดประกาศยกยอง ภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง เชน ศิลปนแหงชาติ ผูมีผลงานดีเดน

ทางวัฒนธรรม และคนดีศรีสังคม เปนตน  ปราชญไทยทีม่ีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ไดรับการยกยองจาก

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ยูเนสโก ไดแก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุ

วัติวงศ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสุนทรภู เปนตน 

 การถายทอดภูมิปญญาไทย มีความเชือ่ศรัทธาสืบตอกันมาเปนพืน้ฐาน ประชาชนชาวไทยจึงควร

สนใจศึกษาองคความรู ความคิด ความเชื่อที่ทรงคุณคานี้ และธํารงรักษาไวใหคงอยูคูชาติไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              สุนทรภู 

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

                                             ภาพจาก    www.thaistudy.chula.ac.th  

            

                                                                                                    

 
         

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

 ภูมิปญญาไทย  หมายถึง องคความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสม

ประสบการณที ่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา เพือ่ใช

แกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น  หมายถึง ความรูของชาวบาน ซึ่งเรียนรูจากปูยา ตายาย 

ญาติพี่นอง และความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมีความรูในหมูบาน ในทองถิ่นตาง ๆ ทีใ่ชในการ

ดําเนินชีวิตใหเปนสุข ภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่องการทํามาหากิน เชน การจับสัตว การปลูกพืช การเลี้ยง

สัตว การทอผา การทําเคร่ืองมือการเกษตร เปนตน 

 ครูภูมิปญญา หมายถึง ผู ทรงภูมิปญญาดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานและสืบสานภูมิปญญา

ดังกลาวอยางตอเนือ่งจนเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และไดมีการยกยองใหเปน “ครูภูมิปญญาไทย” 

เพื ่อทําหนาที ่ถายทอดและสืบสานภูมิปญญาในการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           ครูทองใส ทับถนน ครูภูมิปญญาไทย ดานศิลปกรรม ดนตรีพ้ืนเมือง 

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

ความสําคัญ 

 ภูมิปญญา เปนฐานรากสําคัญและเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  คติและความสําคัญของภูมิปญญา ทีบ่รรพบุรุษไทยไดสรางสรรคและสืบทอด

มาอยางตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบัน ทําใหคนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจทีจ่ะรวมใจสืบสาน

ตอไปในอนาคต เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ ศักยภาพ ในการ

ประสานผลประโยชน เปนตน ภูมิปญญาไทยจึงมีคุณคาและความสําคัญดังนี้ 

1. ภูมิปญญาไทยชวยสรางชาติใหเปนปกแผน 

พระมหากษัตริยไทยไดใชภูมิปญญาสรางความเปนปกแผนใหแกประเทศชาติมาโดยตลอด  

ต้ังแตสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระองคทรงปกครองประชาชนดวยพระเมตตาแบบพอปกครองลูก 

      สมัยพระนเรศวร ทรงใชภูมิปญญากระทํายุทธหัตถีจนชนะขาศึกศัตรู และทรงกอบกูเอกราชของ

ชาติไทยคืนมาได 
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      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน พระองคทรงใชภูมิปญญาสราง

คุณประโยชนตอประเทศชาติและพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใชพระปรีชาสามารถแกไข

วิกฤตการณของบานเมืองใหรอดพนจากภัยพิบัติหลายครัง้ แมแตดานการเกษตร พระองคไดพระราชทาน

ทฤษฎีใหมใหแกประชาชน ทัง้ดานการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน การฟ นฟูสภาพแวดลอมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําความสงบรวมเย็นมาสูพสกนิกร 

2. ภูมิปญญาไทยสรางความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีเกียรติภูมิ  

คนไทยในอดีตมีความสามารถเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เชน นายขนมตมเปน 

นักมวยทีม่ีฝมือถือวาเปนศิลปะชั้นเยี่ยมเปนที่นิยมในหมูคนไทยและชาวตางชาติ ปจจุบันมีคายมวยไทยทั่ว

โลกไมต่าํกวา 30,000 แหง ใชกติกาของมวยไทย การไหวครูกอนชกถือเปนมรดกภูมิปญญาไทยทีโ่ดดเดน 

นอกจากนีย้ังมีมรดกภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมที่มีความไพเราะจนไดรับการแปลเปนภาษา 

ตางประเทศหลายเร่ือง มรดกภูมิปญญาดานอาหารไทย ซึ่งเปนที่รูจักและเปนที่นิยมไปทั่วโลกเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

3. ภูมิปญญาไทยสามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง 

เหมาะสม 

       คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีนิสัยออนนอมถอมตน เอ้ือเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม  

รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึกผิด ดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุข คนในชุมชนพึ่งพากัน 

ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสามารถดําเนินกุศโลบายดานตางประเทศ จนทํา

ใหชาวพุทธทั่วโลกยกยองใหประเทศไทยเปนผูนําทางศาสนาและเปนทีตั่ง้สํานักงานใหญองคการพุทธ

ศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) ต้ังอยูเยื้องกับอุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร 

 

4. ภูมิปญญาไทยสรางสมดุลระหวางคนในสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

                    ภูมิปญญาไทยมีความเดนชัดในเรื่องการยอมรับนับถือและการใหความสําคัญแกคน สังคมและ

ธรรมชาติอยางยิ่ง สิ่งทีแ่สดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมีมากมาย เชน ประเพณีไทยซึ่งมีตลอดปทั้ง 12 เดือน 

ลวนเคารพคุณคาของธรรมชาติ เชน ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีทีท่ําใหฤดูรอน ซึง่มีอากาศรอน        

ภูมิปญญาไทยจึงมีวิธีคลายรอนโดยการรดนํ้าดําหัว สวนประเพณีลอยกระทง มีคุณคาอยูที่การบูชาระลึกถึง 
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บุญคุณของน้ําทีม่ีความสําคัญในการหลอเลี้ยงชีวิตของคน พืช และสัตวใหไดใชทั ้งอุปโภคและบริโภค   

จากตัวอยางดังกลาวลวนเปนความสัมพันธระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติ 

5. ภูมิปญญาไทย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไดตามยุคสมัย      

แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหมจะหลั่งไหลเขามามากมาย แตภูมิปญญาไทยก็สามารถ 

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับยุคสมัย เชน การรูจักนําเครื่องยนตมาติดตั้งกับเรือ ใสใบพัดเปนหางเสือ  รูจัก

การทําเกษตรแบบผสมผสาน พลิกฟนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ การรูจักสรางปะการังเพือ่ใหปลาอาศัย

วางไขและแพรพันธุ เปนตน ถือเปนการใชภูมิปญญามาปรับปรุงประยุกตใชไดตามยุคสมัย 

 

ประเภทของภูมิปญญา 

 การจัดแบงประเภท/สาขาของภูมิปญญาไทยจากการศึกษาพบวา ไดมีการกําหนดสาขาภูมิปญญา

ไทยไวอยางหลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและหลักเกณฑตาง ๆ ซึ่งนักวิชาการแตละทานไดกําหนดไว

ในหนังสือสารานุกรมไทย โดยไดแบงภูมิปญญาไทยไดเปน 10 สาขา ดังนี ้

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ และเทคนิคดาน 

การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาด้ังเดิม ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณตาง ๆ 

เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไรนาสวนผสมและสวนผสมผสาน การ

แกปญหาการเกษตรดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต การแกไขปญหาโรคและแมลง และการรูจัก

ปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปร 

รูปผลิตผล เพื่อชะลอการนําเขา เพือ่แกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรมอันเปน

กระบวนการที่ทําใหชุมชนทองถิน่สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทัง้การผลิตและการจําหนาย

ผลิตผลทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม 

เปนตน 

3. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดานการสะสม 

บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทัง้ที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพือ่สงเสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิก

ในชุมชน เชน การจัดการเร่ืองกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณออมทรัพยและธนาคารหมูบาน เปนตน 
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4. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพของคน 

ในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพแผนโบราณไทย เปนตน 

 

 

  

 

 

 

                                                     

 ภาพจาก2 gotoknow.org

 

                                                         ภาพจาก  www.thaigoodview.com 

5. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน 

ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดลอมในชุมชน เปนตน 

6. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตาง ๆ เชน  

จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป ศิลปะมวยไทย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพจาก www.polyboon.com                                                                ภาพจากwww.sahavicha.com 

 

7. สาขาการจัดการองคกร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององคกร 

ชุมชนตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา และบริหารองคกรของตนเองไดตามบทบาทและหนาที่ขององคกร เชน  

การจัดการองคกรของกลุมแมบาน กลุมออมทรัพย กลุมประมงพื้นบาน เปนตน 

8. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา ทั้งภาษาถิ่น  

ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภททุกประเภท เชน การจัดทํา

สารานุกรม ภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ  การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของทองถิ่นตาง ๆ 

เปนตน  

9. สาขาศาสนาประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา  

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

สิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณี บุญประทายขาว  

เปนตน 

 

การศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญา 

1. เรียนรูจากการบอกเลาเร่ืองราว การเทศน 

2. เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

3. เรียนรูจากการทําตาม เลียนแบบ 

4. เรียนรูจาการทดลอง ลองผิด ลองถูก 

5. เรียนรูจากการศึกษาดวยตนเอง 

6. เรียนรูจากการตอวิชา 

7. เรียนรูจากการสอบแบบกลุม 

วิธีการถายทอดความรูของภูมิปญญา อาจมีลักษณะแตกตางกันตามเอกลักษณเฉพาะตัว การศึกษา 

เรียนรูจากครูภูมิปญญา จะชวยทําใหภูมิปญญาความรูหรือคุณคาของทองถิ่นไดรับการสืบทอดและพัฒนา

ตอไป นับเปนการสงเสริมใหครูภูมิปญญามีโอกาสเผยแพรความรู และมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวม

อนุรักษภูมิปญญา และถายทอดความรูใหแกคนรุนตอไป สวนผูที่ศึกษาเลาเรียนก็จะเห็นคุณคาของสิ่งที่ดี

งามในทองถิน่ของตน ดวยความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน ภูมิปญญาไทยจึงถือเปนแหลงขอมูล

แหลงการเรียนรูที่สําคัญของทองถิ่น 
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ศูนยการเรียนชุมชน (สํานักงาน กศน.) 

 ศูนยการเรียนชุมชน สํานักงาน กศน. เปนแหลงการเรียนรูสําคัญแหงหนึ่ง ทีส่ํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดตัง้ขึ้นในพืน้ที่ระดับตําบลทัว่ประเทศและ

เปนแหลงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน  เนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุง

สรางโอกาสและใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธีสนองความตองการและเสนอทางเลือกในการ

พัฒนาตนเอง นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักการชุมชนเปนฐานของการพัฒนา 

 

ศูนยการเรียนชุมชน  อาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. ศูนยการเรียนชุมชน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู  

การถายทอดและเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน 

2. ศูนยการเรียนชุมชน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมและประสานงานกับศูนยการ 

เรียนชุมชนอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรตาง ๆ  

 อาคารศูนยการเรียนชุมชน 

 ศูนยการเรียนชุมชน มีอาคารสถานที่ทีเ่หมาะสมกับแตละชุมชนอาจตัง้อยูในอาคารสถานที่เอกเทศ

หรือในสถานประกอบการ ศาสนสถาน หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบานภูมิปญญาทองถิน่ มีสื่อ

วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอชุมชนทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                  ภาพจาก google.co.th 

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

1. เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมใหเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2. เพื่อสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

3. เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูสําหรับประชาชนในชุมชน 

4. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาใหกับชุมชนเอง 

บทบาทหนาท่ีของศูนยการเรียนชุมชน 

1. สงเสริมและจัดการศึกษาพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

2. สงเสริมและจัดการศึกษาตอเน่ืองทั้งการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

3. สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 

4. สงเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 

ในศูนยการเรียนชุมชนหน่ึง ๆ จะมีครูศูนยการเรียนชุมชน เปนบุคลากร สังกัด กศน. อําเภอและ 

สํานักงาน กศน.จังหวัด ที่สํานักงาน กศน. จัดไวใหมีหนาที่จัดการความรูในศูนยการเรียนชุมชน มีหนาที่

ใหบริการแกผูเรียนในพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ ความรูดานขอมูลการใหบริการการศึกษาตาง ๆ ตามบทบาท

หนาที่ของครูศูนยการเรียนชุมชน โดยเนนการบริการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แกผู เรียนในพื ้นที ่ความรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และจัดทําฐานขอมูล

ศูนยบริการ ประสานงานกับ กศน.อําเภอ ในการจัดบริการทําเอกสาร และหลักฐานทางวิชาการศึกษาแก

ผูเรียน 

 

กิจกรรม 

ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละประมาณ 5-10 คน อภิปราย หาขอสรุปวา ผูเรียนจะคนควาเรียนรูอะไรได 

ในศูนยการเรียนชุมชนของตนเอง และจัดทําเปนสรุปรายงานของกลุม รายงานหนาชั้นและสงครู 
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หองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ เพราะเปนแหลงจัดหา รวบรวมสรรพความรูตาง ๆ ที่มี

และเกิดขึน้ในโลกมาจัดระบบในการอํานวยความสะดวกใหผู รับบริการไดเขาถึงสารสนเทศทีต่นเอง

ตองการ และสนใจไดสะดวกรวดเร็วและจัดบริการอยางกวางขวางแกประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 

ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการอาน การศึกษา คนควาหา

ความรู เพื่อใหเกิดการใชบริการใหมากที่สุด 

 

ความหมายของหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชน หมายถึง สถานทีจั่ดหารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่การอานการศึกษา

คนควาทุกชนิด มีการจัดระบบหมวดหมูตามหลักสากลเพือ่การบริการ และจัดบริการอยางกวางขวางแก

ประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและตางประเทศ โดยไมจํากัดเพศ วัย ความรู เชือ้ชาติ ศาสนา รวมทัง้

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรัฐเปนผู สนับสนุนทางการเงิน และมีบุคลากรทีม่ีความรู ทาง

บรรณารักษศาสตรเปนผูดําเนินการ 

 ประเภทของหองสมุดประชาชน แบงเปน 3 ประเภท 

1. หองสมุดประชาชนขนาดใหญ เชน หองสมุดประชาชนจังหวัด หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  

พระราชวังไกลกงัวลหัวหิน  

2. หองสมุดประชาชนขนาดกลาง เชน หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

3. หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก เชน หองสมุดประชาชนอําเภอทั่วไป 
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การบริการของหองสมุดประชาชน 

 การบริการของหองสมุดประชาชาชนโดยทั ่วไป จะจัดทั ้งภายในหองสมุดและบริการชุมชน

ภายนอกหองสมดุดังน้ี 

1. การบริการภายในหองสมุดประชาชน 

1.1 ใหบริการการอาน การศึกษาคนควาจากหนังสือ สื่อ โสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เชน  

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

อินเทอรเน็ต เปนตน  

1.2 ใหบริการสืบคนขอมูลสื่อดวยคอมพิวเตอรและหรือตูบัตรรายการ 

1) การสืบคนดวยคอมพิวเตอร หองสมุดประชาชนจะจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรไวบริการ 

สืบคนสือ่ทีต่องการและสนใจโดยใชโปรแกรมบริการงานหองสมุด หรือ PLS (Public Library Service) ที่

สามารถคนหาไดทั้งจากชื่อหนังสือ/สื่อ ชือ่ผูแตงหรือผูจัดทํา และหัวเรื่องหรือคําสําคัญที่เปนสาระหลักของ

สื่อ 

2) การสืบคนดวยตูบัตรรายการ โดยหองสมุดประชาชนจะจัดทําบัตรรายการของสื่อ 

ความรูทุกประเภท ทุกชนิด ลงในบัตรรายการใสไวในลิน้ชักของตูบัตรรายการ และแยกประเภทของ

บัตรรายการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

        1.3 ใหบริการยืม – คืน หนังสือ สือ่ความรูตาง ๆ สําหรับผู ใชบริการที ่จะยืมไปอานศึกษา

คนควานอกหองสมุดประชาชน โดยหองสมุดแตละแหงจะมีการกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ การยืม- คืน 

ฯลฯ ที่เหมาะสมกับแตละหองสมุด โดยมีการใชคอมพิวเตอรในการบริการดวย 

         1.4 ใหบริการชวยการคนควา ตอบคําถาม ตลอดจนการแนะแนวการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และในระบบโรงเรียน 

         1.5 ใหบริการเอกสารและขอมูลขาวสารของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เชน หาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

มาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยจัดมุมไวบริการโดยเฉพาะและสวนใหญอยูในหองสมุดประชาชน

จังหวัด 

           1.6 ใหคําแนะนําทางบรรณารักษศาสตรแกบุคลากรเครือขายในการจัดปรับปรุงพัฒนาแหลง

เรียนรูในทองถิ่น 

           1.7 ใหบริการฝกประสบการณ การปฏิบัติงานเกีย่วกับหองสมุดแกนักเรียน นักศึกษาสถาบัน

ตาง ๆ 

           1.8 ใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษา แหลงเรียนรูและเครือขายตาง ๆ 
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     2. การบริการชุมชนภายนอกหองสมุดประชาชน 

    2.1 ใหบริการหองสมุดเคลื่อนที่รวมกับหนวยงาน องคกรในทองถิ่น 

    2.2 ใหบริการหมุนเวียนสือ่ความรูไปยังครอบครัว ศูนยการเรียนและแหลงความรูตาง ๆใน

รูปแบบยาม/กระเปา/หีบ/ ฯลฯ เพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายที่อยูหางไกลหองสมุด 

    2.3 ใหบริการความรูทางสถานีวิทยุ หอกระจายขาว  เสียงตามสาย แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ            

แกประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

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

          

 

  กิจกรรม 

 ใหผูเรียนไปศึกษาการบริการของหองสมุดประชาชนของสถานศึกษาที่ตนสังกัด เขียนรายงานเรือ่ง

การบริการของหองสมุดประชาชน และจัดทําแผนผังสถานทีภ่ายในหองสมุดวามีบริการอะไรบาง  อยู

บริเวณใด  สงครูผูสอน  
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กฎ ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับการใชหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดเปนสถานทีบ่ริการสาธารณะทีป่ระชาชนทุกคนสามารถเขาใชบริการ ดังนัน้ หองสมุด

ประชาชนแตละแหงจะมี กฎ/ขอกําหนด/ขอบังคับ/ขอปฏิบัติ/ระเบียน เกี่ยกับการใชหองสมุดประชาชนใน

การเขารับบริการสาธารณะรวมกันของคนเปนจํานวนมาก ซึง่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หองสมุดและหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหองสมุด ดังนี้ 

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

 วันเสาร – วันอาทิตย เปดเวลา 09.00-21.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ เปนตน 

 2. การใชบริการหองสมุด 

     2.1 การทําบัตรเพื่อการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ใหนํารูปถายขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

และสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานมาประกอบการขอทําบัตร พรอมเงินคาสมาชิกหองสมุด 

     2.2 สิทธิในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

     2.3 การใชบริการอินเทอรเน็ต 

 3. มารยาทการใชบริการ 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนแตละคนเขาไปศึกษา กฎ ขอกําหนด ขอบังคับ/ระเบียบ หองสมุดประชาชนในอําเภอ 

ที่ตนเปนนักศึกษาอยู ทําความเขาใจและเขียนรายงานนําเสนอครู 
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เร่ืองที่  5          การเขียนรายงานการคนควา 

  

 การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ ้ง

มากกวาการไดฟงจากครูเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นยังเปนการเสริมสรางนิสัยรักการอาน เปนการสราง

ทกัษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เพือ่ประโยชนในการดํารงชวีติ พฒันาตนเอง และพัฒนาสังคม 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองจะปรากฏผลสมบูรณเมื ่อมีการนําเอาความรูมารวบรวม เรียบเรียง 

จัดลําดับอยางมีระเบียบและเหตุผลและตองใชความสามารถทางภาษาในการเรียบเรียง เพือ่ใหการเสนอ

รายงานเปนลายลักษณอักษรที่สมบูรณ ตามแบบแผนและลักษณะรายงานที่ดี ที่เปนสากลนิยม 

 รายงาน (Report) เปนผลจากการคนควา รวบรวม และเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศทีไ่ดไปศึกษา 

คนควาดวยตนเอง มานําเสนออยางมีแบบแผน ถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลนักศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรูหมวดวิชาใดวิชาหน่ึง 

 วัตถุประสงคของการทํารายงาน เพือ่ขยายความรูใหกวางขวางลึกซึง้จากการศึกษาดวยตนเองฝก

ทักษะในการอาน การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล นํามาเรียบเรียงรายงานดวยสํานวนตนเองตามแบบแผน 

 ลักษณะของรายงานท่ีดี 

1. เน้ือหาตรงกับหัวขอเร่ืองหรือชื่อรายงาน 

2. สาระเน้ือหาเปนประโยชนตอผูทํารายงานและผูอาน 

3. เน้ือหาสาระถูกตองเที่ยงตรง โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่เชื่อถือได 

4. การใชภาษาที่ถูกตอง สละสลวย เน้ือหาสัมพันธกัน กระชับ รัดกุม อานแลวเขาใจงาย 

5. มีรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ประกอบเน้ือหา 

6. มีรูปแบบการเขียนที่ถูกตองทั้งปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ บท/ตอน ของเนื้อหาสาระ การ

อางอิง บรรณานุกรม ฯลฯ 

7. มีความสะอาด ไมสกปรกเลอะเทอะ 

ข้ันตอนของการเขียนรายงาน 

1.การเลือกเร่ืองรายงาน 

2. การสํารวจแหลงความรูสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองรายงาน 

3. การรวบรวมบรรณานุกรมเบื้องตน 

4. การอานจับใจความและบันทึกขอมูล 

5. การวางโครงเร่ืองรายงาน 

6. การเรียบเรียงเนื้อหารายงาน 

7.การรวบรวมบรรณานุกรมทายบท 

8. การเขารูปเลมรายงาน 
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   กิจกรรม 

  ใหผูเรียนเขียนรายงานคนละ 1 เร่ือง ตามขั้นตอนการเขียนรายงาน 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใชแหลงเรียนรู 

ระดับประถมศึกษา 

1. แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอผูเรียนในขอใดมากที่สุด 

ก. การศึกษาตามอัธยาศัย 

ข. ชวยสรางเสริมประสบการณภาคปฏิบัติ 

ค. แหลงสรางเสริมความรู ความคิด วิทยาการ 

ง. เปนแหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. 0

ก. เปนแหลงความรูทางวิชาการ 

ขอใดใหความหมายของ "แหลงเรียนรู" ไดสมบูรณท่ีสุด 

ข. เปนแหลงสารสนเทศใหความรูอยางกวางขวาง 

ค. เปนแหลงรวมภูมิปญญาชาวบานใหศึกษาคนควา 

ง. เปนแหลงขอมูลขาวสาร และประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองตาม

อัธยาศัยอยางตอเน่ือง 

3. 0

ก. สถานประกอบการ 

ขอใดเปนแหลงเรียนรูกลุมขอมูลทองถิ่น 

ข. ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบาน 

ค. แหลงเรียนรูในโรงเรียนและหอกระจายขาว 

ง. แหลงเรียนรูในโรงเรียนและแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

4. ขอใดคือการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

ก. เรียนทําอาหารไทยจาก0

ข. ไปที่หองคอมพิวเตอร เพื่อสืบคนขอมูลมาทํารายงาน 

โรงเรียนสอนอาหารไทย 

ค. อานหนังสือคูมือฟสิกสที่ศูนยวิทยาศาสตร0

ง. ไปศึกษาคนควาเร่ืองประโยชนของพืชสมุนไพรที่สวนสมุนไพร 

ทองฟาจําลอง 

5. ขอใด คือแหลงเรียนรูในชุมชนที่มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายมากที่สุด  

ก. หองสมุดประชาชน 

ข. ศนูยนนัทนาการ 

ค. สวนพฤษศาสตร 
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ง. อุทยานวิทยาศาสตร 

6. ถาจะศึกษาคนควาเร่ืองความเปนมาของประวัติเขาพระวิหาร ควรจะศึกษาจากแหลงใดที่มีขอมูล

มากที่สุด 

ก. อุทยานประวัติศาสตร 

ข. พิพิธภัณฑแหงชาติ 

ค. อินเทอรเน็ต 

ง. เขาพระวิหาร 

7. จํานง ตองการปลูกขาวใหไดผลดีมากที่สุด จํานงควรเรียนรูจากแหลงใดมากที่สุด 

ก. ภูมิปญญา 

ข. หอกระจายขาว 

ค. สวนสมนุไพร 

ง. สวนสาธารณะ 

8. ขอใดเปนแหลงเรียนรูกลุมศิลปวัฒนธรรม 

ก. ศาสนสถาน 

ข. อนุสาวรีย 

ค. หอศิลป 

ง. ถุกทุกขอ 

9. วัตถุประสงคของการจัดแหลงเรียนรูในทองถิ่น คือขอใด 

ก. เปนขอมูลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ 

ข. เปนแหลงคนควาสนับสนุนการเรียนการสอน 

ค. เพือ่เปนการพฒันาชมุชนใหเจริญกาวหนาทนัเทคโนโลยี 

ง. เปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรูตางๆ ไดดวยตนเอง 

10. ขอใดควรปฏิบัติในหองสมุดประชาชน 

ก. ติวเขมเพื่อเตรียมตัวสอบ 

ข. เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมไปเอง 

ค. ตองยืมหนังสือดวยบัตรสมาชิกของตนเอง  

ง. ทุกคร้ังที่หยิบหนังสือมาอานใหนําไปเก็บที่ชั้นหนังสือดวย 

11. ระเบียบและมารยาทการใชหองสมุด หมายถึงขอใด  
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ก. ขอยกเวนการปฏิบัติของผูใชบริการหองสมุด 

ข. กฎระเบียบที่ใหผูใชบริการปฏิบัติอยางเครงครัด 

ค. กฎเกณฑที่หองสมุดต้ังไวสําหรับใหผูใชบริการเลือกปฏิบัติ 

ง. ขอบังคับหรือขอพึงปฏิบัติ จากจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตนของผูใชบริการ 

12. ใดเปนมารยาทและขอปฏิบัติที่พึงกระทําในการใชหองสมุด 

ก. เมือ่อานหนังสือเสร็จแลววางไวบนโตะ 

ข. ใชปากกาเนนขอความขีดหนังสือของหองสมุด 

ค. อานหนังสือออกเสียงเพื่อใหบรรณารักษแนะนําเมื่ออานผิด  

ง. เลนเกมในคอมพิวเตอรกับเพื่อนหลายๆคนอยางสนุกสนาน เพื่อเปนการประหยัด 

13. หากผูเรียนตองการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุดประชาชน ควรปฏิบัติอยางไร  

ก. สืบคนจากบัตรสมาชิก 

ข. สืบคนจากการถามผูใชบริการ 

ค. สืบคนจากโปรแกรม บริการงานหองสมุด (PLS) 

ง. สืบคนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสหรืออินเทอรเน็ต 

14. นันทา ตองการสืบคนขอมูลเพื่อมาทํารายงานเร่ือง วีรสตรีไทย ควรปฏิบัติอยางไร 

ก. ไปหองสมุดสืบคนดวยโปรแกรม PLS พิมพคําวา วีรสตรีไทย 

ข. ไปหองสมุดสืบคนหนังสือดวยบัตรชื่อเร่ือง ทาวสุรนารี 

ค. สืบคนทางอินเทอรเน็ต 

ง. ถูกทุกขอ 

15. ถาผูเรียนตองการคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรหาขอมูลจากแหลงเรียนรู

ใด ดีที่สุด 

ก. หองสมุดประชาชน 

ข. ศูนยการเรียนชุมชน 

ค. ศูนยบริการชุมชน 

ง. หอกระจายขาว 

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

การทำงาน  การจัดการความรูจึงเปนการจัดการกับความรูและประสบการณที่มีอยูในตัวคน
และความรูเดนชัด  นำมาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร  ดวยการผสมผสาน
ความสามารถของคนเขาดวยกนัอยางเหมาะสม  มเีปาหมายเพือ่การพฒันางาน  พฒันาคน  และ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบัติการ กำหนดขอบเขตความรูจาก

ความสามารถหลักของชุมชน และวิธีการยกระดับขอบเขตความรูใหสูงขึ้น
2. รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปผลการเรียนรูที่บงชี้ถึงคุณคาของกระบวน

การจัดการความรู
3. สามารถสังเกตและทำตามกระบวนการจัดการความรูชุมน

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่ 1 ความหมาย ความสำคัญ หลักการของการจัดการความรู
เรือ่งที ่ 2 กระบวนการจัดการความรู
เรือ่งที ่ 3 กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง
เรือ่งที ่ 4 กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม
เรือ่งที ่ 5 การสรางองคความรูพัฒนา ตอยอดยกระดับความรู
เรือ่งที ่6 การจัดทำสารสนเทศเผยแพรองคความรู

บทที ่ 3

การจดัการความรู
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แบบทดสอบเรือ่งการจดัการความร ู ( Knowledge  Management )

คำชีแ้จง   จงเลอืกขอทีท่านคดิวาถกูตอง
1.  การจดัการความรเูรยีกสัน้ ๆ  วาอะไร

ก. MK
ข. KM
ค. LO
ง. QA

2.  เปาหมายของการจดัการความร ู  คอือะไร
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนางาน
ค. พัฒนาองคกร
ง. ถูกทุกขอ

3.  ขอใดถกูตองมากทีส่ดุ
ก. การจดัการความร ู   "ไมทำ - ไมร"ู
ข. การจัดการความรูนั้นจะตองใหคนที่มีพื้นฐานคลายๆกัน   มารวมกันคิด

เปน กลมุ
ค. การจัดการความรูเปนเปาหมายของการทำงาน
ง. การจัดการความรูไมมีการลองผิดลองถูก

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

5.  ชมุชนนกัปฏบิตั ิ( CoP ) คอือะไร
ก. การจัดการความรู
ข. เปาหมายของการจัดการความรู
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการ

แบบทดสอบกอนการเรียน

เฉลย    1) ข    2) ข   3) ก   4) ค
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เรือ่งที ่1 ความหมาย ความสำคญั
หลักการของการจัดการความรู

ความหมายของการจดัการความรู
การจดัการ  หมายถงึ กระบวนการในการสัง่งานควบคมุงานและดำเนนิงานเพือ่ใหเกดิ

การเขาถึงความรู ถายทอดความรูที่ตองดำเนินการรวมกันกับผูปฏิบัติงานซึ่งอาจเริ่มตนจาก
การบงชีค้วามรทูีต่องการใช  การสรางและแสวงหาความร ู  การประมวลเพือ่กลัน่กรองความรู
การจดัการความรใูหเปนระบบ   การสรางชองทางเพือ่การสือ่สารกบัผเูกีย่วของ  การแลกเปลีย่น
ความร ู การจดัการสมยัใหมใชกระบวนการทางปญญาเปนสิง่สำคญัในการคดิ  ตดัสนิใจ  และ
สงผลใหเกิดการกระทำ  การจัดการจึงเนนไปที่การปฏิบัติ

ความรู   หมายถงึ  สิง่ทีส่ัง่สมมาจากการศกีษาเลาเรยีน  การคนควาหรอืประสบการณ
ควบคูกับการปฏิบัติ  ซึ่งในการปฏิบัติจำเปนตองใชความรูที่หลากหลายสาขาวิชามาเชื่อมโยง
บรูณาการเพือ่การคดิและตดัสนิใจ  และลงมอืปฏบิตั ิ  จดุกำเนดิของความรคูอืสมองคน  เปน
ความรูที่ฝงลึกอยูในสมองชี้แจงออกมาเปนถอยคำหรือตัวอักษรได

ในยุคแรกๆ มองวา  ความรู หรือทุนปญญา  มาจากการจัดระบบและการตีความ
สารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศก็มาจากการประมวลของมูล  ขั้นตอนของการเรียนรู  เปรียบดัง
ประมิตตามรูปแบบนี้
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การจดัการความรู

การจดัการความร ู (Knowledge Management)   หมายถงึ   การจดัการกบัความรแูละ
ประสบการณ ทีม่อียใูนตวัตน  และความรเูดนชดันำมาแบงปนใหเกดิประโยชนตอตนเองและ
องคกร  ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกนัอยางเหมาะสม  มเีปาหมายเพือ่การ
พฒันางาน  พฒันาคน  และพฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู

ในปจจบุนัและในอนาคต  โลกจะปรบัตวัเขาสกูารเปนสงัคมแหงการเรยีนร ู ซึง่ความรู
กลายเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคน  ทำใหคนจำเปนตองสามารถแสวงหาความรู  พัฒนา
และสรางองคความรอูยางตอเนือ่ง  เพือ่นำพาตนเองสคูวามสำเรจ็  และนำพาประเทศชาตไิปสู
การพัฒนา  มีความเจริญกาวหนาและสามารถแขงขันกับตางประเทศได

คนทกุคนมกีารจดัการความรใูนตนเอง  แตยงัไมเปนระบบ  การจดัการความรเูกดิขึน้
ไดในครอบครัวที่มีการเรียนรูตามอัธยาศัย  พอแมสอนลูก  ปูยา  ตายาย  ถายทอดความรู
ภูมิปญญาใหแกลกหลานในครอบครัว  ทำกันมาหลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีธรรมชาติ  เชน
พดูคยุ  สัง่สอน  จดจำ  ไมมกีระบวนการทีเ่ปนระบบแตอยางใด  วธิดีงักลาวถอืเปนการจดัการ
ความรรูปูแบบหนึง่  แตอยางไรกต็ามในโลกยคุปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ในดาน
ตางๆ   การใชวิธีการจัดการความรูแบบธรรมชาติอาจกาวตามโลกไมทัน   จึงจำเปนตองมี
กระบวนการทีเ่ปนระบบ  เพือ่ชวยใหองคกรสามารถทำใหบคุคลไดใชความรตูามทีต่องการได
ทนัเวลา  ซึง่เปนกระบวนการพฒันาคนใหมศีกัยภาพ  โดยการสรางและใชความรใูนการปฏบิตัิ
งานใหเกดิผลสมัฤทธิด์ขึึน้กวาเดมิ  การจดัการความรหูากไมปฏบิตัจิะไมเขาใจเรือ่งการจดัการ
ความร ู  นัน่คอื  " ไมทำ  ไมร ู "  การจดัการความรจูงึเปนกจิกรรมของนกัปฏบิตักิระบวนการ
จดัการความร ู  จงึมลีกัษณะเปนวงจรเรยีนรทูีต่อเนือ่งสม่ำเสมอ  เปาหมายคอื  การพฒันางาน
และพัฒนาคน

การจดัการความรทูีแ่ทจรงิ  เปนการจดัการความรโูดยกลมุปฏบิตังิาน  เปนการดำเนนิ
กจิกรรมรวมกนัในกลมุผทูำงาน  เพือ่ชวยกนัดงึ  " ความรใูนคน "    และควาความรภูายนอกมา
ใชในการทำงานทำใหไดรบัความรมูากขึน้  ซึง่ถอืเปนการยกระดบัความรแูละนำความรทูี ่ไดรบั
การยกระดบัไปใชในการทำงานเปนวงจรตอเนือ่งไมจบสิน้    การจดัการความรจูงึตองรวมมอื
กันทำหลายคน   ความคิดเห็นแตกตางในแตละบุคคลจะกอใหเกิดการสรางสรรคดวยการใช
กระบวนการแลกเปลีย่นความร ู  มปีณธิานมงุมัน่ทีจ่ะทำงานใหประสบผลสำเรจ็  ดขีึน้กวาเดมิ
เมือ่ดำเนนิการจดัการความรแูลวจะเกดินวตักรรมในการทำงาน   นัน่คอืเกดิการตอยอดความรู
และมีองคความรูเฉพาะเพื่อใชในการปฏิบัติงานของตนเอง    การจัดการความรูมิใชการเอา
ความรูที่มีอยูในตำรา หรือจากผูเชี่ยวชาญมากองรวมกันและจัดหมวดหมูเผยแพร  แตเปน
การดงึเอาความรเูฉพาะสวนทีใ่ชงานมาจดัการใหเกดิประโยชนกบัตนเอง  กลมุ  หรอืชมุชน
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ความสำคญัของการจดัการเรยีนรู
หวัใจของการจดัการความรูคอื  การจดัการความรทูีอ่ยใูนตวับคุคล  โดยเฉพาะบคุคล

ทีม่ปีระสบการณในการปฏบิตังิานจนประสบผลสำเรจ็  กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวาง
คนกับคน  หรือกลุมกับกลุม  จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอเปาหมายของการ
ทำงาน นัน่คอื  เกดิการพฒันาประสทิธภิาพของงาน  คนเกดิการพฒันา  และสงผลตอเนือ่งไปถงึ
องคกร  เปนองคกรแหงการเรยีนร ู  ผลทีเ่กดิขึน้กบัการจดัการความรจูงึถอืวามคีวามสำคญัตอ
การพฒันาบคุลากรในองคกร  ซึง่ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้ตอบคุคล  กลมุ  หรอืองคกร  มอียางนอย
3  ประการ  คอื

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หากมีการจัดการความรูในตนเอง  หรือในหนวยงาน
องคกร  จะเกดิผลสำเรจ็ทีร่วดเรว็ย่ิงขึน้  เนือ่งจากความรเูพือ่ใชในการพฒันางาน
นั้นเปนความรูที่ไดจากผูที่ผานการปฏิบัติโดยตรง  จึงสามารถนำมาใชในการ
พัฒนางานไดทันที  และเกิดนวัตกรรมใหมในการทำงานทั้งผลงานที่เกิดขึ้น
ใหม  และวัฒนธรรมการทำงานรวมกันของคนในองคกรที่มีความเอื้ออาทร
ตอกัน

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

การจดัการความรเูปนการเรยีนรจูากการปฏบิตั ินำผลจากการปฏบิตัมิาแลกเปลีย่นเรยีนรู
กนั  เสรมิพลงัของการแลกเปลีย่นเรยีนรดูวยการชืน่ชม  ทำใหเปนกระบวนการแหงความสขุ
ความภมูใิจ  และการเคารพเหน็คณุคาซึง่กนัและกนั  ทกัษะเหลานีน้ำไปสกูารสรางนสิยัคดิบวก
ทำบวก  มองโลกในแงด ี และสรางวฒันธรรมในองคกรทีผ่คูนสมัพนัธกนัดวยเรือ่งราวดีๆ  ดวยการ
แบงปนความร ู  และแลกเปลีย่นความรจูากประสบการณซึง่กนัและกนั  โดยทีก่จิกรรมเหลานี้
สอดคลอง แทรกอยใูนการทำงานประจำ ทกุเรือ่ง  ทกุเวลา……

ศ.นพ.วจิารณ  พานชิ
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3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู   จะทำให
บุคลากรมีความรูเพิ่มขึ้นจากเดิม  เห็นแนวทางในการ พัฒนางานที่ชัดเจนมาก
ขึ้น  และเมื่อนำไปปฏิบัติจะทำใหบุคคลและองคกรมีองคกรความรูเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานในเรื่องที่สามารถนำไปปฏิบัติได  มีองคความรูที่จำเปนตอการ
ใชงาน  และจดัระบบใหอยใูนสภาพพรอมใช
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หลักการของการจัดการความรู

การจดัการความร ู   ไมมสีตูรสำเรจ็ในวธิกีารของการจดัการเพือ่ใหบรรลเุปาหมายใน
เรือ่งใดเรือ่งหนึง่  แตขึน้อยกูบัปณธิานความมงุมัน่ทีจ่ะทำงานของตนหรอืกจิกรรมของกลมุให
ดีขึ้นกวาเดิม  แลวใชวิธีการจัดการความรูเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาหรือสรางวัตกรรม
ในงาน  มหีลกัการสำคญั  4  ประการ  ดงันี้

1. ใหคนหลายหลายทกัษะ  หลากหลายวธิคีดิ  ทำงานรวมกนัอยางสรางสรรค  การ
จัดการความรูที่มีพลังตองทำโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน  มีความเชื่อหรือ
วธิคีดิแตกตางกนั  (แตมจีดุรวมพลงัคอื  มเีปาหมายอยทูีง่านดวยกนั)   ถากลมุที่
ดำเนนิการจดัการความรปูระกอบดวยคนทีค่ดิเหมอืนๆ กนั  การจดัการความรู
จะไมมีพลังในการจัดการความรู  ความแตกตางหลากหลาย  มีคุณคามากกวา
ความเหมือน

2. รวมกันพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบใหมๆ  เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ และ
ประสทิธผิล ทีก่ำหนดไว  ประสทิธผิลประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการคอื
2.1 การตอบสนองความตองการ  ซึ่งอาจเปนความตองของตนเอง  ผูรับ

บริการความตองการของสังคม  หรือความตองการที่กำหนดโดยผูนำ
องคการ

2.2  นวตักรรม  ซึง่อาจเปนนวตักรรมดานผลติภณัฑใหมๆ   หรอืวธิกีารใหมๆ
ก็ได

2.3  ขีดความสามารถของบุคคล  และขององคกร
2.4  ประสทิธภิาพในการทำงาน

การทีเ่รามกีารจดัการความรใูนตนเอง จะพบวาความรใูนตวัเราทีค่ดิวาเรามเียอะแลวนัน้  จรงิๆ
แลวยงันอยมากเมือ่เทยีบกบับคุคลอืน่  และหากเรามกีารแบงปนแลกเปลีย่นความรกูบับคุคลอืน่
จะพบวามคีวามรบูางอยางเกดิขึน้โดยทีเ่ราคาดไมถงึ  และหากเราเหน็ แนวทางมคีวามรแูลวไมนำไป
ปฏบิตั ิ ความรนูัน้กจ็ะไมมคีณุคาอะไรเลย  หากนำความรนูัน้ไป แลกเปลีย่นและนำไปสกูารปฏบิตัิ
ทีเ่ปนวงจรตอเนือ่งไมรจูบ  จะเกดิความรเูพิม่ขึน้อยางมาก หรอืทีเ่รยีกวา  " ยิง่ให ยิง่ได "
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3. ทดลองและการเรียนรู  เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่
สรางสรรค  จงึตองทดลองทำเพยีงนอยๆ  ซึง่ถาลมเหลวกก็อผลเสยีหายไมมาก
นกั  ถาไดผลไมดกีย็กเลกิความคดินัน้  ถาไดผลดจีงึขยายการทดลองคอืปฏบิตัิ
มากขึน้  จนในทีส่ดุขยาย เปนวธิทีำงานแบบใหม   หรอืทีเ่รยีกวาไดวธิกีารปฏบิตัิ
ทีส่งผลเปนเลศิ  (best  practice ) ใหม นัน่เอง

4. นำเขาความรจูากภายนอกอยยางเหมาะสม  โดยตองถอืวาความรจูากภายนอกยงั
เปนความรทูี ่" ดบิ "  อยตูองเอามาทำให " สกุ  "  ใหพรอมใชตามสภาพของเรา
โดยการเตมิความรทูีม่ตีามสภาพของเราลงไป   จงึจะเกดิความรทูีเ่หมาะสมกบั
ที่เราตองการใช

หลกัการของการจดัการความร ู  จงึมนุเนนไปทีก่ารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ    เพราะ
การจดัการความรเูปนเครือ่งมอืระดมความรใูนคน   และความรใูนกระดาษทัง้ทีเ่ปนความรจูาก
ภายนอกและความรขูองกลมุผรูวมงาน  เอามาใชและยกระดบัความรขูองบคุคล ของผรูวมงาน
และขององคกรทำใหงานมคีณุภาพสงูขึน้  คนเปนบคุคลเรยีนรแูละองคกรเปนองคกรแหงการ
เรยีนร ู การจดัการความรจูงึเปนทกัษะสบิสวน  เปนความรเูชงิทฤษฎเีพยีงสวนเดยีว  การจดัการ
ความรจูงึอยใูนลกัษณะ  " ไมทำ - ไมร ู"
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เรือ่งที ่ 2   กระบวนการจดัการความรู

รูปแบบการจัดการความรู
การจดัการความรนูัน้มหีลายรปูแบบ  หรอืทีเ่รยีกกนัวา  " โมเดล "  มหีลากหลายโมเดล

หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูที่อยูในฐานะผูปฏิบัติและเปนผูมีความรู
การจดัการความรทูีท่ำใหคนเคารพในศกัดิศ์รขีองคนอืน่  การจดัการความรนูอกจากการจดัการ
ความรูในตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแลว  ยังมองรวมถึงการจัดการ
ความรูในกลุมหรือองคกรดวยรูปแบบการจัดการความรูจึงอยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วา
ทุกคนมีความรู  ปฏิบัติในระดับความชำนาญที่ตางกัน  เคารพความรูที่อยูในตัวคน

ดร.ประพนธ  ผาสกุยดื  ไดคดิคนรปูแบบการจดัการความรไูว  2 รปูแบบคอื  รปูแบบ
ปลาทูหรือที่เรียกวา  "โมเดลปลาทู"  และรูปแบบปลาตะเพียน  หรือที่เรียกวา "โมเดล
ปลาตะเพยีน "  แสดงใหเหน็ถงึรปูแบบการจดัการความรภูาพรวมของการจดัการทีค่รอบคลมุ
ทั้งความรูที่ชัดแจงและความรูที่ฝงลึก  ดังนี้

โมเดลปลาทู
เพื่อใหการจัดการความรู หรือ  KM  เปนเรื่องที่เขาใจงาย  จึงกำหนดใหการจัดการ

ความรูเปรียบเหมือนกับปลาทูตัวหนึ่ง  มีสิ่งที่ตองดำเนินการจัดการความรูอยู 3 สวน  โดย
กำหนดวา  สวนหวัคอืการกำหนดเปาหมายของการจดัการความรทูีช่ดัเจน  สวนตวัปลาคอืการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  และสวนหางปลาคือความารุที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู

รปูแบบการจดัการความรตูาม  “โมเดลปลาท”ู
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สวนที ่  1  “หวัปลา”   หมายถงึ  “Knowledge  Vision”  หรอื  KV  คอื  เปาหมาย
ของการจัดการความรู  ผูใชตอรูวาจะจัดการความรูเพื่อบรรลุเปาหมายอะไร  เกี่ยวของหรือ
สอดคลองกบัวสิยัทศัน  พนัธกจิ  และยทุธศาสตรขององคกรอยางไร  เชน  จดัการความรเูพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพของงาน  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานยาเสพติด  จัดการความรูเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตดานสิ่งแวดลอม  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานชีวิตและทรัพยสิน
จัดการความรูเพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน  เปนตน

สวนที่  2  “ตัวปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Sharing”  หรือ  KS  เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการแบงปนความรูที่ฝงลึกในตัวตนคนผูปฏิบัติ  เนนการแลกเปลี่ยน
วิธีการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ  ไมเนนที่ปญหา  เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมี
หลากหลายแบบ  อาท ิ การเลาเรือ่ง  การสนทนาเชงิลกึ  การชืน่ชมหรอืการสนทนาในเชงิบวก
เพือ่นชวยเพือ่น  การทบทวนการปฏบิตังิาน  การถอดบทเรยีน  การถอดองคกรความรู

สวนที ่ 3  “หางปลา”  หมายถงึ  “Knowledge  Assets”  หรอื  KA  เปนขมุความรทูีไ่ด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีเครื่องมือในการจัดเก็บความรูที่มีชีวิตไมหยุดนิ่ง  คือ  นอกจาก
จัดเก็บความรูแลวยังงายในการนำความรูออกมาใชจริง  งายในการนำความรูออกมาตอยอด
และงายในการปรบัขอมลูไมใหลาสมยั  สวนนีจ้งึไมใชสวนทีม่หีนาทีเ่กบ็ขอมลูไวเฉยๆ  ไมใช
หองสมุดสำหรับเก็บสะสมขอมูลที่นำไปใชจริงไดยาก  ดังนั้น  เทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ  จึงเปนเครื่องมือจัดเก็บความรูอันทรงพลังยิ่งในกระบวนการจัดการความรู

ตัวอยางการจัดการความรูเรื่อง
“การพฒันากลมุวสิาหกจิชมุชน”  ในรปูแบบปลาทู

โมเดลปาตะเพียน
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จากโมเ ดล  “ปลาท ู”  ตวัเดยีวมาสโูมเดล “ปลาตะเพยีน”  ทีเ่ปนฝงู โดยเปรยีบแมปลา
“ปลาตัวใหญ” ไดกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ขององคกรใหญ  ในขณะที่ปลาตัวเล็กหลายๆ ตัว
เปรียบไดกับเปาหมายของการจัดการความรูที่ตองไปตอบสนองเปาหมายใหญขององคกร
จงึเปนปลาทัง้ฝงูเหมอืน  “โมบายปลาตะเพยีน”   ของเลนเดก็ไทยสมยัโบราณทีผ่ใูหญสานเอา
ไวแขวนเหนอืเปลเดก็ เปนฝงูปลาทีห่นัหนาไปในทศิทางเดยีวกนั  และมคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะ
วายไปในกระแสน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ปลาใหญอาจเปรยีบเหมอืนการพฒันาอาชพีตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชุมชนซึ่งการพัฒนาอาชีพดังกลาวตองมีการแกปญหาและพัฒนารวมกันไปทั้งระบบ เกิดกลุม
ตางๆขึน้ในชมุชน  เพือ่การเรยีนรรูวมกนั  ทัง้การทำบญัชคีรวัเรอืน  การทำเกษตรอนิทรยี  การ
ทำปยุหมกั  การเลีย้งปลา  การเลีย้งกบ  การแปรรปูผลติภณัฑเพือ่ใชในครอบครวัหรอืจำหนาย
เพือ่เพิม่รายได  เปนตน  เหลานีถ้อืเปนปลาตวัเลก็  หากการแกปญหาทีป่ลาตวัเลก็ประสบผล
สำเรจ็   จะสงผลใหปลาใหญ หรอืเปาหมายในระดบัชมุชนประสบผลสำเรจ็ดวยเชนกนั  นัน่คอื
ปลาวายไปขางหนาอยางพรองเพรียงกัน

ที่สำคัญปลาแตละตัวไมจำเปนตองมีรูปรางและขนาดเหมือนกัน  เพราะการจัดการ
ความรขูองแตละเรือ่ง  มสีภาพของความยากงายในการแกปญหาทีแ่ตกตางกนั  รปูแบบของการ
จัดการความรูของแตละหนวยยอยจึงสามารถสรางสรรค  ปรับใหเขากับแตละที่ไดอยาง
เหมาะสม  ปลาบางตวัอาจจะทองใหญเพราะอาจมสีวนของการแลกเปลีย่นเรยีนรมูาก  บางตวั
อาจเปนปลาที่หางใหญเดนในเรื่องของการจัดระบบคลังความรูเพื่อใชในการปฏิบัติมาก  แต
ทุกตัวตองมีหัวและตาที่มองเห็นเปาหมายที่จะไปอยางชัดเจน
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การจัดการความรูไดใหความสำคัญกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  เปนการ
เรยีนรใูนทกุขัน้ตอนของการทำงาน  เชน  กอนเริม่งานจะตองมกีารศกึษาทำความเขาใจในสิง่ที่
กำลังจะทำ  จะเปนการเรียนรูดวยตัวเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน  มีการ
ศกึษาวธิกีารและเทคนคิตางๆ ทีใ่ชไดผล  พรอมทัง้คนหาเหตผุลดวยวาเปนเพราะอะไร  และจะ
สามารถนำสิง่ทีไ่ดเรยีนรนูัน้มาใชงานทีก่ำลงัจะทำนีไ้ดอยางไร  ในระหวางทีท่ำงานอยเูชนกนั
จะตองมีการทบทวนการทำงานอยูตลอดเวลา  เรียกไดวาเปนการเรียนรูที่ไดจากการทบทวน
กจิกรรมยอยในทกุๆ ขัน้ตอน  หมัน่ตรวจสอบอยเูสมอวาจดุมงุหมายของงานทีท่ำอยนูีค้อือะไร
กำลังเดินไปถูกทางหรือไมเพราะเหตุใด  ปญหาคืออะไร  จะตองทำอะไรใหแตกตางไป
จากเดิมหรือไม  และนอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานหรือเมื่อจบโครงการก็จะตองมีการ
ทบทวนสิ่งตางๆ ที่ไดมาแลววามีอะไรบางที่ทำไดดี  มีอะไรบางที่ตองปรับปรุงแกไขหรือ
รับไวเปนบทเรียน  ซึ่งการเรียนรูตามรูปแบบปลาทูนี้  ถือเปนหัวใจสำคัญของกระบวนการ
เรียนรูที่เปนวงจรอยูสวนกลางของรูปแบบการจัดการความรูนั่นเอง

กระบวนการจดัการความรู
กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึง

ขั้นตอนที่ทำใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร  มขีัน้ตอน  7 ขัน้ตอน  ดงันี้

1. การบงชีค้วามร ู เปนการพจิารณาวา  เปาหมายการทำงานของเราคอือะไร  และ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจำเปนตองรูอะไร  ขณะนี้เรามีความรูอะไร  อยูใน
รปูแบบใด  อยทูีใ่คร

2. การสรางและแสวงหาความร ู   เปนการจดับรรยากาศและวฒันธรรมการทำงาน
ของคนในองคกรเพื่อเอื้อใหคนมีความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะกอนใหเกิดการสรางความรูใหมเพื่อใชในการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา

3. การจัดความรูใหเปนระบบ  เปนการจัดทำสารบัญและจัดเก็บความรูประเภท
ตางๆ  เพือ่ใหการเกบ็รวบรวมและการคนหาความร ู นำมาใชไดงายและรวดเรว็

4. การประมวลและกลัน่กรองความร ู  เปนการประมวลความรใูหอยใูนรปูเอกสาร
หรอืรปูแบอืน่ๆ ทีม่มีาตรฐาน  ปรบัปรงุเนือ้หาใหสมบรูณ  ใหภาษาทีเ่ขาใจงาย
และใชไดงาย

5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน  เขาถึง
ความรูไดงายและสะดวก  เชน  ใชเทคโนโลยี  เว็บบอรด  หรือบอรด
ประชาสมัพนัธ  เปนตน
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6. การแบงปนแลกเปลีย่นความร ู  ทำไดหลายวธิกีาร  หากเปนความรเูดนชดั  อาจ
จัดทำเปนเอกสาร  ฐานความรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากเปนความรูที่
ฝงลกึทีอ่ยใูนตวัคน  อาจจดัทำเปนระบบแลกเปลีย่นความรเูปนทมีขามสายงาน
ชุมชนแหงการเรียนรู  พี่เลี้ยงสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  การยืมตัว  เวที
แลกเปลีย่นเรยีนร ู  เปนตน

7. การเรยีนร ู  การเรยีนรขูองบคุคลจะทำใหเกดิความรใูหมๆ   ขึน้มากมาย  ซึง่จะ
ไปเพิม่พนูองคความรขูององคกรทีม่อียแูลวใหมากขึน้เรือ่ยๆ  ความรเูหลานีจ้ะ
ถกูนำไปใชเพือ่สรางความรใูหมๆ   เปนวงจรทีไ่มสิน้สดุ  เรยีกวาเปน “วงจรแหง
การเรยีนร”ู

ตวัอยางของกระบวนการจดัการความรู
  “วสิาหกจิชมุชน”  บานทงุรวงทอง

1.  การบงชีค้วามรู
หมูบานทุงรวงทองเปนหมูบานหนึ่งที่อยูในอำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากการที่

หนวยงานตางๆ  ไดไปสงเสริมใหเกิดกลุมตางๆ  ขึ้นในชุมชน  และเห็นความสำคัญของการ
รวมตัวกันเพื่อเกื้อกูลคนในชุมชนใหมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  จึงมีเปาหมายจะพัฒนา
หมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  จึงตองมีการาบงชี้ความรูที่จำเปนที่จะพัฒนาหมูบานใหเปน
วสิาหกจิชมุชน  นัน่คอืหาขอมลูชมุชนในประเทศไทยมลีกัษณะเปนวสิาหกจิชมุชน    และเมือ่
ศกึษาขอมลูแลวทำใหรวูาความรเูรือ่งวสิาหกจิชมุชนอยทูีไ่หน  นัน่คอือยทูีเ่จาหนาทีห่นวยงาน
ราชการทีม่าสงเสรมิ  และอยใูนชมุชนทีม่กีารทำวสิาหกจิชมุชนแลวประสบผลสำเรจ็
2.  การสรางและแสวงหาความรู

จากการศึกษาหาขอมูลแลววา  หมูบานที่ทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จ
อยทูีไ่หนไดประสานหนวยงานราชการ  และจดัทำเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรเูพือ่เตรยีมการในการ
ไปศกึษาดงูาน  เมือ่ไปศกึษาดงูานไดแลกเปลีย่นเรยีนร ู  ทำใหไดรบัความรเูพิม่มากขึน้  เขาใจ
รปูแบบ  กระบวนการของการทำวสิาหกจิชมุชน  และแยกกนัเรยีนรเูฉพาะกลมุเพือ่นำความรู
ที่ไดรับมาปรับใชในการทำวิสาหกิจชุมชนในหมูบานของตนเอง  เมื่อกลับมาแลว  มีการทำ
เวทีหลายครั้ง  ทั้งเวทีใหญที่คนทั้งหมูบานและหนวยงานหลายหนวยงานมาใหคำปรึกษา
ชมุชนรวมกนัคดิ  วางแผน  และตดัสนิใจ  รวมทัง้เวทยีอยเฉพาะกลมุจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู
ผานเวทชีาวบานหลายครัง้  ทำใหชมุชนเกดิการพฒันาในหลายดาน  เชน  ความสมัพนัธของคน
ในชมุชน  การมสีวนรวมทัง้รวมคดิ  รวมวางแผน  รวมดำเนนิการ  รวมประเมนิผล  และรวมรบั
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในชุมชน
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3.  การจดัความรใูหเปนระเบยีบ
การทำหมบูานใหเปนวสิาหกจิชมุชน  เปนความรใูหมของคนในชมุชน  ชาวบานได

เรยีนรไูปพรอมๆ กนั  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรกูนัอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยมี
สวนราชการและองคกรเอกชนตางๆ  รวมกนัหนนุเสรมิการทำงานอยางบรูณาการ  และจากการ
ถอดบทเรียนหลายครั้ง  ชาวบานมีความรูเพิ่มมากขึ้นแลบันทึกความรูอยางเปนระบบนั่นคือ
มีความรูเฉพาะกลุมสวนใหญจะบันทึกในรูปเอกสาร  และมีการทำวิจัยจากบุคคลภายนอก
4.  การประมวลและกลัน่กรองความรู

มีการจัดทำขอมูล  ซึ่งมาจากการถอดบทเรียน  และการจัดทำเปนเอกสารเผยแพร
เฉพาะกลุมเปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา  กศน.  และนักเรียนในระบบโรงเรียน  รวมทั้งมี
นำขอมลูมาวเิคราะหเพือ่จดัทำเปนหลกัสตูรทองถิน่ของ กศน.  อำเภอจนุดวย
5.  การเขาถงึความรู

นอกจากการมขีอมลูในชมุชนแลว  หนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะองคการบรหิารสวน
ตำบลไดจัดทำขอมูลเพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงาย  ไดนำขอมูลใสไวอินเทอรเน็ต  และใน
แตละตำบลจะมอีนิเทอรเนต็ตำบลใหบรกิาร  ทำใหคนภายนอกเขาถงึขอมลูไดงาย  และมกีาร
เขาถึงความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาศึกษาดูงานคนภายนอก
6.  การแบงปนแลกเปลีย่นความรู

ในการดำเนนิงานกลมุ  ชมุชน  ไดมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรกูนัในหลายรปูแบบ  ทัง้การ
ไปศึกษาดูงาน  การศึกษาเปนการสวนตัว  การรวมกลุมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)
ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัทัง้เปนทางการและไมเปนทางการ  ทำใหกลมุไดรบัความรมูากขึน้
และบางกลุมเจอปญหาอุปสรรค  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุม  ทำใหกลุมตองงมา
ทบทวนรวมกนัใหม  สรางความเขาใจรวมกนั  และเรยีนรเูรือ่งการบรหิารจดัการจากกลมุอืน่
เพิม่เตมิ  ทำใหกลมุสามารถดำรงอยไูดโดยไมลมสลาย
7.  การเรยีนรู

กลมุไดเรยีนรหูลายอยางจากการดำเนนิการวสิาหกจิชมุชน  การทีก่ลมุมกีารพฒันาขึน้
นัน่แสดงวากลมุมคีวามรมูากขึน้จากการลงมอืปฏบิตัแิละแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั  การพฒันา
นอกจากความรูที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเปนการยกระดับความรูของคนในชุมชนแลว  ยังเปนการพัฒนา
ความคิดของคนในชุมชนดวย  ชุมชนมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม  มีการทำกิจกรรมเพื่อ
เรยีนรรูวมกนับอยขึน้  มคีวามคดิในการพึง่พาตนเอง  และเกดิกลมุตางๆ  ขึน้ในชมุชน  โดยการ
มีสวนรวมของคนในชุมชน
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กิจกรรม
กจิกรรมที ่  1  รปูแบบของการจดัการความรมูอีะไรบาง
และมีลักษณะอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

กจิกรรที ่  2  กระบวนการจดัการความรมูกีีข่ัน้ตอน  อะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

กจิกรรมที ่ 3
ใหผเูรยีนยกตวัอยางกลมุ  หรอืชมุชนทีม่กีารจดัการความรปูระสบผลสำเรจ็
และอธบิายดวยวา  สำเรจ็อยางไร  เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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เรือ่งที ่ 3  กระบวนการจดัการความรดูวยตวัเอง
การจดัการความรเูปนเรือ่งทีเ่ริม่ตนทีค่น  เพราะความรเูปนสิง่ทีเ่กดิมาจากคน  มาจาก

กระบวนการเรยีนรกูารคดิของคน  คนจงึมบีทบาททัง้ในแงของผสูรางความร ู  และเปนผทูีใ่ช
ความรู  ซึ่งถาจะมองภาพกวางออกไปเปนครอบครัว  ชุมชน  หรือแมแตในหนวยงาน
ก็จะเห็นไดวา ทั้งครอบครัวชุมชน  หนวยงานลวนประกอบขึ้นมาจากคนหลายๆ คน  ดังนั้น
หากระดบัปจเจกบคุคลมคีวามสามารถในการจดัการความร ู ยอมสงผลตอความสามารถในการ
จัดการความรูของกลุมดวย

วธิกีารเรยีนรทูีเ่หมาะสมเพือ่ใหเกดิการจดัการความรดูวยตนเอง  คอื  ใหผเูรยีนไดเริม่
กระบวนการเรยีนรตูัง้แตการเริม่คดิ  คดิแลวลงมอืปฏบิตั ิ และเมือ่ปฏบิตัแิลวจะเกดิความรจูาก
การปฏิบัติ  ซึ่งผูปฏิบัติจะจดจำทั้งสวนที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย  มีการบันทึก
ความรูในระหวางเรียนรูกิจกรรมหรือโครงการลงในสมุดบันทึก  ความรูปฏิบัติที่บันทึกไวใน
รปูแบบตางๆ จะเปนประโยชนสำหรบัตนเองและผอูืน่ในการนำไปปฏบิตัแิกไขปญหาทีช่มุชน
ประสบอยใูหบรรลเุปาหมายและขัน้สดุทายคอื  ใหผเูรยีนไดพฒันาปรบัปรงุสิง่ทีก่ำลงัเรยีนรอูยู
ตลอดเวลา  ยอนดวูาในกระบวนการเรยีนรนูัน้  มคีวามบกพรองในขัน้ตอนใด  กล็งมอืพฒันา
ตรงจุดนั้นใหดี

การจะเรยีนรไูดดนีัน้  ผเูรยีนจะตองพฒันาตนเอง  ใหมคีวามสามารถและมทีกัษะใน
การจัดการความรูดวยตนเองใหมีความรูที่สูงขึ้น  ซึ่งสามารถฝกทักษะเพื่อการเรียนรูไดดังนี้

ฝกสงัเกต  ใชสายตาและหเูปนเครือ่งมอื  การสงัเกตจะชวยใหเขาใจในเหตกุารณหรือ
ปรากฏการณนั้นๆ

ฝกตั้งคำถาม  คำถามจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการเขาถึงความรูได  เปนการตั้ง
คำถามใหตนเองตอบ  หรอืจะใหใครตอบกไ็ด  ทำใหไดขยายขอบขายความคดิ  ความร ู ทำให
รสูกึ  และรกูวางยิง่ขึน้ไปอกี  อนัเนือ่งมาจากการทีไ่ดศกึษาคนควาในคำถามทีส่งสยันัน้  คำถาม
ควรจะถามวา  ทำไม  อยางไร  ซึง่เปนคำถามระดบัสงู

ฝกแสวงหาคำตอบ  ตองรวูาความร ู หรือคำตอบทีต่องการนัน้มแีหลงขอมลูใหคนควา
ไดจากทีไ่หนบาง  เปนความรทูีอ่ยใูนหองสมดุ  ในอนิเทอรเนต็  หรอืเปนความรทูีอ่ยใูนตวัคน
ทีต่องไปสมัภาษณไปสกดัความารอูอกมา  เปนตน

ฝกบนัทกึ  จะบนัทกึแบบจดลงสมดุ  หรือเปนภาพ  หรือใชเครือ่งมอืบนัทกึใดๆ กไ็ด
ตองบนัทกึไว  บนัทกึใหปรากฏรองรอยหลกัฐานของการคดิการปฏบิตั ิ เพือ่การเขาถงึและการ
เรียนรูของบุคคลอื่นดวย

ฝกการเขยีน  เขยีนงานของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรยีนรขูองตนเองและผอูืน่
งานเขียนหรือขอเขียนดังกลาวจะกระจายไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูคนในสังคมที่มาอาน
งานเขียน
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ตวัอยางการจดัการความรดูวยคนเอง

“เกษตรประณีต” ทางเลือกที่ถูกตองของคุณพอจันทรที

เมือ่กอนทำเกษตรเชงิเดีย่ว  ทำนาอยางเดยีว  พอฝนแลง  นาไมขาว  กไ็มมรีายได
จะซือ้ขาวปลาอาหารกต็องตดิหนีเ้ขา   เคยเปนหนีพ้วกนายทนุถงึ  2 แสนกวาบาท  จาย
ดอกเบีย้วนัละ  114  บาท  กลมุใจมากไมมทีางออก  ตองจากครอบครวัไปขายแรงงาน
ทีม่าเลเซยี  ไดเงนิกลบัมาแสนกวาบาท  เอาไปไถทีน่าคนืแตเครือ่งมอืทำนาไมมแีลว  ตอง
กูเงินมาซื้อเครื่องมือ  แลวก็ ขาดทุนเหมือนเดิม  เลยมานั่งคิดกันในครอบครัววา  สิ่งที่
กำลงัทำมนัไมใช  คนทีเ่ขาไมเปนหนี ้  คนทีเ่ขามคีวามสขุเขาทำยงัไงกนั  ไปดงูานทีไ่ร
ดูการใชชีวิตของพอผาย  สรอยสระกลาง  ที่จังหวัดบุรีรัมย  ก็เห็นวาเขา มีกิน  มีเก็บ
เพราะทำเกษตรแบบผสมผสาน

คณุพอจนัทรท ี จงึเริม่ตนดวยการสรางแหลงน้ำบนทีด่นิของตนเอง  ซึง่ตอนนัน้
ไมมเีงนิจางรถขดุดนิ  ตองใชสองมอืของคนทัง้ครอบครวัชวยกนัขดุ “ชวยกนัขดุทัง้บาน
ขุนตอนกลางวัน  ถาคืนไหนเดือนหงาย  ก็ขุดตอนกลาวคืนดวย  เราไมมีเงินแตมีแรง
มคีวามตัง้ใจอยากใหครอบครวัอยรูอด  พอ 3 เดอืน  กไ็ดบอน้ำสำหรบั เริม่ตนทำเกษตร
ประณีตหรือเกษตรแบบผสมผสาน  เริ่มจากที่ดินแค 2 งาน  ขุดบอเลี้ยงปลา  ปลูกผัก
สวนครวั  ไมผล  ไมยนืตน  พชืผกัสวนครวั  ผลไมและปลาพอกนิทัง้บาน  แลวยงัเหลอื
พอแจกจายพีน่อง  สรางความรกัใครกลมเกลยีวในชมุชน”

คุณพอจันทรที  บอกวา “ตอนทำเกษตรเชิงเดี่ยว  ใชปุยเคมี  ดินเลวลงทุกวัน
คาใชจาย สงู  ราคาผลผลติกผ็นัผวนตามตลาด  แตตอนทำเกษตรประณตีไมยาฆาแมลง
ใชปยุคอก  ราคาถกูแถมดนิยงัดขีึน้ดวย  ทำมา 4 ปแลว  จาก 2 งานกลายเปนทำเตม็พืน้ที่
22 ไร  แบงเปน ปลกูขาว 10 ไร  ปลกูไมผล  ไมยนืตน  พชืผกัสวนครวั  5 ไร  เปนทีอ่ยู
อาศยั  หองน้ำ  และทำศนูย อบรมปราชญชาวบานอกี 2 ไร”

นอกจากผลตอบแทนที่เปนพืชผลและรายไดแลว  เกษตรประณีตยังใหผล
ตอบแทน  เปนความอบอนุของครอบครวัอกีดวย  เมือ่กอนลกูหลานเรยีนจบกไ็ปทำงาน
ที่กรุงเทพฯ  ได เงินเดือนหมื่นกวาบาทแตไมมีเหลือ  ก็เริ่มหันกลับมามองวา  พอ
จนัทรทใีชชวีติอยางไร  ทำอยางไรจงึมเีงนิเหลอืเกบ็ปละเปนแสน  ทัง้ๆ ทีไ่มมเีงนิเดอืน
เลยพากนักลบับานแลว ชวยกนัทำงานในไร

“เกษตรประณตีทำใหครอบครวัไดอยดูวยกนั  มอีย ู มกีนิ  มเีกบ็  และมสีขุภาพดี
ถาเกษตรกรทำไดอยางนีท้กุคน  หายจนแนนอน  ผมลองมาแลว  ขดุบอมาเองกบัมอื  รดูวีา
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ทำได  ขอแคใจสแูละตัง้ใจจรงิ  คนทีล่มเหลวกเ็พราะไมส ู หยดุกอนสำเรจ็  ใจรอนอยาก
เหน็ผลเรว็ๆ หลกัของเกษตรประณตีคอื  ทำแบบคอยเปนคอยไปตามกำลงัของตน  อยา
คิดใหญเกินตัว  เนนเก็บเล็กผสมนอยทำแบบน้ำซึมบอทราย  ที่สำคัญทำงานแบบยึด
ความสขุ และความพอเพยีง เปนทีต่ัง้  อยายดึทีต่วัตน  แลวจะพบกบัความสขุทีย่ัง่ยนื”

การจดัการความรดูวยตนเอง  ของคณุพอจนัทรท ี ประทมุภา
วยั  69  ป  ปราชญชาวบานแหงตำบลตลาดไทร  อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา

การกำหนดความรหูลกัทีจ่ำเปน  หรอืสำคญัตองานและกจิการ
การกำหนดความรูหลักที่จำเปน  คือการคืนหาความรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนา

ตนเอง  ดงัเชน
พอจนัทรท ี ประทมุภา   มปีญหาจากการทำเกษตรเชงิเดีย่ว  อาศยัฝนอยางเดยีวในการ

ทำงาน  เมื่อฝนแลง  ไมมีน้ำ  ทำใหทำนาไมได  ไมมีรายได  และเปนหนี้นายทุน  จึงหา
แนวทางใหมในการทำการเกษตร  ความรูหลักที่จำเปนของพอจันทรที  คือ  การทำเกษตร
ประณตี  หรอืทำเกษตรผสมผสาน

การเสาะแสวงหาความรู
เมือ่ไดระบคุวามรทูีต่องการแลว  กด็ำเนนิการเสาะแสวงหาความรโูดยจำเพาะเจาะจง

ใชวิธีการหาความรูใหลึกซึ้งจากผูมีประสบการณ  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู  คิด  วิเคราะห
เชือ่มโยงกบัประสบการณของตนเอง  เกดิเปนความรใูหม  หรอืความรเูดมิเพิม่ขึน้

พอจันทรที  ประทุมภา  ไดเสาะแสวงหาความรูเรื่องการทำเกษตรประณีต  หรือ
เกษตรผสมผสาน  จากพอผาย  สรอยสระกลาง   ปราชญชาวบาน  จงัหวดับรุรีมัย  เพราะเหน็วา
พอผาย  มีกิน  มีเก็บ  เพราะทำงานเกษตรแบบผสมผสาน  เปนการเสาะแสวงหาความรูโดย
จำเพาะเจาะจง
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การประยุกตใชความรู
เมือ่เสาะแสวงหาความร ู และรวูาความรทูีต่องการนัน้อยทูีไ่หน  พอจนัทรท ี ประทมุภา

ไดไปศกึษาหาความรจูากพอผาย  สรอยสระกลาง  เมือ่เขาใจในหลกัการจดัการพืน้ทีเ่พือ่ทำการ
เกษตรแบบผสมผสานแลว  ไดวางแผนทีจ่ดัการในพืน้ทีข่องตนเอง  นัน่คอื  เกดิความคดิในการ
ประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือสิ่งแวดลอมของตนเอง

พอผาย สรอยสระกลาง
ปราชญชาวบาน

นกัจดัการ จ.บรุรีมัย

พอจนัทรท ี ประทมุภา
บนที่นาของตนเอง
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การแลกเปลี่ยนความรู
นอกจากแลกเปลีย่นความรกูารทำนาแบบผสมผสานกบัพอผายแลว  พอจนัทรท ี ไดมี

การแลกเปลี่ยนความรูกับเกษตรกรอื่นๆ ที่มีความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  จดัพืน้ทีส่ำหรบัการอบรมใหความรกูบัผทูีส่นใจ  โดยการเปนวทิยากรใหความรู

การพฒันาความร ู ยกระดบัความร ู และการตอยอดความรู
ในการจัดการความรูของพอจันทร  ประทุมภา  การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำเกษตร

ประณตี  หรอืเกษตรผสมผสาน  ทำใหพอจนัทรท ี  มกีารพฒันาความร ู  และยกระดบัความรู
นั่นคือมีความรูเรื่องการทำเกษตรประณีต  และเมื่อนำความรูจากการปฏิบัติไปแลกเปลี่ยน
เรยีนรกูบัเกษตรกรผอูืน่  ซึง่เกษตรกรในหมบูานกด็ ี  หรอืเกษตรกรทีม่าศกึษาดงูานกด็ ี  ทำให
ไดรบัความรเูพิม่มากขึน้  เปนการตอยอดความร ู การแลกเปลีย่นเรยีนรเูพือ่ยกระดบัความรขูอง
พอจนัทรท ี จงึม ี 3  รปูแบบ  คอื

1. การยกระดับความรูโดยเคลื่อนความรูระหวางคนกับความรูที่อยูในกระดาษ
นัน่คอื  พอจนัทรทเีรยีนรจูากการอานหนงัสอื  บทความ  บนัทกึผานเรือ่งราวทีผู่
ปฏิบัติงานไดบันทึกจากเรื่องเลาแหงความสำเร็จ  การถายทอดประสบการณ
การทำงานบนกระดาษ  เปนการยกระดับความรูของบุคคลจากการศึกษาดวย
ตนเองงผานกระดาษหรอืสือ่อืน่ๆ

2. การยกระดับความรูโดยเคลื่อนความรูระหวางคนกับคน เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน  โดยเฉพาะคนที่มีมุมมองหรือวิธีคิดที่แตกตางกัน  จะเปน
ลักษณะของการเติมเตมความรูและตอยอดความรูใหแกกันและกัน

ในการพัฒนาความรู  ยกระดับความรูเพื่อใหเกิดการตอยอดความรูนั้น   ความรูจะ
เปลีย่นสถานภาพสลบักนัไปตลอดเวลา  บางครัง้ความรทูีช่ดัแจงซึง่อยใูนกระดาษหรอืสือ่อืน่ๆ
ก็แปรสภาพเปนความรูฝงลึกที่อยูในตัวบุคคล  และบางครั้งความรูฝงลึกที่อยูในตัวบุคคล
ก็แปรสภาพเปนความรูชัดแจง  นั่นคือมีการถายทอดความรูออกมาและบันทึกเปนลายลักษณ
อกัษรเพือ่ใหคนอืน่ไดศกึษา

การสรปุองคความรู
เกษตรกรสวนใหญ  มกัเริม่ตนดวยการทำเกษตรเชงิเดีย่ว  แตสดุทายกพ็บวา “ เกษตร

ประณตี”  คอืทางเลอืกทีใ่ชและถกูตองทีส่ดุ  เชนเดยีวกบั  คณุพอจนัทรท ี ประทมุภา  ปราชญ
ชาวบานทานหนึ่งแหงเมืองโคราช
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การทำเกษตรประณตี  หลกัสำคญัคอื  “การออม”   แตไมใชการออมทีใ่ชเงนิเปนตวัตัง้
หากแตเปนการออมทรัพยากรธรรมชาติ  เริ่มจาก  ออมน้ำ  ตองขุดบอรอบพื้นที่หรือขุดสระ
บาดาล  ตอมาคอื  ออมความสมบรูณของดนิ  ไมเปดหนาดนิ  ไมทำลายไสเดอืนดนิ  ไมใชยาฆา
แมลงหรอืปยุเคม ี  ใชปยุคอกและปยุหมกัชวีภาพ  นอกจากนัน้กต็องออมสตัว   เลีย้งกงุ  หอย
ป ู  ปลา  ไวในสระทีข่ดุ  เลีย้งเปด  ไก  โค  กระบอื  และสดุทาย  ออมตนไม  ตองปลกูพชืให
หลากหลาย  แบงพืน้ทีน่าขาว  ทำโรงเพาะเหด็  ปลกูพชืสวนครวัไวบรโิภคแจกจายและไวขาย
โดยพืชที่ปลูกไวขาย  ตองมีมากกวา 10 ชนิด  และปลูกไมดอกเพื่อความสดชื่น  ปลกพืช
สมนุไพรไวรกัษาโรค

การทำเกษตรประณีตมีความแตกตางจากเกษตรเชิงเดี่ยวดังนี้
ความหมาย
เกษตรเชิงเดี่ยว :   ปลกูพชืชนดิเดยีวกนัทัง้หมดเตม็พืน้ที่
เกษตรประณีต : ปลูกพืชหลากหลายชนิด

และแบงพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตวและสรางแหลงน้ำ
รายได
เกษตรเชิงเดี่ยว : มีรายไดทางเดียวจากพืชชนิดเดียวที่ปลูก
เกษตรประณีต : มีรายไดหลายทางและมีรายไดทุกวัน
ความเสี่ยง
เกษตรเชิงเดี่ยว : มคีวามเสีย่งสงู  ราคาพชืผลผนัแปรตามตลาด
เกษตรประณีต : มีความเสี่ยงเปนศูนย

เพราะถาผลผลิตชนิดใดราคาตกก็ยังมีพืชผลชนิดอื่นแทน
และยังไงก็ไมอดตายเพราะมีพืชผักสวนครัวและปลาไวกิน
ทุกวัน

ความสุข
เกษตรเชิงเดี่ยว : ถาปลูกมัน  แลวมันไดราคาก็มีความสุข

ถามนัราคาตก  กไ็มมคีวามสขุ
สรปุคอื  ถากำไร  ถงึจะมคีวามสขุ  เมือ่ไหรทีข่าดทนุกท็กุขทนัที

เกษตรประณีต : มคีวามสขุอยางยัง่ยนื  มกีนิ  มเีกบ็
ชืน่ใจเมือ่เหน็พชืผลงอก การไดกนิอาหารปลอดสารพษิ
ไดออกกำลงักาย  รางกายแขง็แรง
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การจดัทำสารสนเทศองคความรใูนการพฒันาเอง
สารสนเทศ
คือ  ขอมูลตางๆ ที่ผานการกลั่นกรองและประมวลผลแลว  บวกกับประสบการณ

ความเชี่ยวชาญที่สะสมมาแรมป  มีการจัดเก็บหรือบันทึกไวพรอมในการนำมาใชงาน
การจดัทำสารสนเทศองคความรใูนการพฒันาตนเอง
ในการจัดการความรู  จะมี่การรวบรวมและสรางองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ

ขึ้นมากมาย  การจัดทำสารสนเทศจึงเปนการสรางชองทางใหคนที่ตองการใชความรูสามารถ
เขาถงึองคความรไูดและกอใหเกดิการแบงปนความรกูนัอยางเปนระบบ  ในการจดัเกบ็เพือ่ให
คนหาความรคูอืไดงายนัน้  ตองกำหนดสิง่สำคญัทีจ่ะเกบ็ไวเปนองคความร ู  และตองพจิารณา
ถึงวิธีการในการเก็บรักษา  และนำมาใชใหเกิดประโยชนตามตองการ

การจดัทำสารสนเทศเปนการถายทอดความรทูีม่อียอูอกมาในรปูแบบตางๆ เชน  การ
จดบนัทกึเปนตวัอกัษร  การจดัทำเปนใบความร ู  การบนัทกึเสยีง  การบนัทกึวดีโีอ  เปนตน



รายวชิาทกัษะการเรยีนร ู(ทร11001) ระดบัประถมศกึษา 65

กจิกรรม
ใหผูเรียนวิเคราะหปญหาของตนเอง
และเขยีนแผนการพฒันาตนเอง  สงครผูสูอน  ดงันี้

1. ปญหาของผเูรยีนคอือะไร  ทำไมถงึเกดิปญหานัน้
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. ความรหูลกัทีจ่ำเปนของผเูรยีน  คอือะไร
ใชแกปญหาของผูเรียนไดอยางไร

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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3. ผเูรยีนมวีธิเีสาะแสวงหาความร ู ดวยการแลกเปลีย่นเรยีนรจูากผอูืน่ทีไ่หน
อยางไร

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

4. ผูเรียนนำความรูที่ไดรับไปแกปญหาหรือประยุกตใชอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..



รายวชิาทกัษะการเรยีนร ู(ทร11001) ระดบัประถมศกึษา 67

เรือ่งที ่ 4  กระบวนการจดัการความรดูวยการปฏบิตักิารกลมุ

ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรู
จงึเปนเรือ่งทีท่กุคนตองใหความรวมมอื  และใหขอเสนอแนะในเชงิสรางสรรค  การรวมกลมุ
เพื่อแกไขปญหาหรือรวมมือกันพัฒนา  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เรียกวา  “กลุม
ปฏบิตักิาร”  บคุคลในกลมุจงึตองมเีจตคตทิีด่ใีนการแบงปนความร ู  นำความรทูีม่อียมูาพฒันา
กลุมจากการลงมือปฏิบัติ  และเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น

กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม  จะทำใหบุคคลในกลุมเกิดการ
เรยีนรซูึง่กนัและกนั  โดยเฉพาะการเรยีนรจูากประสบการณการทำงานรวมกนั  เปนความรทูี่
บคุคลเคยประสบผลสำเรจ็มาแลว  และเมือ่นำมาแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั  จะเปนการยกระดบั
ความรูใหกับคนที่ไมรูและคนที่รูบางสวน  แลวจะเกิดการตอยอดความรู  และสามารถนำ
ความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

บุคคลและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู

ในการจดัการความรดูวยวธิกีารรวมกลมุปฏบิตักิารเพือ่ตอยอดความร ู การแลกเปลีย่น
เรยีนรเูพือ่ดงึความรทูีฝ่งลกึในตวับคุคลออกมาแลวสกดัเปนขมุความร ู  หรอืองคความรเูพือ่ใช
ในการปฏบิตังิานนัน้ ตองมบีคุคลทีส่งเสรมิใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนร ู ในบรรยากาศของการ
มีใจในการแบงปนความรูรวมทั้งผูที่ทำหนานี่กระตุนใหคนอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน  บุคคลที่สำคัญและเกี่ยวของกับการจัดการความรู  มีดังตอไปนี้

“คณุเอือ้ ”  ชือ่เตม็คอื “คณุเอือ้ระบบ ”  เปนผนูำระดบัสงูขององคกร  ทำหนาทีส่ำคญัคอื
1) ทำให การจดัการความร ู  เปนสวนหนึง่ของการปฏบิตังิานตามปกตขิององคกร
2) เปดโอกาสใหทุกคนในองคกรเปน  “ผูนำ”  ในการพัฒนาวิธีการทำงานที่ตน

รบัผดิชอบ  และนำประสบการณมาแลกเปลีย่นเรยีนรกูบัเพือ่นรวมงาน  สราง
วัฒนธรรมเอื้ออาทรและแบงปนความรู

3) หากุศโลบายทำใหความสำเร็จของการใชเครื่องมือการจัดการความรู มีการ
นำไปใชมากขึ้น

“คณุอำนวย”  หรอื  ผอูำนวยความสะดวกในการจดัการความร ู เปนผกูระตนุสงเสรมิ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และอำนวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู  นำคนมา
แลกเปลีย่นประสบการณ  ทำงานรวมกนั  ชวยใหคนเหลานัน้สือ่สารกนัใหเกดิความเขาใจ  เหน็
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ความสามารถของกันและกัน  เปนผูเชื่อมโยงคนหรือหนวยงานเขาหากัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เชื่อมระหวางคนที่มีความรูหรือประสบการณกับผูตองงการเรียนรู  และนำความรูนั้นไปใช
ประโยชน  คณุอำนวยตองมทีกัษะทีส่ำคญัคอื  ทกัษะการสือ่สารกบัคนทีแ่ตกตางหลากหลาย
รวมทั้งตองเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย  และรูจักประสานความแตกตางเหลานั้น
ใหเปนคุณคาในทางปฏิบัติ  ผลักดันใหเกิดการพัฒนางาน  และติดตามประเมินผลการ
ดำเนนิงาน   คนหาความสำเรจ็หรอืการเปลีย่นแปลงทีต่องการ

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

“คุณลิขิต”  คือ  คนที่ทำหนาที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตางๆ เพื่อจัดทำเปน
คลังความรูขององคกร

ชมุชนนกัปฏบิตัหิรอืชมุชนแหงการเรยีน (CoP)
ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไขการจัดการความรูจึงเปน

เรือ่งทีท่กุคนตองใหความรวมมอื  และใหขอเสนอแนะในเชงิสรางสรรค  การรวมกลมุเพือ่แก
ปญหาหรือรวมมือกันพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ”
บุคคลในกลุมจึงตองมีเจตคติที่ดีในการแบงปนความรู  นำความรูที่มีอยูมาพัฒนากลุมจากการ
ลงมอืปฏบิตั ิ  และเคารพในความคดิเหน็ของผอูืน่

ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร
ชมุชนนกัปฏบิตั ิ คอื  คนกลมุเลก็ๆ ซึง่ทำงานดวยกนัมาระยะหนึง่  มเีปาหมายรวมกนั

และตองการทีจ่ะแบงปนแลกเปลีย่นความร ู  ประสบการณจากการทำงาน  กลมุดงักลาวมกัจะ
ไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการหรือชุมชน  เปนกลุมที่เกิดจากความตองการแกปญหา
พัฒนาตนเอง  เปนความพยายามที่จะทำใหความฝนของตนเองบรรลุผลสำเร็จ  กลุมที่เกิดขึ้น
ไมมีอำนาจใดๆ ไมมีการกำหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร  ชุมชน  เปาหมายของการ
เรยีนรขูองคนมหีลายอยาง  ดงันัน้ชมุชนนกัปฏบิตัจิงึมไิดมเีพยีงกลมุเดยีว  แตเกดิขึน้เปนจำนวน
มาก  ทัง้นีอ้ยทูีป่ระเดน็เนือ้หาทีต่องการจะเรยีนรรูวมกนันัน่เอง  และคนคนหนึง่จะเปนสมาชกิ
ในหลายชุมชนก็ได
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ชุมชนนักปฏิบัติมีความสำคัญอยางไร
ชมุชนนกัปฏบิตัเิกดิจากกลมุคนทีม่เีครอืขายความสมัพนัธทีไ่มเปนทางการรวมตวักนั

เกิดจากความใกลชิด  ความพอใจจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน  การรวมตัวกันในลักษณะที่
ไมเปนทางการจะอือ้ตอการเรยีนร ู และการสรางความรใูหมๆ  มากกวาการรวมตวักนัอยางเปน
ทางการ  มจีดุเนนคอืตองการเรยีนรรูวมกนัจากประสบการณทำงานเปนหลกั  การทำงานในเชงิ
ปฏบิตั ิ หรอืจากปญหาในชวีติประจำวนั  หรอืเรยีนรเูครือ่งมอืใหมๆ  เพือ่นำมาใชในการพฒันา
งาน  หรอืวธิกีารทำงานทีไ่ดผลและไมไดผล  การมปีฏสิมัพนัธระหวางบคุคล  ทำใหเกดิการ
ถายทอดแลกเปลีย่นความรฝูงลกึ  สรางความรแูละความเขาใจไดมากกวาการเรยีนรจูากหนงัสอื
หรือการฝกอบรมตามปกติ  เครือขายที่ไมเปนทางการในเวทีชุมชนนักปฏิบัติซึ่งมีสมาชิกจาก
ตางหนวยงาน  ตางชมุชน  จะชวยใหองคกรหรอืชมุชนประสบความสำเรจ็ไดดกีวาการสือ่สาร
ตามโครงสรางที่เปนทางการ

การเลาเรือ่ง
การถอดความรฝูงลกึ  ดวยกจิกรรมเรือ่งเลาเราพลงั

การเลาเรื่องเปนเทคนิคของการใชเรื่องเลาในกลุมเพื่อนแบงปนความรู  หรือสราง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  โดยใชภาษางายๆ  ในชีวิตประจำวัน  เลาเฉพาะ
เหตกุารณ  บรรยากาศ  ตวัละครทีเ่กีย่วของกบัผเูลาในขณะทีเ่กดิเหตกุารณตามจรงิ  เลาใหเหน็
บคุคล  พฤตกิรรม  การปฏบิตั ิ การคดิ  ความสมัพนัธ  ขอสำคญัผเูลาตองไมตคีวามระหวางเลา
ไมใสความคิดเห็นของผูเลาในเรื่องขณะที่เลา  เมื่อเลาจบแลวผูฟงสามารถซักถามผุเลาได

การเลาเรือ่งทีด่ ี ควรมลีกัษณะดงันี้
1. เรือ่งทีเ่ลาตองเปนเรือ่งจรงิทเีกดิขึน้  อยาแตงเรือ่งขึน้มาเอง
2. เรื่องเลาสอดคลองกับหัวปลาหรือประเด็นของกลุม
3. มีชื่อเรื่องที่บอกถึงความสำเร็จ
4. ผูเลาเปนเจาของเรื่อง
5. ลีลาการเลา  เราพลังผูฟงใหเกิดแนวคิดที่จะนำไปปฏิบัติหรือคิดตอ
6. เรือ่งทีเ่ลา  ควรจบภายในเวลาไมเกนิ  5  นาที
7. ทาทางขณะเลา  เลาอยางมีชีวิตชีวาจะทำใหเกิดพลังขับเคลื่อน
8. การเลาเรือ่ง  ตองใหครบทัง้  3 สวน คอื  เปนมาอยางไร  แกปญหาอยางไร  และ

ไดผลเปนอยางไร
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กิจกรรมการเลาเรื่อง
1. ใหกคุณกิจ (สมาชิกทุกคน)   เขียนเรื่องเลาประสบการณความสำเร็จในการ

ทำงานของตนเองเพื่อใหความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)  ปรากฏออกมาเปน
ความรชูดัแจง (Expicit Knowledge) ลงในกระดาษ A4 สงครผูสูอนกอนเลาเรือ่ง

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

ฟลิปชารด
4. ชวยกันสรุปขุมความรูที่สกัดไดจากเรื่อง  ซึ่งมีจำนวนหลายขอ  ใหกลายเปน

แกนความร ู  ซึง่เปนหวัใจทีท่ำใหงานประสบผลสำเรจ็
5. ใหแตละกลมุ  คดัเลอืกเรือ่งเลาทีด่ทีีส่ดุ  เพือ่นำเสนอในทีป่ระชมุใหญ
6. รวมเรือ่งเลาของทกุคน  จดัทำเปนเอกสารคลงัความรขูองกลมุ  หรอืเผยแพรผาน

ทางเว็บไซดเพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู  และนำมาใชประโยชนในการ
ทำงาน

สกัดขุมความรูและแกนความรู
1.  ขมุความร ู  ในการฟงเรือ่งเลานัน้  ผฟูงจะตองฟงอยางตัง้ใจ  ฟงอยางลกึซึง้  หาก

ไมเขาใจหรอืไดยนิไมชดัเจน  สามารถซกัถามเมือ่ผเุลา (คณุกจิ) เลาจบแลว  ในบางชวง บางตอน
ที่ไมชัดเจนได  ซึ่งจะมีผูบันทึก (คุณลิขิต) ชวยบันทึกเรื่องเลาและอานบันทึกใหที่ประชุมฟง
อกีครัง้หนึง่เพือ่สอบทานการจดบนัทกึกบัการเลาเรือ่งของผเูลา (คณุกจิ) ใหสอดคลองตรงกนั
ผูอำนวยการประชุม (คุณอำนวย)  จะชวยใหผูฟงสกัดเอาวิธีการปฏิบัติของผูเลา (คุณกิจ) ที่
ทำใหงานสำเรจ็ออกมา  วธิกีารกระทำทีส่กดัออกไดเรยีกวา  ขมุความร ู  ผฟูงแตละคนจะเขยีน
ขุมความรูออกโดยใชกระดาแผนนอยเขียน 1 ขุมความรูตอกระดาษ 1 แผน  ไมจำกัดจำนวน
วาแตละคนจะเขยีนไดกีข่มุ  กีแ่ผน  ขึน้อยกูบัทกัษะการฟงและความสามารถในการจบัประเดน็
ของแตละคน

ลกัษณะของขมุความรคูวรมลีกัษณะดงันี้
1) เปนประโยค  ทีข่ึน้ดวยคำกรยิา
2) เปนวธิกีารปฏบิตั ิ ( How to )
3) เปนประโยคหรือขอความที่สื่อความเขาใจไดโดยทั่วไป

2. แกนความร ู   แกนความรจุะมาจากขมุความรทูีส่กดัไดจากเรือ่งเลา  ซึง่จะมเีปน
จำนวนมาก  และเมื่อวิเคราะหและพิจารณาอยางจริงจังจะเห็นวาขุมความรูเหลานั้นสามารถ
จดักลมุได  การจดุกลมุขมุความรปูระเภทเดยีวกนัไวดวยกนัแลวตัง้ชือ่ใหกบัขมุความรใูหมนัน้
โดยใหครอบคลุมขุมความรูทั้งหมดที่อยูในกลุมเดียวกันเรียกวาเปน



รายวชิาทกัษะการเรยีนร ู(ทร11001) ระดบัประถมศกึษา 71

ตวัอยางการเลาเรือ่งจากชมุชนนกัปฏบิตัิ

โลกใหมของเน็ต
แน็ต  เปนเด็กสาวในหมูบานและเคยอยูที่กรุงเทพฯ  พอแมเสียชีวิตหมด  อยูกับยาย

และยายกไ็ดเสยีชวีติไปแลว  อยกูรงุเทพได 6-7 ป  ไดกลบัมาอยใูนหมบูาน  กลบัมาไมมใีคร
รูวาแน็ตติดเชื่อ HIV มาดวย  เมื่อมาอยูใหมๆ ทุกคนก็สงสัยทำไมเก็บตัว  ไมออกไปไหน
บางครั้งก็ชอบเหมอมองไปขางนอกบาน  โดยไมมีจุดหมาย  มีหนุมๆ แวะเวียนไปหาแน็ต
ก็ออกไปกับบางคน

มคีรัง้หนึง่กองผาปาทีต่ัง้ไวทีห่อประชมุหมบูานกห็ายไป  มชีาวบานมาแจงวา  เหน็ถงั
พลาสติกที่ตั้งกองผาปาแอบอยูขางหอประชุมหมูบาน  เงินหายไปหมดเหลือแตถังพลาสติก
กับกิ่งไมที่ใชแขวนเงิน  ขาพเจาและคนในหมูบานลงความเห็นวา คนที่เงินไปนาจะเปนคนที่
มีบานอยูใกลบริเวณนี้ เพราะตอนที่เงินหายไปคนดูแลเพียยงแตไปเขาหองน้ำที่อยูดานหลัง
หอประชุมเทานั้น

ตอมามีคนไปพบแน็ตที่โรงพยาบาล  เหนพูดกับหมออยูนาน  และไดยินมาวาแน็ต
ตดิเชือ้  HIV  และตองการเงนิมาเปนคายาเพือ่รกัษาตนเอง  เมือ่คนนัน้มาบอกขาพเจาและขาพเจา
ไดปรกึษากบัคณะกรรมการหมบูาน  ลงความเหน็วา  ตองใหความชวยเหลอืแนต็  เพราะหาก
แน็ตไมยอมรับความจริงและยังไปกับเด็กผูชายในหมูบาน  ก็จะเปนการแพรเชื้อใหกับคนใน
หมบูานไปอกี  และหากทกุคนรวูาแนต็ตดิเชือ่  จะพากนัรงัเกยีจไมใหเขาสงัคมดวย

ขาพเจาไดพูดคุยกับแน็ตเปนการสวนตัว  และแนะนำใหแน็ตเลิกเที่ยวกับเด็กผุชาย
ในหมบูาน   และใหไปพบกบัเจาหนาทีม่ลูนธิสิขุใจ  เพือ่รวมกบักลมุผตูดิเชือ้ทำกจิกรรมรวมกนั
และเรยีนรวูธิกีารดแูลตนเองทีถ่กูตอง  ตอนแรกแนต็ไมยอมไป  เพราะเมือ่ไปแลวนในหมบูาน
จะรวูาแนต็ตดิเชือ้  HIV  ขาพเจาจงึไปขอรองภรรยาผใูหญบานซึง่เปนญาตกิบัแนต็ใหชวยพดู
เพื่อใหแน็ตยอมรับสภาพตัวเอง  แน็ตรองไหอยูนาน  คร่ำครวญถึงชีวิตอันแสนรันทด  และ
ยอมไปทีม่ลูนธิสิขุใจ

การไปมลูนธิสิขุใจครัง้นี ้ แนต็ไดรจูกีกบัเพือ่นทีต่ดิเชือ้เหมอืนกนั  ไดพดูคยุกนั รวมตวั
กันเปนกลุมเพื่อทำกิจกรรมรวมกันทุกวันศุกร   แน็ตคลายกังวลใจและคิดวาตัวเองมีเพื่อน
หัวอกเดียวกัน  ไมโดดเดี่ยว  แลกเปลี่ยนความรูวิธีการดูแลตนเองกับเพื่อนๆ  และหาอาชีพ
ใหกบัตนเอง  ไมแพรเชือ้ใหคนอืน่

ขาพเจาไดไปเยี่ยมเยียนแน็ตที่มูลนิธิสุขใจ  เห็นแน็ตหัวเราะกับเพื่อนๆ  พูดคุยกับ
คนอืน่มากขึน้  และแนต็บอกวา  “นีเ่ปนโลกใหมของแนต็  โลกของคนหวัอกเดยีวกนั”
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ขาพเจาสรางความเขาใจกับคนในหมูบานไมใหแสดงอาการรังเกียจ  โรคนี้ไมติดกัน
ไดงายๆ  นีผ่านมา 4 ปแลว  แนต็กย็งัใชชวีติไดเหมอืนปกต ิ และชวยสงัคมโดยการเปนวทิยากร
ใหความรูกับเยาวชนในหมูบานในเรื่องการปองกันโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ

กจิกรรม
1. การจัดการความรูในการปฏิบัติการคืออะไร  มีความสำคัญอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูในการปฏิบัติการกลุมมีใครบาง
ทำหนาที่อะไรบาง

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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3. ใหผูเรียนเขียนเรื่องเลาแหงความสำเร็จ
และรวมกลุมกับเพื่อนที่มีเรื่องเลาลักษณะคลายกัน
ผลดักนัเลาเรือ่ง  สกดัความรจูากเรือ่งเลาของเพือ่น  ตามแบบฟอรมนี้

แบบฟอรมการบันทึกขุมความรูจากเรื่องเลา

ชือ่เรือ่ง
……………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อผูเลา
……………………………………………………………………………………………………………………..

1. เนือ้เรือ่งยอ
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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2. การบนัทกึขมุความรจูากเรือ่งเลา
2.1  ปญหา

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

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

  2.3 ผลที่เกิดขึ้น
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..



รายวชิาทกัษะการเรยีนร ู(ทร11001) ระดบัประถมศกึษา 75

2.4 ความรสูกึของผเูลา / ผเูลาไดเรยีนรอูะไรบาง  จากการทำงานนี้
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

3. แกนความรู
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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เรือ่งที ่ 5 การสรางองคความรพูฒันา ตอยอด และยกระดบัความรู

องคความรูเปนความรูและปญหาที่แตกตางกันไปตามสภาพและบริบทของชุมชน
การสรางองคความรูหรือชุดความรูของกลุม   จะทำใหสมาชิกกลุมมีองคความรูหรือชุด
ความรไูวเปนเครือ่งมอืในการพฒันางาน  และแลกเปลีย่นเรยีนรกูบัคนอืน่  หรอืกลมุอืน่อยาง
ภาคภมูใิจ  เปนการตอยอดความรแูละการทำงานของตนตอไปอยางไมมทีีส่ิน้สดุ  อยางทีเ่รยีกวา
เกิดการเรียนรูและพัฒนากลุมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

บุคคลที่ทำหนาที่ศึกษา  คนควา  และปฏิบัติ  บุคคลนั้นยอมมีโอกาสไดสัมผัสกับ
องคความรูนั้นโดยตรง  และหากมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  จะทำใหเกิดการพัฒนาตอยอด
ความรูขึ้นไปเรื่อยๆ

การสรางองคความรพูฒันา ตอยอด และยกระดบัความรู
ความรูเปนผลจากการเรียนรู  เกิดจากความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู  เปนความสามารถ

เฉพาะบุคคล  ซึ่งความรูที่ทุกคนมีนาจะมาจากความรูรอบตัว  ความรูทางวิชาการหรือความรู
จากตำราที่ไดเรียนมาตั้งแตระดับประถมนั่นเอง

มนุษยแตละคนมีความรูและปญญาแตกตางกันออกไป  เนื่องจากปจจัยตางๆ  เชน
สภาพแวดลอม  ภมูศิาสตร  พืน้ฐานการศกึษารวมทัง้ความสามารถของสมองเอง กท็ำใหมนษุย
คิดหรือมีความรูที่แตกตางกัน

ความรจูากการปฏบิตัเิปนความรทูีท่ำใหมนษุยคดิคนสิง่ใหมๆ   ขึน้มา  และการปฏบิตัิ
กท็ำใหมนษุยเกดิการเรยีนร ุ  การเรยีนรจูนเกดิความชำนาญสามารถแกปญหาและพฒันาในสิง่
ที่ตนเองตองการได  ถือวาเกิดปญญาหรือสรางองคความรูใหกับตัวเอง

ความรูมีการเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย  การที่จะดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสขุ จงึตองมกีารพฒันาตนเองอยตูลอดเวลา  เรยีนรใูนสิง่ใหมๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม  การ
แสวงหาความรเูพือ่พฒันาตอยอดใหกบัตนเองนัน้  การแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกบัผอูืน่เปนการ
แสวงหาความรทูีท่นัสมยัสอดคลองกบัสภาวะปจจบุนั  หากมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรแูลว  ทำให
เรามีความรูมากขึ้นถือวามีการยกระดับความรูนั่นเอง  รูแลวแตยังไมครอบคลุมและอาจ
ไมทนัสมยัเขากบัสถานการณ  การเรยีนรเูพิม่เตมิจงึถอืวาเปนการยกระดบัความรใูหกบัตนเอง
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หัวใจของการจัดการความรู  คือการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู   ดังนั้นการ
ดำเนินการจัดการองคความรูอาจตองดำเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้

1. การกำหนดความรูหลักที่จำเปนหรือสำคัญตองาน  หรือกิจกรรมของกลุมหรือ
องคกร

2. การเสาะหาความรูที่ตองการ
3. การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน

ของตน
4. การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน
5. การนำประสบการณจากการทำงาน  และการประยุกตใชมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

และสกดัขมุความร ู  ออกมาบนัทกึไว
6. การจดบนัทกึ “ขมุความร”ู   และ “แกนความร”ู  สำหรบัไวใชงาน  และปรบัปรงุ

เปนชุดความรูที่ครบถวน  ลุมลึก  และเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงาน
มากขึ้น
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เรือ่งที ่6 การจัดทำสารสนเทศเผยแพรองคความรู

สารสนเทศการจดัการความรดูวยการรวมกลมุปฏบิตักิาร  หมายถงึ  การรวบรวมขอมลู
ทีเ่ปนประโยชนตอการพฒันางาน  พฒันาคน  หรอืพฒันากลมุ  ซึง่อาจจดัทำเปนเอกสารคลงั
ความรขูองกลมุ  หรอืเผยแพรผานทางเวบ็ไซด  เพือ่แบงปน  แลกเปลีย่นความร ู  และนำมาใช
ประโยชนในการทำงาน

ตวัอยางของสารสนเทศจากการรวมกลมุปฏบิตักิาร ไดแก
1. การบันทึกเรื่องเลา  เปนเอกสารที่รวบรวมเรื่องเลา  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการ

ทำงานใหประสบผลสำเร็จ  อาจแยกเปนเรื่องตางๆ เพื่อใหผูที่สนใจเฉพาะ
เรื่องไดศึกษา

2. บันทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองคความรู  เปนการทบทวน  สรุปผล
การทำงานหรือผลจากเรื่องเลาในรูปแบบเอกสาร  การถอดบทเรียนหรือถอด
องคความรมูหีลายลกัษณะ เชน  การเขยีนเปนความเรยีง  เปนตาราง  แยกเปน
หวัขอ  เพือ่ใหอานเขาใจงาย

3. วซีดีเีรือ่งสัน้  เปนการจดัทำฐานขอมลูความรทูีส่อดคลองกบัสงัคมปจจบุนั  ทีม่ี
การใชเครือ่งอเิลก็ทรอนกิสกนัอยางแพรหลาย  การทำวซีดีเีปนเรือ่งสัน้เปนการ
เผยแพรใหบุคคลไดเรียนรู  และนำไปใชในการแกปญหา  หรือพัฒนางานใน
โอกาสตอไป

4. คมูอืการปฏบิตังิาน  การจดัการความรทูีป่ระสบผลสำเรจ็จะทำใหเหน็แนวทาง
ของ การทำงานทีช่ดัเจน  การจดัทำเปนคมูอืเพือ่การปฏบิตังิาน  จะทำใหงานมี
มาตรฐาน  และผเูกีย่วของสามารถนำไปพฒันางานได

5. อนิเทอรเนต็  ปจจบุนัมกีารใชอนิเทอรเนต็กนัอยางแพรหลาย  และมกีารสือ่สาร
แลกเปลีย่นความรผูานทางอนิเทอรเนต็ในเวบ็ไซดตางๆ  มกีารบนัทกึความรทูัง้
ในรปูแบบของเวบ็เพจ็  เวบ็บอรด  และรปูแบบอืน่ๆ  อนิเทอรเนต็จงึเปนแหลง
เกบ็ขอมลูจำนวนมากในปจจบุนั  เพราะคนสามารถเขาถงึขอมลูไดอยางรวดเรว็
ทกุที ่  ทกุเวลา

ตวัอยางการถอดองคความรู
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- การใหความชวยเหลือ
กบัคนตดิเชือ้ HIV

- การใหความรูชวยเหลือ
ผตูดิเชือ้ HIV

- สรางทัศนคติใหกับผูที่
ตดิเชือ้ HIV

- การใหความชวยเหลือ
และใหกำลงัใจจากชมุชน

-  ปญหาทีเ่กดิในหมบูานเราตองชวยกนัหาทางแกไข  เพราะปญหานัน้
เกีย่วของกบัคนทกุคน

- การใหความรชูวยเหลอืผตูดิเชือ้ HIV  เราอาจจะไมมคีวามรใูนเรือ่ง
นั้นดี   แตเราก็สามารถประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความ
ชวยเหลอืได

-  การตดิตามใหความชวยเหลอื  ใหกำลงัใจแกผตูดิเชือ้ถอืเปนการสราง
กำลงัใจใหกบัเขาไดเปนอยางด ี ทำใหเขาอยใูนสงัคมไดและไมสราง
ปญหาใหกบัสงัคม

- หากเรามองปญหาทีเ่กดิขึน้แงบวก  จะพบวาเราสามารถทำวกิฤตให
เปนโอกาส  นัน่คอืการสงเสรมิใหคนทีเ่กดิปญหา หรอืผตูดิเชือ้ HIV
เปนวทิยากร  ใหความรกูบับคุคลอืน่ตอไป

- ผูติดเชื้อ HIV  ในปจจุบัน  หากมีการดูแลตนเองอยางถูกตองจะ
สามารถมีชีวิตอยูได 10-20 ป  การดูแลตนเองจึงตองดูแลทั้งดาน
รางการและจติใจ

- การดแูลทางดานรางกาย  ปจจบุนัมยีาทีใ่ชเพือ่เพิม่ปรมิาณเมด็เลอืด
ขาว  ทำใหผูมีภูมิคุมกันมาก  การมาที่มูลนิธิก็เปนการมาเช็คเม็ด
เลอืดขาววามจีำนวนเทาใด  และเปนการตรวจสอบตนเองวา  ทานยา
ตรงเวลาหรอืไม  มอีาการขางเคยีงอยางไร  ปฏบิตัตินอยางไร

-  การแลกเปลีย่นเรยีนรกูบัเพือ่นๆ  ทำใหมคีวามรเูรือ่งการดแูลตนเอง
มากขึ้น

- การดแูลตนเองดานจติใจ  บางคนมคีรอบครวั  มลีกู  การโอบกอด
ใกลชดิลกูมากเกนิไป  อาจตดิเชือ้จากแผลทีม่ใีนรางกายได  ครอบครวั
ตองใหกำลงัใจ  ไมแสดงอาหารรงัเกยีจคนในครอบครวัทีต่ดิเชือ้

- ผมเองเปนผูนำชุมชน  ผมก็ตองหาความรูจากมูลนิธิเรื่องการดูแล
คนตดิเชือ้  HIV  ทัง้การดแูลทางดานรางกายและดานจติใจ  ในดาน
รางกายเปนเรื่องของเขาเอง แตในดานจิตใจ  ผมจะบอกกับคนใน
ชมุชนวาตองใหกำลงัใจกบัเขาใหมาก  เขายงัมภีาระครอบครวัทีต่อง
ดูแลและ  ตองชวยกันหาอาชีพใหกับเขาเพื่อใหเขามีรายไดเลี้ยง
ครอบครวัเขา  และหากเขาพรอมทีจ่ะเปนวทิยากรใหความรกูบัคนอืน่
โดยไมอายใคร  ผมก็สนับสนุนเต็มที่เพราะเด็กและเยาวชนเดี๋ยวนี้
ไมคอยระมดัระวงั  เรือ่งการมเีพศสมัพนัธทีถ่กูตอง

ประเดน็
เรือ่งเลา

ผเูลา
ณฐัพร

นานา
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กิจกรรม
1. การสรางองคความรูจะกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดและยกระดับความรู

ไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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2. ใหผูเรียนสรุปองคความรู  จากกิจกรรมทายบทที่ 4  " การเลาเรื่อง "  ตาม
แบบฟอรมที่กำหนดใหและใหดำเนินการดังนี้
2.1 รวบรวมเรือ่งเลาทกุเรือ่ง (จากบทที ่ 4)  ใหอยใูนเลมเดยีวกนั
2.2 นำสรปุองคความรใูสไวในตอนทายเลม  จดัทำปก  คำนำ  สารบญั และ

เย็บเปนรูปเลม
2.3 นำไปเผยแพรใหกบัคนในชมุชนของผเูรยีน

ประเดน็ เรือ่งเลา ผเูลา

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบเรื่องการจัดการความรู
คำชีแ้จง  จงกาบาท X เลอืกขอทีท่านคดิวาถกูตองทีส่ดุ

1. การจัดการความรูเรียกสั้นๆ วาอะไร
ก. MK
ข. KM
ค. LO
ง. QA

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

3. ขอใดถูกตองมากที่สุด
ก. การจดัการความรหูากไมทำ  จะไมรู
ข. การจัดการความรูคือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ
ค. การจัดการความรูถือเปนเปาหมายของการทำงาน
ง. การจดัการความรคูอืการจดัการความรทูีม่ใีนเอกสาร  ตำรา มาจดัใหเปน

ระบบ
4. ขัน้สงูสดุของการเรยีนรคูอือะไร

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

5. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ( CoP ) คอือะไร
ก. การจัดการความรู
ข. เปาหมายของการจัดการความรู
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู

แบบทดสอบหลงัเรยีน

เฉลย  1) ข      2) ง    3) ก    4) ค
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บทสะทอนที่ไดจากการเรียนรู
1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. ปญหา / อปุสรรคทีพ่บในการเรยีนรรูายวชิาการจดัการความรู
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

3. ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

แบบประเมินตนเองหลังเรียน
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บทที่ 4 

คิดเปน 

 

สาระสําคัญ 

 ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ดวยกระบวนการอภิปรายกลุม และ

รวมสรุปสาระสําคัญที่เชื่อมโยงไปสูกระบวนการคิดเปน ดวยการวิเคราะหขอมูลทั้งดานวิชาการ ตนเอง 

และสงัคมสิง่แวดลอม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธบิายเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญได  

2. บอกความสัมพันธเชื่อมโยงของความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ไปสูกระบวนการ             

“คิดเปน” ได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญดวยการสรุปจากกรณีตัวอยาง 

2. “คิดเปน” และกระบวนการคิดเปน 

3. ฝกทักษะการคิดเปน 

 

ขอแนะนําการจัดการเรียนรู 

1. คิดเปน เปนวิชาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการคิด การวิเคราะห และแสวงหาคําตอบดวย

การใชกระบวนการที่หลากหลาย เปดกวาง เปนอิสระมากกวาการเรียนรูที่เนนเน้ือหาให

ทองจําหรือมีคําตอบสําเร็จรูปใหโดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลเสียกอน 

2. ขอแนะนําวากระบวนการเรียนรูในระดับประถมศึกษาตองใชวิธีการพบกลุม อภิปรายถก

แถลง เพื่อใหผูเรียน และครูชวยกันแสวงหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และชวยใหผูเรียน

ไดคุนเคยและมั่นใจในการเรียนรู ดวยกระบวนการกลุมสัมพันธตอไป 

3. เน่ืองจากเปนวิชาที่ประสงคจะใหผูเรียนไดฝกการคิดการวิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบดวย

ตนเอง มากกวาทองจํา เน้ือหาความรูแบบเดิม ครูและผูเรียนจึงควรจะตองปฏิบัติตาม

กระบวนการที่แนะนําโดยไมขามขั้นตอนจะชวยใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่ 1  ความเช่ือพ้ืนฐานทางการศึกษาผูใหญ / ปฐมบทของ “คิดเปน” 

 คร้ังหน่ึง ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเคยเปนอธิบดีกรมการศึกษานอก

โรงเรียนมากอนเคยเลาใหฟงวามีเพื่อนฝรั่งถามทานวา ทําไมคนไทยบางคนจนก็จน อยูกระตอบเกา ๆ 

ทํางานก็หนัก หาเชากินค่าํ แตเมือ่กลับบานก็ยังมีแกใจนัง่เปาขลุย ตัง้วงสนทนา สนุกสนาน เฮฮากับเพือ่น

บานหรือโขกหมากรุกกับเพื่อนไดอยางเบิกบานใจ ตกเย็นก็นั่งกินขาวคลุกน้ําพริก คลุกน้ําปลากับลูกเมีย

อยางมีความสุขได ทานอาจารยตอบไปวาเพราะเขาคิดเปนเขาจึงความสุข มีความพอเพียง ไมทุกข ไม

เดือดรอนทุรนทุรายเหมือนคนอืน่ ๆ เทานั้นแหละคําถามก็ตามมาเปนหางวาว เชน ก็เจา “คิดเปน” มันคือ

อะไร อยูที่ไหน หนาตาเปนอยางไร หาไดอยางไร หายากไหม ทําอยางไรจึงจะคิดเปน ตองไปเรียนจากพระ

อาจารยทิศาปาโมกขหรือเปลา คาเรียนแพงไหม มีคายกครูไหม ใครเปนครูอาจารยหรือศาสดา ฯลฯ ดู

เหมือนวา “คิดเปน” ของทานอาจารยแมจะเปนคําไทยงาย ๆ ธรรมดา ๆ แตก็ออกจะลึกล้ํา ชวนใหใฝหา

คําตอบยิ่งนัก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คิดเปน” คืออะไรใครรูบาง 

มีทิศทางมาจากไหนใครเคยเห็น 

จะเรียนรํ่าทําอยางไรให “คิดเปน” 

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

“คิดเปน” มาเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาผูใหญหลายโครงการ เชน โครงการการศึกษาผูใหญ

แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงคเพือ่การรูหนังสือแหงชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษา

ผูใหญขั้นตอเน่ือง*เปนตน ตอมาทานยายไปเปนอธิบดีกรมวิชาการ ทานก็นํา “คิดเปน” ไปเปนแนวทางจัด

การศึกษาสําหรับเด็กในโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับมากขึน้ เพือ่ใหการทําความเขาใจกับการคิดเปนงายขึน้

พอทีจ่ะใหคนทีจ่ะมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวเขาใจและสามารถ

ดําเนินการกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักการ “คิดเปน” ได จึงมีการนําเสนอแนวคิดเรือ่ง ความ

เชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญขึน้เปนครัง้แรก โดยใชกระบวนการคิดเปน ในการทําความเขาใจกับความ

เชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหกับผูที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวในรูปแบบ

ของการฝกอบรม ** ดวยการฝกอบรมผู รวมโครงการการศึกษาผู ใหญแบบเบ็ดเสร็จ และโครงการ

การศึกษาผูใหญขั้นตอเน่ืองระดับ 3-4-5 จนเปนที่รูจักฮือฮากันมากในสมัยน้ัน ผูเขารับการอบรมยังคงรําลึก

ถึง และนํามาใชประโยชนจนทกุวันน้ี 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

*     นับเปนวิธีการทางการศึกษาที่สมัยใหมมากยังไมมีหนวยงานไหนเคยทํามากอน 

**   ที่ใหวิทยากรที่เปนผูจัดอบรมและผูเขารับการอบรมมีสวนเรียนรูไปพรอมๆ กันดวย กระบวนการอภิปรายถกแถลงในรูปกระบวนการกลุม

มีการวิเคราะหกรณีตัวอยางหลายเรือ่ง ที่กําหนดขึ้น นําเหตุผล และขอคิดเห็นของกลุมมาสรุปสังเคราะหออกมาเปนความเชื่อพื้นฐานทาง

การศึกษาผูใหญ (สมัยนั้น) หรือ กศน. (สมัยตอมา) ผลสรุปของการอภิปรายถกแถลงไมวาจะเปนกลุมไหนก็จะไดออกมาเปนทิศทางเดียวกัน

เพราะเปนสัจธรรมที่เปนความจริงในชีวิต 

 

 

      เราจะมาทําความรูจักกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญที่เปนปฐมบทของการคิดเปน

กนับางดีไหม 
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 การเรียนรูเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเขาใจไดดี ผูเรียนตองทําความเขาใจดวย

การรวมกิจกรรมการคิด การวิเคราะห เร่ืองราวตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนตามลําดับ และสรุปความคิดเปนขั้น

เปนตอนตามไปดวยโดยไมตองกังวลวาคําตอบหรือความคิดที่ไดจะผิดหรือถูกเพียงใด เพราะไมมีคําตอบ

ใดถูกทั้งหมด และไมมีคําตอบใดผิดทั้งหมด เมื่อไดรวมกิจกรรมครบตามกาํหนดแลวผูเรียนจะรวมกนัสรุป

แนวคิดเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญไดดวยตนเอง 

 ตอไปน้ีเราจะมาเรียนรูเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ เพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจ

เร่ือง การคิดเปนรวมกัน เร่ิมดวยการรวมกิจกรรมตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนไปต้ังแตกิจกรรมที่ 1 – กิจกรรมที่ 

5 โดยจะมีครูเปนผูรวมกิจกรรมดวย 
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กิจกรรมท่ี 1 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 1 ที่เปนกรณีตัวอยางเร่ือง “หลาย

ชีวิต” ใหผูเรียนทุกคน ครูอธิบายใหผูเรียนทราบวา ครูจะอานกรณีตัวอยางใหฟง 2 เที่ยวชาๆ ใครที่พออาน

ไดบางก็อานตามไปดวย ใครที่อานยังไมคลองก็ฟงครูอานและคิดตามไปดวย เมื่อครูอานจบแลวก็จะพูดคุย

กับผูเรียนเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” เพื่อจะใหแนใจวาผูเรียนทุกคนเขาใจ

เนื้อหาของกรณีตัวอยางตรงกันจากน้ันครูจึงอานประเด็น ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (คําถามที่ไมมีคําตอบ

สําเร็จรูป) ที่กํากับมากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนฟง 

ใบงานท่ี 1  กรณีตัวอยาง เร่ือง “หลายชวีติ” 

 

 

 

 

 

พระมหาสมชัย เปนพระนักเทศน มีประสบการณการเทศนมหาชาติกัณฑมัทรีที่มีชื่อเสียงเปนที่แพรหลาย  

                   ในหลายที่หลายภาคของไทย วัดหลายแหงตองจองทานไปเทศนใหงานของวัดนั้นๆ เพราะญาติ 

                   โยมขอรอง และพระนักเทศนทั้งหลายก็นิยมเทศนรวมกับทาน มหาสมชัยต้ังใจไววาอยาก 

                   เดินทางไปเทศนที่วัดไทยในอเมริกาสักคร้ังในชีวิต เพราะไมเคยไปตางประเทศเลย 

เจเกียว เปนนักธุรกิจชั้นนํา มีกิจการหลายอยางในความดูแล เชน กิจการเสื้อผาสําเร็จรูป กิจการจําหนาย 

                   สินคาโอทอป กิจการสงออกสินคาอาหารกระปอง กิจการจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต แตเจ 

                   เกียวไมมีลูกสืบสกุลเลย ต้ังความหวังไววาขอมีลูกสักคน แตก็ไมเคยสมหวังเลย 

ลุงแปน เปนเกษตรกรอาวุโส อายเุกนิ 60 ปแลว แตยังแข็งแรง มีฐานะดี ชอบทํางานทุกอยาง ไมอยูน่ิง  

                  ทาํงานสวนตัว งานสงัคม งานชวยเหลอืคนอ่ืน และงานบาํรุงศาสนาลงุแปนแอบมคีวามหวังลกึๆ  

                  อยากไดปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสักแหงเพื่อเก็บไวเปนความภูมิใจของ

ตนเอง และวงศตระกลู 

เด็กหญิงนวลเพ็ญ เปนเด็กหญิงจนๆ ในตางจังหวัดหางไกล ไมเคยเห็น กรุงเทพฯ ไมเคยเขาเมือง ไมเคย

ออกจากหมูบานไปไกลๆ เลย ด.ญ. นวลเพ็ญคิดวาถามีโอกาสไปเที่ยวกรุงเทพสักคร้ังจะดีใจและมีความสุข

มากที่สุด 

ทิดแหวง บวชเปนเณรต้ังแตเล็ก เมื่ออายุครบบวชกบ็วชเปนพระ เพิ่งสึกออกมาชวยพอทํานา ทิดแหวง 

                 ต้ังความหวังไววาเขาอยากแตงงานกับหญิงสาวสาย รํ่ารวยสักคน จะไดมีชีวิตที่สุขสบาย ไมตอง 

                 ทํางานหนักเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน 

 

ประเด็น กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” บอกอะไรบางเกี่ยวกับชีวิตมนุษย 

หลายชีวิต 
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แนวทางการทํากจิกรรม 

                   ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2-3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อ

เปนผูนําอภิปรายและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมและนําผลการอภิปรายของกลุมเสนอตอที่ประชุม

ใหญ จากนัน้ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครูติดตามสังเกต 

เหตุผลของกลุมหากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชีแ้นะใหอภิปรายเพิม่เติม ในสวนของขอมูลทีย่ังขาดอยูได

เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด ใหเปนคําตอบสัน้ๆ ไดใจความ

เทานัน้ และนําคําตอบนั้นไปรายงานในทีป่ระชุมกลุมใหญ หากมีผูเรียนไมมากนักครูอาจไมตองแบงกลุม

ยอย ใหผู เรียนทุกคนรวมอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาแลกเปลีย่นความคิดกันในกลุมใหญเลยโดยมี

ประธานหรือหัวหนากลุ มเปนผู นํา และมีเลขานุการกลุ มเปนผู บันทึกขอคิดเห็นของคนในกลุ ม ลงบน

กระดาษปรูฟ หรือกระดานดํา (ครูอาจเปนผูชวยบันทึกได) 

  ในการประชุมกลุมใหญ ผูแทนกลุมยอยนําเสนอรายงาน ครูบันทึกขอคิดเห็นของกลุมยอย

ไวที่กระดาษปรูฟ ซึ่งเตรียมจัดไวกอนแลว เมื่อทุกกลุมรายงานแลว ครูนําอภิปรายในกลุมใหญถึงคําตอบ

ของกลุม ซีง่จะหลอมรวมบูรณาการคําตอบของกลุมยอยออกมาเปนคําตอบประเด็นอภิปรายของกรณี

ตัวอยาง “หลายชีวิต” ของกลุ มใหญ จากนั้นครูนําสรุปคําตอบที่ไดเปนขอเขียนที่สมบูรณขึ ้น และนํา

คําตอบน้ันบันทึกในกระดาษปรูฟติดไวใหเห็นชัดเจน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” เร่ิมเปดตัวออกมาเปนเรื่องแรก ผูเรียนจะตองติดตามตอไป

ดวยการทํากิจกรรมที ่2 ที่ 3 ที่ 4 ถึงที่ 5 ตามลําดับ จึงจะพบคําตอบวา “ความเชื่อพืน้ฐานทางการศึกษา

ผูใหญ คืออะไรแน และจะเปนปฐมบทของ “การคิดเปน” อยางไร พักสักครูกอนนะ 
 

 

ตั ว อ ย า ง  ข อ ส รุ ป ข อ ง ก ร ณี

ตัวอยาง เรื่อง “หลายชีวิต” จาก

ความเห็นของผูเรียนหลายกลุมที่

ผานมา ปรากฏดังในกรอบดาน

ขวามือตัวอยางขอสรุปนี ้อาจ

ใกลเคียงกับขอสรุปของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“หลายชีวิต” 

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

คนแตละคนมีความแตกตางกัน มีวิถีการดําเนินชีวิตทีไ่ม

เหมือนกัน แตทุกคนมีความตองการที ่คลายกัน คือ 

ตองการประสบความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุตามตองการของ

ตน คนน้ันก็จะมีความสุข 
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กิจกรรมท่ี 2 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 2 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 

“แปะฮง” ครูดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 
 

 

ใบงานท่ี 2  กรณีตัวอยางเร่ือง แปะฮง 

 

 

 

   

                            ทานขุนพิชิตพลพาย เปนคหบดีมีชื่อเสียงมากในดานความเมตตากรุณาทานเปนคนที่

พรอมไปดวยทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร เกียรติยศ ชื่อเสียง และสุขกายสบายใจ 

  ตาแปะฮง เปนชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเตาฮวย อาศัยอยูที่หองแถวเล็กๆ หลังบานขุน

พิชิต แปะฮงขายเตาฮวยเสร็จกลับบานตอนเย็นตกค่ําหลังจากอาบน้ําอาบทากินขาวเสร็จก็น่ังสีซอ

เพลดิเพลนิทกุวันไป 

  วันหน่ึงทานขนุคดิวา แปะฮงดูมคีวามสุขดี แตถาไดมีเงินมากขึ้นคงจะมีความสุขอยาง

สมบูรณมากขึ้น ทานขุนจึงเอาเงินหน่ึงแสนบาทไปใหแปะฮง จากนั้นมาเปนเวลาอาทิตยหน่ึงเต็มๆ ทานขุน

ไมไดยินเสียงซอจากบานแปะฮงอีกเลย ทานขุนรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหน่ึง เย็นวันที่แปดแปะฮงก็

มาพบทานขุน พรอมกับนําเงินที่ยังเหลืออีกหลายหมื่นมาคืน แปะฮงบอกทานขุนวา 

  “ผมเอาเงินมาคืนทานครับ ผมเหนื่อยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตองทํางานมากขึ้นตองคอย

ระวังรักษาเงินทอง เตาฮวยก็ไมไดขาย ตองไปลงทุนทางอ่ืนเพื่อใหรวยมากขึ้นอีกลงทุนแลวก็กลัวขาดทุน 

เหน่ือยเหลือเกิน ผมไมอยากไดเงนิแสนแลวครับ” 

  คืนนั้นทานขุนก็หายใจโลงอก เมื่อไดยินเสียงซอจากบานแปะฮง แทรกเขามากับสายลม 

 

ประเด็น ในเร่ืองของความสุขของคนในเร่ืองนี้ ทานไดแนวคดิอะไรบาง? 

 

แปะฮง 
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แนวทางการทํากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายคําตอบก็ได 

2. เปรียบเทียบความเห็น หรือคําตอบของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอวาใกลเคียงกัน

หรือไมเพียงใด 

3. เลือกขอคิดหรือคําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

 

4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดที่เลือกบันทึกไวคือ 

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

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

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

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

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

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “แปะฮง” จากความเห็นของ

ผู เ รียนหลายกลุ มที ่เคยเสนอไวดัง

ปรากฏในกรอบดานขวามือ ตัวอยาง

ขอสรุปนี้อาจใกลเคียงกับขอสรุป

ของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“แปะฮง” 

----------- 

เมื ่อคนมีความแตกต างกัน  แตทุกคนตางก็

ตองการความสุข ดังนั้น ความสุขของแตละคนก็

อาจไมเหมือนกัน ตางกันไปตามสภาวะของ    

แตละบุคคลที่แตกตางกันดวย 
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กิจกรรมท่ี 3 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 3 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 

“ธญัญวดี” ครูดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 2 

 

ใบงานท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “ธญัญวดี” 

 

 

 

 

  ธัญญวดีไดรับการบรรจุเปนครูในโรงเรียนมัธยมที่ตางจังหวัด พอเปนครูได 1 ป ก็มีอัน

เปนตองยายเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่ธัญญวดียายเขามาทําการสอนเปนโรงเรียนมัธยม

เชนเดียวกัน แตมีการสอนการศึกษาผู ใหญ ระดับที่ 3-4 และ 5 ในตอนเย็นอีกดวย มาเมื ่อเทอมที่แลว    

ธัญญวดีไดรับการชักชวนจากอาจารยใหญใหสอนการศึกษาผูใหญในตอนเย็น ธัญญวดี เห็นวาตัวเองไมมี

ภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไมตองคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ้ํายังจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวย 

  แตธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปลาไมทราบ เริม่ตนจากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเกาบาง

คนวามาอยูยังไมทันไรก็ไดสอนภาคค่ํา สวนครูเกาที่สอนภาคค่าํ ก็เลือกสอนเฉพาะชัว่โมงตนๆ โดยอางวา 

เขามีภารกิจที่บาน ธัญญวดียังสาว ยังโสด ไมมีภาระอะไรตองสอนชั่วโมงทายๆ ทําใหธัญญวดีตองกลับ

บานดึกทุกวัน ถึงบานก็เหน่ือย อาบนํ้าแลวหลับเปนตายทุกวัน 

  การสอนของครูภาคค่าํ สวนใหญไมคอยคํานึงถึงผูเรียน เขาจะรีบสอนใหหมดไปชัว่โมง

หนึง่ๆ เทานั้น เทคนิคการสอนที่ไดรับการอบรมมา เขาไมนําพา ทํางานแบบขอไปที เชาชามเย็นชาม     

ธัญญาวดีเห็นแลวก็คิดวา คงจะรวมสังฆกรรมไมได จึงพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจและเวลา ทําทุกๆ 

วิถีทาง  เพือ่หวังจะใหครูเหลานั้นไดเอาเยี่ยงอยางของตนบางแตก็ไมไดผล ทุกอยางเหมือนเดิม ธัญญวดี

แทบหมดกําลังใจไมมีความสุขเลย คิดจะยายหนีไปอยูที่อืน่ มาฉุกคิดวาทีไ่หนๆ คงเหมือนๆกัน คนเราจะ

ใหเหมอืนกนัหมดทกุคนไปไมได 

 

ประเด็น ถาทานเปนธัญญวดี ทําอยางไรจึงจะอยูในสังคมน้ันไดอยางมีความสุข 

 

 

ธัญญวด ี
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แนวทางการทํากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปรายความเห็นอาจมีหลายคําตอบก็ได 

2. เปรียบเทียบความเห็น หรือคําตอบของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอวาใกลเคียงกัน

หรือไมเพียงใด 

3. เลือกขอคิดหรือคําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดที่เลือกบันทึกไวคือ 

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

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

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

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

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

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง

เร่ือง “ธัญญวดี” จากความเห็นของ

ผู เรียนหลายกลุ มที ่เคยเสนอไวดัง

ป ร า ก ฏ ดัง ใ นก ร อบ ด า น ข วา มื อ 

ตัวอยางขอสรุปนี้อาจจะใกลเคียงกับ

ขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“ธญัญวดี” 

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

     การที่คนเราจะมีชีวิตอยูไดอยางเปนสุขนั้น ตอง

รูจักปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม

หรือปรับสถานการณสิ่งแวดลอมใหเขากับตนเอง

หรือปรับทั ้งสองทางให เขาหากันไดอยางผสม

กลมกลืนก็จะเกิดความสุขได 
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กิจกรรมท่ี 4 

                          ครูและผูเรียนน่ังสบาย ๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 4 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “วุน” 

ครูดําเนินกิจกรรมที่ 4 เชนเดียวกบัการดําเนินงานในกจิกรรมที ่3 

 

ใบงานท่ี 4 กรณีตัวอยางเร่ือง “วุน” 

 

 

 

  หมูบานดอนทรายมูลทีเ่คยสงบเงียบมาแตกาลกอน กลับคึกคักดวยผูคนที่อพยพเขาไปอยู

เพิ ่มกันมากขึ ้นๆ ทุกวัน ทัง้นี ้เปนเพราะการคนพบพลอยในหมู บาน มีการตอไฟฟา ทําใหสวางไสว 

ถนนลาดยางอยางดี รถราวิ่งดูขวักไขวไปหมด สิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนก็เกิดขึ้น เชน เมื่อวานเจาจุกลูก

ผูใหญจาง ถูกรถจากกรุงเทพฯ ทับตายขณะวิ่งไลยิงนก เมื่อเดือนกอน น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานตปนี้ 

ถูกไฟฟาดูดขณะรีดผาอยู ซองผูหญิงเกิดขึ้นเปนดอกเห็ด เพื่อตอนรับผูคนที่มาทําธุรกิจ ที่รายก็คือเปนที่

เที่ยวของผูชายในหมูบานน้ีไปดวย ทําใหผัวเมียตีกันแทบไมเวนแตละวัน 

  ครูสิงหแกน่ังดูเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้แลว ไดแตนัง่ปลงอนิจจัง “เออ ไอพวกนี้เคยสอน

จําจ้ีจํ้าไชมา ต้ังแตหัวเทากําปน เดีย๋วนีดู้มันขัดหูขัดตากันไปหมด จะสอนมันอยางเดิมคงจะไปไมรอดแลว 

เราจะทําอยางไรดี” 

 

ประเด็น 

  1. ทําไมจึงเกิดปญหาตางๆ เหลาน้ีขึ้นในหมูบานดอนทรายมูล 

  2. ถาทานเปนคนในหมูบานทรายมูล ทานจะแกปญหาอยางไร 

  3. ทานคิดวา การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนเชนน้ี ควรเปนอยางไร 

 

 

 

แนวทางการทํากจิกรรม 

1. บันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปรายถกแถลง ความเห็นอาจมีหลายขอ 

2. เปรียบเทียบความเห็น ที่กลุมผูเรียนเสนอกบัตัวอยางขอคิดเห็นที่เสนอไววาใกลเคยีงกนัหรือไม 

เพียงใด 

3. เลือกคําตอบหรือขอคิดเห็นที่กลุมผูเรียนเลือกไววาดีที่สุดบันทึกไว 1 คําตอบ 

4. คําตอบที่เลือกไวคือ 

“วุน” 
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……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง

เ ร่ือง  “วุ น” จา ก ค วา ม เ ห็นข อง

ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไวดังที่

ป ร า ก ฏ ใ น ก ร อ บ ด า น ข ว า มื อ

ตัวอยางขอสรุปนี้อาจจะใกลเคียง

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“วุน” 

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

     สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความ

เจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีวิ ่งเขาสู ชุมชนอยาง

รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนตั้งรับ

ไมทัน ปรับตัวไมไดจึงเกิดปญหาทีห่ลากหลายทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

อาชีพ ความมั ่นคง และความปลอดภัยของคนใน

ชุมชน การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจะใชวิธี

สอนโดยการบอกการอธิบายของครูใหผู เรียนจําได

เทานัน้คงไมเพียงพอแตตองใหผูเรียนรูจักคิดรูจักการ

แกปญหาทีต่องไดขอมูลทีห่ลากหลายมาประกอบการ

คิดแกปญหาใหสอดคลองกับความเชื่อ ความจําเปน

ของตนเอง และความตองการของชุมชนดวย 
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กิจกรรมท่ี 5  

ครูและผูเรียนน่ังสบาย ๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 5 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “สู

ไหม” ครูเปดเทปที่อัดเสียง กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” ใหผูเรียนฟงพรอม ๆ กัน ถาไมมีเทปครูตองอานให

ฟงแบบละครวิทยุ เพื่อสรางบรรยากาศใหต่ืนเตนตามเน้ือหาในกรณีตัวอยางเมื่อครูอานจบแลวก็จะพูดคุย

กับผูเรียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาและเหตุการณในเน้ือเร่ืองของกรณีตัวอยางตรงกันไมตกหลน จากน้ันครู

จึงเสนอประเด็นกํากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนนําไปอภิปรายถกแถลง เพื่อหาคําตอบในกลุมยอย 

 

ใบงานท่ี 5  กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” 

 

  

 

ผมตกใจสะดุงตืน่ขึ้นเมือ่เกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึน้มา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ “ทุกคน

นั่งลงอยูนิง่ ๆ อยาเคลื่อนไหวไมงัน้ยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของเจาชายหนาเหี้ยม คอ

สั้นที่ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 

ผมรูทันทีวารถทัวรที่ผมโดยสารคันน้ีถูกเลนงานโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดูดานหลัง เห็นไอ

วายรายอีกคนหนึง่ถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสัน่เทาลวงลงไปในกระเปากางเกง คลํา .38 เหาไฟของผม

ซึ่งซื้อออกมาจากรานเมื่อบายน้ีเอง นึกในใจวา “โธเพิง่ซือ้เอามายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทานั้นเอง

ก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 

เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดี๋ยวนี้ มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึก

ในใจวา เดี๋ยวพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลีย้งตัว แตผมตองแปลกใจแทนที่รถจะ

หยุดมันกลับยิ่งเร็วขึ้นทุกที ทุกที ยิ่งไปกวาน้ันรถกลับสายไปมาเสียดวย ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจา

ตาพองยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับว่ิงไปยืนประชิดคนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุด

โวย หยุด ไอน่ี กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสนทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปตอ คนขับบาเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา

เห็นผูชายที่น่ังถัดไปทางมาน่ังดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปที่ไอวายรายและถัดไปอีกเปน

ชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขี้มา ผมเขาใจวาคงจะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลังเอา

มือลวงกระเปากางเกงอยูท้ังสองคน 

บรรยากาศตอนนัน้ชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวถูกปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่าํ ทุกคนเกร็งไป

หมด ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 

 

“สูไหม” 
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ประเด็น   

1. ถาคุณอยูในเหตุการณอยางผม คุณจะตัดสินใจอยางไร 

2. กอนที่คุณจะตัดสินใจ คุณคิดถึงอะไรบาง 
 

แนวทางการทํากจิกรรม 

 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อเปน

ผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายทีบ่ันทึกไวไปเสนอตอที่

ประชุมใหญ จากนั้น ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพือ่หาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครูติดตาม

สังเกต การใชเหตุผลของแตละกลุ ม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี ้แนะใหอภิปรายเพิ ่มเติมได 

เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนด และนําคําตอบนัน้ไปรายงานในที่

ประชุมกลุมใหญ (หากมีผูเรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย 

โดยไมตองแบงกลุมยอยก็ได) 

 ในการประชุมกลุมใหญ ครูเตรียมกระดาษปรูฟแบงเปน 3 ชอง ใหหัวขอแตละชองวา ขอมูลทาง

วิชาการ ขอมูลดานตนเอง และขอมูลดานสังคมสิง่แวดลอม ขอมูลทางวิชาการ คือ ขอมูลทีเ่ปนความรู 

ความจริง ทฤษฎี ตํารา ฯลฯ ขอมูลเกีย่วกับตนเอง คือ ขอมูลสวนตัวของผู คิด ผู วิเคราะหเอง เชน 

ประสบการณของผูวิเคราะห ความชอบ ความถนัด ความสนใจ จุดออน จุดแข็ง  ความรัก ความชอบ ความ

กลัว ความกลาของตนเอง ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิง่แวดลอม คือ ขอมูลที่อยู ในสังคมรอบตัวของผู

วิเคราะห เชน ความเชือ่ วัฒนธรรมประเพณี สภาวะแวดลอม กฎหมายขอบังคับ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

กระแสสังคม ฯลฯ นํามาติดไวลวงหนา เมื ่อแตละกลุมรายงานถึงเหตุผลของกลุมวาสูหรือไมสู เพราะ

เหตุผลอะไร ขอมูลทีนํ่ามาเสนอจะถูกบันทึกลงในชองที่เหมาะสมกับขอมูลนั้น ๆ เชน ถายกเหตุผลวาสู 

หรือไมสู เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูคนรอบขางในรถ ก็นาจะบันทึกเหตุผลนั้นลงใน

ชองที่ 3 เร่ืองขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม หากเหตุผลทีเ่สนอเปนเรือ่งความมัน่ใจหรือความเขมแข็งทาง

จิตใจของตนเองก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 2 ขอมูลดานตนเอง หรือถาเหตุผลทีเ่สนอเปนเรือ่งของความรู

เรือ่งการยิงปน ชนิดของปน ก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 1 ขอมูลทางวิชาการ เปนตน เมื่อทุกกลุมรายงาน

และขอมูลถูกบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลทั้ง 3 กลุมแลว ครูนํากระดาษปรูฟที่บันทึกขอมูลทั้ง 3 ดาน

ขึ้นมาใหผูเรียนพิจารณาแลวจะถามผูเรียนวา พอใจกับการคิด การตัดสินใจหรือยัง ถายังไมพอใจใหทุกคน

เพิม่เติมตามที่ตองการ จากนั้น ครูสรุปใหผูเรียนเขาใจวา การคิดการแกปญหาตาง ๆ ผูแกปญหาจะมีการนํา

ขอมูลมาประกอบการคิดอยางนอย 3 ประการ เสมอ คือ ขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเอง และขอมูลสังคม

สิง่แวดลอม อาจมีคนคิดถึงขอมูลดานอืน่ ๆ อีกก็ได แตจะมีขอมูลหลักอยางนอย 3 ประการเสมอ การคิด

แกปญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถายังไมพอใจก็ตองกลับไปคิดถึงปญหาและขอมูลที่นํามาคิดแกไข 

พยายามคิดหาขอมูลเพิม่เติมแตละดานใหมากขึ้น จนพอเพียงทีจ่ะใชแกปญหาจนพอใจก็ถือวา การคิดการ

แกปญหาน้ันเสร็จสิน้ดวยดี 
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ในการประชุมกลุมใหญ ครูเตรียมกระดาษปรูฟแบงเปน 3 ชองใหหัวขอในแตละชองวางวาขอมูล

ทางวิชาการ ขอมูลดานตนเอง และขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม นํามาติดไวลวงหนา ขอมูลทางวิชาการ คือ 

ขอมูลที่เปนความรู ความจริง ทฤษฎี ตํารา ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ขอมูลสวนตัวของผูคิด ผูวิเคราะห

เอง เชน ประสบการณของผู วิเคราะห ความชอบ ความถนัด ความสนใจ จุดออน จุดแข็ง  ความรัก 

ความชอบ ความกลัว ความกลาของตนเอง ฯลฯ เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิง่แวดลอม คือ ขอมูลทีอ่ยูใน

สังคมรอบตัวของผูวิเคราะห เชน ความเชือ่ วัฒนธรรมประเพณี สภาวะแวดลอม กฎหมายขอบังคับ ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ กระแสสังคม ฯลฯ เปนตน เมื่อแตละกลุมรายงานถึงเหตุผลของกลุมวาสูหรือไม เพราะ

เหตุผลอะไร ขอมูลที่นํามาเสนอจะถูกบันทึกลงในชองที่เหมาะสมกับขอมูลนั้นๆ เชน ถายกเหตุผลวาสู 

หรือไมสู เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูคนรอบขางในรถ ก็นาจะบันทึกเหตุผลนั้นลงใน

ชองที่ 3 เร่ืองขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม หากเหตุผลทีเ่สนอเปนเรือ่งความมัน่ใจหรือความเขมแข็งทาง

จิตใจของตนเองก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 2 ขอมูลดานตนเอง หรือถาเหตุผลทีเ่สนอเปนเรือ่งของความรู

เรือ่งการยิงปน ชนิดของปน ก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 1 ขอมูลทางวิชาการ เปนตน เมื่อทุกกลุมรายงาน

และขอมูลถูกบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลทั้ง 3 กลุมแลว ครูนํากระดาษปรูฟที่บันทึกขอมูลทั้ง 3 ดาน

ขึ้นมาใหผูเรียนพิจารณาแลวจะถามผูเรียนวา พอใจกับการคิด การตัดสินใจหรือยัง ถายังไมพอใจใหทุกคน

เพิม่เติมตามที่ตองการ จากนัน้ครูสรุปใหผูเรียนเขาใจวา การคิดการแกปญหาตางๆ ผูแกปญหาจะมีการนํา

ขอมูลมาประกอบการคิดอยางนอย 3 ประการ เสมอคือ ขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเอง และขอมูลสังคม

สิง่แวดลอม อาจมีคนคิดถึงขอมูลดานอื่นๆ อีกก็ได แตจะมีขอมูลหลักอยางนอย 3 ประการเสมอ การคิด

แกปญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถายังไมพอใจก็ตองกลับไปคิดถึงปญหาและขอมูลที่นํามาคิดแกไข 

พยายามคิดหาขอมูลเพิม่เติมแตละดานใหมากขึ้น จนพอเพียงทีจ่ะใชแกปญหาจนพอใจก็ถือวา การคิดการ

แกปญหาน้ัน เสร็จสิ้นดวยดี 
 

ตัวอยาง แบบฟอรมในการเตรียมบันทึกขอมูลจากการคิดการสรุปของผูเรียน หลังจากอภิปรายถกแถลง

กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” แลวครูนํามาบันทึกลงตารางในกระดาษปรูฟขางลางนี้ 

1. ขอมูลทางวิชาการ 2. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 3.ขอมูลทางสังคมสิง่แวดลอม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมในการเตรียมบันทึกขอมูลจากการคิดการสรุปของผูเรียน หลังจากอภิปรายถกแถลง

กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” แลวครูนํามาบันทึกลงตารางในกระดาษปรูฟขางลางน้ี 

1 

ขอมูลทางวิชาการ 

2 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

3 

ขอมูลทางสังคมและส่ิงแวดลอม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง  

เร่ือง “สูไหม” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมหลายคนที่เคย 

เสนอไว ดังที่ปรากฏในกรอบ 

ดานขวามือ ตัวอยางขอสรุปน้ี 

อาจจะใกลเคียงกับขอสรุปของ 

กลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“สูไหม” 

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

 ป ญ ห า ใ น สั ง ค ม ป จ จุ บั น ซั บ ซ อ น แ ล ะ

เปลีย่นแปลงรวดเร็ว การเรียนรูโดยการฟงการจําจาก

การสอนการอธิบายของครูอยางเดียวคงไมพอทีจ่ะ

แกปญหาไดอยางยั ่งยืน ทันตอเหตุการณ การสอนให

ผูเรียนรูจักคิดเอง โดยใชขอมูลที่หลากหลายอยางนอย  

3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักวิชาการ ขอมูล

เกีย่วกับตนเอง และขอมูลเกีย่วกับสภาพของสังคม

สิ่งแวดลอม มาประกอบในการคิด การตัดสินใจอยาง

พอเพียงก็จะทําใหการคิด การตัดสินใจเพื่อแกปญหานัน้

มีความมั่นใจและถูกตองมากขึ้น 
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เมื่อผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ครบทั้ง 5 กิจกรรม

แลว ครูนํากระดาษปรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทัง้ 5 แผนติดผนังไว เชิญทุกคนเขารวมประชุมกลุมใหญแลว

ใหผูเรียนบางคนอาสาสมัครสรุปความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญใหเพื่อนฟง จากนัน้ครูสรุปสุดทาย

ดวยบทสรุปตัวอยางดังน้ี 

  ความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผู ใหญ เชื ่อวาคนทุกคนมีพืน้ฐานที ่แตกตางกัน ความ

ตองการก็ไมเหมือนกันแตทุกคนก็มีจุดมุงหมายปลายทางของตนที่จะกาวไปสูความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุถึง

สิง่นัน้ไดเขาก็จะมีความสุข ดังนัน้ ความสุขเหลานีจึ้งเปนเรือ่งตางจิตตางใจทีก่ําหนดตามสภาวะของตน 

อยางไรก็ตามการจะมีความสุขอยูไดในสังคม จําเปนตองปรับตัวเอง และสังคมใหผสมกลมกลืนกันจนเกิด

ความพอดีแกเอกัตภาพ และบางคร้ังหากเปนการตัดสินใจที่ไดกระทําดีที่สุดตามกําลังของตัวเองแลว ก็จะมี

ความพอใจกับการตัดสินใจนั้น อีกประการหนึ่งในสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ การที่จะ

ปรับตัวเองและสิง่แวดลอมใหเกิดความพอดีนัน้ จําเปนตองรูจักการคิด การแกปญหา การเรียนการสอนที่

จะใหคนรูจักแกปญหาไดนั้น การสอนโดยการบอกอยางเดียวคงไมไดประโยชนมากนัก การสอนใหรูจัก

คิด รูจักวิเคราะหจึงเปนวิธีที่ควรนํามาใช กระบวนการคิด การแกปญหามีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป แต

กระบวนการคิด การแกปญหาทีต่องใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ คือขอมูล

ทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อนําผลการคิดน้ีไปปฏิบัติ

แลวพอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเชนน้ันวา คิดเปน 
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บทสรุป เร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

 เราไดเรียนรูถึงความเชือ่พื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ โดยการทํากิจกรรมรวมกันทั้ง 5 กิจกรรม

แลวดังบทสรุปที่ไดรวมกันเสนอไวแลว ความเชือ่พื้นฐานที่สรุปไวนีค้ือ ความเชือ่พืน้ฐานที่เปนความจริง

ในชีวิตของคนที่ กศน. นํามาเปนหลักใหคนทํางาน กศน. ตลอดจนผูเรียนไดตระหนักและเขาใจแลว

นําไปใชในการดํารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับคนอ่ืน การบริหารจัดการในฐานะเปน

นายเปนผูนําหรือผูตาม ในฐานะผูสอน ผูเรียนในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและ

สังคม เพื่อใหรูจักตัวเอง รูจักผูอื่น รูจักสภาวะสิ่งแวดลอม การคิดการตัดสินใจตาง ๆ ที่คํานึงถึงขอมูลที่

เพียงพออยางนอยประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและขอมูลเกี่ยวกับ

สังคม สิ่งแวดลอม ดวยความใจกวาง มีอิสระ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นไมเอาแตใจตนเอง จะไดมี

สติ รอบคอบ ละเอียดถี่ถวน ไมผิดพลาดจนเกินไป เราถือวาความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ ดังกลาว

นี ้คือ พืน้ฐานเบือ้งตนของการนําไปสู การคิดเปน หรือเรียกตามภาษานักวิชาการวา ปฐมบทของ

กระบวนการคิดเปน 
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เร่ืองที่  2  คดิเปนและกระบวนการคิดเปน 

 ในเร่ืองที่ 1 เราไดเรียนรูเรื่องของความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญมาแลววา เปนพื้นฐานหรือ

ปฐมบทของคิดเปน เปนความจริงหรือสัจธรรมในชีวิตที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตใหมีความสุขได 

ดังน้ัน คิดเปนจึงควรจะเปนเรื่องที ่อยู ในแวดวงของความจริงที ่อยู ในวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยและ

สามารถนํามาปรับใชในการเรียนรูและการมีชีวิตอยูรวมกับ เพื่อนมนุษยอยางเปนสุขได เพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูเร่ืองคิดเปนอยางกวางขวางเพิ่มขึ้นขอใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนไปหาความหมายของคําวา คิดเปนในแงมุมตาง ๆ ทัง้โดยการอานหนังสือ สนทนาธรรม 

ฟงวิทยุ คุยกับเพือ่น ฯลฯ แลวบันทึกการคิดดังกลาวลงในหนาวางของแบบเรียนนีอ้ยางสัน้ ๆ โดยไมตอง

กงัวลวาจะไมถูกตอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 

 ขอใหผู เรียนลองใหความเห็นของผูเรียนเองบางวา คิดเปนคืออะไร โดยไมตองกังวลวาจะไม

ถูกตอง 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ขอใหผูเรียนนําบันทึกความเขาใจที่ไดศึกษาเรือ่ง คิดเปน ในกิจกรรมที ่1 และ 2 ไปปรึกษาครูวา 

ทานมีความเขาใจเร่ืองคิดเปนมากนอยเพียงใด ครูใหคะแนนผูเรียนแตละคนดวยเคร่ืองหมาย  

 

                                     เขาใจดีมาก                            เขาใจดีพอควร 

ใหผูเรียนไดศึกษาเรือ่งของคิดเปนและกระบวนการคิดเปนตอไปนีอ้ยางชา ๆ ไมตองรีบรอน แลว

ใหคะแนนความเขาใจของตัวเองดวยเครือ่งหมาย   ลงในกรอบการประเมินหลังจากการทําความเขาใจ

เสร็จแลว 
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คิดเปนและกระบวนการคิดเปน 

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

ของคนในการดํารงชวีติอยูในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ไดอยางปกติสุข “คิด

เปน” มาจากความเชื่อพื้นฐานเบื้องตนที่วาคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคนมีความตองการสูงสุด

เหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อมีการปรบตัวเองและสังคม สิ่งแวดลอมใหเขาหากัน

อยางผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี นําไปสูความพอใจและมีความสุข อยางไรก็ตามสังคมสิ่งแวดลอมไมได

หยุดน่ิง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงอยูตลอดเวลากอใหเกิดปญหา เกิดความทุกข ความไม

สบายกายไมสบายใจขึ้นไดเสมอ กระบวนการปรับตนเองกับสังคมสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนจึงตองดําเนินไป

อยางตอเนื่องและทันการ คนที่จะทําไดเชนนี้ตองรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเองและธรรมชาติสังคม

สิง่แวดลอมเปนอยางดี สามารถแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและพอเพียง อยางนอย 3 ประการ คือ 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเองมาเปนหลักในการวิเคราะห

ปญหาเพื่อเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการแกปญหา หรือสภาพการณที่เผชิญอยูอยางรอบคอบ จนมี

ความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจน้ันอยางสมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิตอยาง

สันติสุข เรียกไดวา “คนคดิเปน” กระบวนการ คิดเปน อาจสรุปไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คิดเปน” 

ปญหา กระบวนการคิดเปน ความสุข 

ขอมูลท่ีตองนํามาพิจารณา 

ไมพอใจ 

ลงมือปฏิบัต ิ ลงมือปฏิบัต ิ

พอใจ 

ตนเอง สังคม วิชาการ 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 

อยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจ 

เลือกแนวทางปฏิบัติ 
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 ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุกอยาง

ไวในตัวแลว เปนคําที่บูรณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเชื่อ 

วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว น่ันคอื ตองคดิเปน คิดชอบ 

ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใชเพียงแคคิดอยางเดียว เพราะเร่ือง

ดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะหอยางพอเพียงอยูแลว 

กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” น้ี ผูเรียนสําคัญทีสุ่ด ผูสอนเปนผูจัดโอกาสจัด

กระบวนการ จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู รวมทั้งการกระตุนใหกระบวนการคิด การวิเคราะหได

ใชขอมูลอยางหลากหลาย ลึกซึ้งและพอเพียง นอกจากนัน้ “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการหลอหลอมจิต

วิญญาณของคนทํางาน กศน. ทีป่ลูกฝงกันมาจากพีสู่นองนับสิบ ๆ ป เปนตนวา การเคารพคุณคาของความ

เปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญเรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลีย่ม ไมมีอัตตา ใหเกียรติ

ผูอ่ืนดวยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีดํา ในดํามีขาว ไมมีอะไรที่ขาวไปทั้งหมด และไมมี

อะไรที่ดําไปทั้งหมด ทั้งน้ีตองมองในสวนดีของผูอ่ืนไวเสมอ 

จากแผนภูมิดังกลาวนี้ จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนนั้นจะตองประกอบดวย

องคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนกระบวนการเรียนรูที่ประกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลประเภทตาง 

ๆไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตําราหรือรับฟงการสอนการบอกเลาของครู

แตเพียงอยางเดียว 

2. ขอมูลที่นํามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม อยาง

นอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 

3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรู 

4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริง ซึ่งเปน

สวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอ่ืนและยอมรับความเปนมนุษยที่

ศรัทธาในความแตกตางระหวางบุคคลดังน้ันเทคนิคกระบวนการที่นํามาใชในการเรียนรูจึง

มักจะเปนวิธีการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธหรือกลุมสนทนา 

6. กระบวนการคิดเปนนัน้ เมือ่มีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มีความสุข แต

ถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติไมทุรนทุราย ไมเดือดเนือ้รอนใจ แตจะกลับยอนไป

หาสาเหตุแหงความไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 

เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหาแลวทบทวนการตัดสินใจใหมจนกวาจะพอใจกับการ

แกปญหาน้ัน 
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ทานเขาใจเร่ืองของคดิเปน และกระบวนการคดิเปนหรือยัง ? อยาลืมใสเครือ่งหมาย  เพื่อประเมินตนเอง

ดวย 

                                          เขาใจดี                                          เขาใจพอสมควร 
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เร่ืองที่ 4 ฝกทักษะการคิดเปน 

คิดเปน เปนเรือ่งของการสรางสมประสบการณที่จะทําความเขาใจกับความจริงของชีวิต 

คิดเปนนอกจากจะเปนการทําความเขาใจกับหลักการและแนวคิดแลว กระบวนการเรียนรูจะเนนหนักไปที่

การฝกปฏิบัติจากกรณีตัวอยาง และจากการปฏิบัติจริงในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั ้งการได

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณจากการสานเสวนาหรืออภิปรายถกแถลงกับเพือ่นในกลุมดวย คนมี

ทักษะสูงก็จะสามารถมองเห็นทางเลือกและชองทางในการแกปญหาไดรวดเร็วและคลองแคลวมากขึ้น 

ฉะนั้น การฝกปฏิบัติบอยครั้ง และดวยวิธีที่หลากหลายก็จะชวยใหการแกปญหาไมผิดพลาดมากนัก ใน

ตอนสุดทายนี้เปนการเสนอกิจกรรมตัวอยางใหครูและผูเรียนไดรวมกันปฏิบัติเพือ่เพิ่มพูนทักษะ “คิดเปน” 

ใหเขมแข็ง เฉียบคม ฉับไว จนเกิดสภาพคลองเปนธรรมชาติ และใชเวลาในการคิด การตัดสินใจทีร่วดเร็ว

ขึน้ดวย 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 1  กรณีตัวอยางเร่ือง “ชาวบานบางระจัน” 

 ในราวป พ.ศ. 2310 พมาขาศึกไดยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาที่อยู ในสภาพออนแอขาดความ

สมานฉันทสามัคคี แตมีชาวบานบางระจันกลุมหนึง่มีผู นําสําคัญ เชน ขุนสวรรค พันเรือง นายทองแสง

ใหญ นายแทน นายดอก นายทองเหม็น และนายจันหนวดเขียว ผูมีฝมือทางการรบโดยมีพระอาจารยธรรม

โชติ พระสงฆผูแกกลาทางคาถาอาคมเปนศูนยรวมขวัญกําลังใจไดรวมกําลังกันเขาโจมตีพมาขาศึกจน

ไดรับชัยชนะถึง 7 ครั้ง ทัง้ ๆ ที่มีกําลังนอยกวามากตอมาก จนพมาไมกลาออกจากคายมารบดวย แตใชวิธี

ยงิปนใหญมาทําลายคายของชาวบานบางระจันจนเสียหาย ผูคนลมตายไปมาก ชาวบานบางระจันสงคนไป

ขอปนใหญจากกรุงศรีอยุธยาก็ไมไดรับการอนุญาตเพราะกลัวพมาจะแยงชิงระหวางทาง ชาวบานบางระจัน

จึงรวบรวมโลหะที่มีอยู หลอปนใหญเอง แตความที่ขาดวิชาการความรู การหลอปนใหญจึงไมประสบ

ความสําเร็จ ในทีสุ่ดชาวบานบางระจันซึง่ถนัดในการรบแบบใชกําลังฝมือก็ไมสามารถเอาชนะพมาขาศึก

ได ตองถูกโจมตีแตกพายไป 

 

ประเด็น 

1. ถาทานเปนคนไทยในสมัยนั้น ทานคิดจะไปชวยชาวบานบางระจันตอสู กับขาศึกหรือไม 

เพราะเหตุใด 

2. หากทานจะใชกระบวนการ “คิดเปน” ในการตัดสินใจครัง้นี ้ทานจะใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจอยางไรบาง 

1) ขอมลูตนเอง (ตัวทานและชาวบานบางระจัน) 

2) ขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม 

3) ขอมูลทางวิชาการ 

กิจกรรมฝกทักษะท่ี 2  กรณีตัวอยาง เร่ือง ขาวท่ีนาสนใจ 

 ใหผูเรียนและผูสอนรวมกันสนทนาถึงขาวสารที่ไดรับการกลาวขวัญและวิพากษวิจารณทางสื่อใน

ปจจุบัน แลวเลือกขาวที่นาสนใจมา 1 ขาว ที่บุคคลในขาวไดตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปตามที่

ปรากฏในขาวนัน้ สมมติวาผูเรียนเปนบุคคลในขาวนัน้ ผู เรียนจะตัดสินใจ เหมือนบุคคลในขาวหรือไม 

เพราะอะไร ใหแสดงวิธีการแยกแยะขอมูลทั้ง 3 ดานประกอบการคดิการตัดสนิใจใหชดัเจนดวย 

 

สาระของขาว

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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การตัดสนิใจของทาน 

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

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

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

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

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

 

เพราะขอมูลที่ศึกษา มีดังน้ี 

 ขอมูลทางวิชาการ

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

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

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

 

ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม. 

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

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

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

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

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

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

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

 ผมสิบตรีมั่น มีเขียน ประจําอยู ร.พนั 11 ขณะนี้ปฏิบัติการอยูที่อรัญประเทศ คืนนัน้ผมกับเพือ่นอยู

หมวดลาดตระเวน เราจะตองแบงกันออกลาดตระเวนเปนหมู ๆ ในขณะทีเ่รารออยูในบังเกอร บางคนก็นัง่ 

บางคนก็เอนนอน ... คุยกันอยางกระซิบกระซาบ เสียงปนดังอยูเปนจังหวะไมไกลนัก เราจะตองออก

ลาดตระเวนตรวจดูวา พวกขาศึกทีช่ายแดนจะรุกล้าํเขามาหรือไม เราไมเคยนึกดอกครับวา ทหารญวนกับ

เขมรเสรีที่กําลังตอสูกันน้ัน จะรุกล้ําเขามาในเขตของเราแมเขากําลังรบติดพันกันอยู 

 พอไดเวลาหมูของเราตองออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คันนาทีเ่ราเหยียบย่ํามานั้น เราเห็นเปน

เสนดํา ๆ ยืดยาว... ขางหนาคือหมูบานโนนหมากมุน 

 เราเดินอยางแนใจวา จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไมไดอยูที่เสนกั้นเขตแดน ทันใดน้ันเองเสียงปนดัง

ขึ้น จากขางซาย จากขางขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดาน อะไรกันนี ่เกิดอะไรขึน้ทีบ่านโนนหมากมุน... เรา

จะทําอยางไร ผมคิดวาเสียงปนมาจากปนหลายกระบอกจํานวนมากกวาปนเราหลายเทานัก ผมกระโดดลง

ในปลักควายขางทาง ลูกนองของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตัวเองกอน หลบกระสุนเอาตัวรอด มือผม

กุมปนไว ผมจะทําอยางไร สั่งสูรึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไมได ไมได เราอาจจะถอยไมรอด มันมืดจนไมรู

วาเราตกอยูในสถานการณอยางไร เพือ่นผมละ ผมเปนหัวหนาหมูตองรับผิดชอบลูกนองของผมดวย เรา

ทุกคนมีปนคนละกระบอก มีกระสุนจํากัด จะสู หรือจะถอย คายทหารอยูไมหางไกลนักชวยผมทีเถอะ

ครับ ผมตองรับผิดชอบตอหนาทีล่าดตระเวน ผมตองรับผิดชอบชีวิตลูกนองผมทุกคน ผมจะทําอยางไร 

โปรดชวยผมตัดสินใจวา ผมจะสั่งสูหรือสั่งถอย  
 

ประเด็น 

1. ถาทานเปน ส.ต.มั่น มือเขียน จะตัดสินใจอยางไร เพราะอะไร 

2. ในการที่ทานจะตัดสินใจน้ัน ทานตองใชขอมูลอะไรบาง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. วิทยากรเลาเหตุการณบานโนนหมากมุน 

2. แบงกลุมสมาชิกออกเปน 5 – 6 กลุม เพื่อรวมกันคิดและรวมอภิปรายถกแถลงตามประเด็นใน

เหตุการณที่เกิดที่บานโนนหมากมุน ประมาณ 10 นาที 

3. ใหทุกกลุมไดนําเสนอผลการคิด วิเคราะหตามประเด็นที่กําหนด 

4. สรุปประเด็นในกลุมใหญ 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 4  กรณีตัวอยางเร่ือง “เร่ืองของฉนัเอง” 

 ใหผูเรียนทุกคนคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้น หรือเคยเกิดขึ้นกับตนเองมา 1 เร่ือง และแสดงวิธีการ 

แกปญหานั้นอยางคนคิดเปน โดยการแสวงหาขอมูลทั้ง 3 ดาน อยางพอเพียงมาประกอบการพิจารณาใน

การแกปญหาน้ันใหชดัเจน และบนัทกึกระบวนการดังกลาวไวดวย 

1. ลักษณะของปญหาที่นําไปสูกระบวนการแกปญหาแบบคนคิดเปน คืออะไร 

2. ขอมูลทั้ง 3 ประการ ที่จะนํามาเปนขอมูลประกอบการคิดการตัดสินใจเปนอยางไร ใหเสนอ

รายละเอียดของขอมูลตามสมควร 

3. กระบวนการวิเคราะหปญหาเพื่อการกําหนดทางเลือกในการแกปญหาทําอยางไร มีทางเลือกกี่

ทาง อะไรบาง 

4. ทานตัดสินใจเลือกทางเลือกขอไหน เพราะเหตุใด 

5. ทานจะนําทางเลือกไปปฏิบัติอยางไร 

6. ทานพอใจและมีความสุขกับการแกปญหานั้นหรือไม อยางไร 

 

กิจกรรมทายเลม 

1. ใหครูและผูเรียนทั้งกลุมชวยกันเขียนบันทึกหรือบันทึกลงแผนซีดีรอมสรุปกระบวนการ

เรียนรูวิชา “คิดเปน” ของกลุมผูเรียนกลุมน้ี และใหแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ตอผลที่ไดจาก

การศึกษารายวิชานี้ 

2. ใหผูเรียนแตละคนอธิบายสั้น ๆ ถึงสิ่งที่ไดเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการเรียนรายวิชาคิดเปน 

3. ครูและผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานของผูเรียนแตละคนในรายวิชาคิดเปน เพื่อเปนการ

ประเมินผลการเรียนรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

บทที่ 5 

การวิจัยอยางงาย 

สาระสําคญั 

1. การวิจัยเปนการหาคําตอบที่อยากรู อยางมีระบบ เพื่อใหไดรับคําตอบที่เชื่อถือได 

2. การวิจัยทําใหเกิดความรูใหม ๆ และผูวิจัยไดฝกการศึกษาคนควา อยางเปนระบบ 

3. การวิจัยทําไดโดยมีขั้นตอนการวิจัยอยางงาย ๆ 3 ขั้นตอน 

4. การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย เปนการเขียนใหผูอ่ืนเขาใจเหตุผลที่ทําวิจัย วิธีการ/ขั้นตอน

การทําวิจัยและผลการวิจัย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อจบบทน้ี ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยได 

2. ระบุขั้นตอนของการทําวิจัยได 

3. อธิบายวิธีเขียนรายงานการวิจัยงาย ๆ ได 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

 เร่ืองที่ 2 ทําวิจัยอยางไร 

 เร่ืองที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยอยางไร 

 

สื่อการเรียนรู 

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

แหงชาติ 

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

3. วารสารเอกสาร  งานวิจัยและวิทยานิพนธตาง ๆ 

 

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

ความหมายของการวิจัย 

ผูเรียนระดับประถมศึกษา 2 คน ที่ตองเรียนหัวขอ การวิจัยอยางงายในเทอมน้ี กําลังพูดคุยอยาง

วิตกกังวลที่ตองเรียนวิจัย ดังน้ี 

สมชาย  “ทาจะแยเทอมน้ี ตองเรียนวิจัยดวย มันคืออะไรก็ไมรู แตคงยากมาก ๆ แนเลย” 

สมหญิง “ใช ๆ พี่เราที่อยูมหาวิทยาลัย บอกวาปวดหัวมากเลย ทําวิจัยน่ีตองไปคนหนังสือมากมาย

ตองรูเร่ืองสถิติ บอกวากวาจะทําวิจัยเสร็จใชเวลาเปนป ๆ เลยละ” 

สมชาย  “แตวิจัยของเราแคระดับประถม และหัวขอคือวิจัยอยางงาย คงไมยากเหมือนวิจัยใน

มหาวิทยาลัยหรอก แตที่เราสงสัยคือ วิจัยคืออะไร แลวทําไมพวกเราตองเรียนวิจัยดวย มีประโยชนอะไร” 

ผูเรียนหลายคน คงมีปญหาขอสงสัยเหมือนสมชายและสมหญิง เราลองมาหาคําตอบกันเถอะวา

วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

วิจัยคืออะไร 

การวิจัยเปนการหาคําตอบที่สงสัยที่อยากรูอยางเปนระบบ ไมใชคาดเดา หรือสรุปเอาเอง คําตอบ

น้ันจึงจะเชื่อถือได 

ตัวอยางเชน  สงสัยวา ผูเรียนระดับประถมศึกษาใน ศรช. แหงนี้ ใชเวลาวางทําอะไรจะไปสังเกต

หรือสอบถามผูเรียนเพียง 2-3 คน แลวมาสรุปวา เวลาวางผูเรียนใน ศรช. นี ้ชอบเลนดนตรีก็คงไมได แต

ตองไปสังเกตหรือทําแบบสอบถามไปใหผูเรียนที่มีจํานวนมากพอจะเปนตัวแทนของ ผูเรียนทัง้หมดตอบ

แลวนํามาสรุปวาผูเรียนสวนใหญใชเวลาวางทําอะไร เปนตน 

อีกตัวอยางหน่ึง เชน ถาผูเรียนสงสัยวาผักบุงที่ชอบกินน้ัน จะขึ้นไดเจริญงอกงามในดินชนิดใด 

ระหวางดินทราย กับดินเหนียว ผูเรียนสามารถพิสูจนขอสงสัย โดยทดลองปลูกผักบุงในดินทั้ง 2 ชนิดน้ัน 

โดยตองควบคุมสภาพแวดลอมทุกอยางใหเหมือน ๆ กัน เชน จํานวนเมล็ดพันธุผักบุงที่ปลูก การรดนํ้า การ

ใสปุย เมื่อครบเวลาที่จะนําผักบุงมาทําอาหารผูเรียนก็จะสามารถสรุปไดวาผักบุงสามารถขึ้นไดดีในดิน

ชนิดไหนมากกวากนั  

การทดลองเชนน้ีเราเรียกวา เปนการวิจัย เร่ือง “การเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของผักบุงทีป่ลูก

ในดินทรายกบัดินเหนียว” ซึ่งเปนการศึกษาหาความจริงที่อยากรู โดยวิธีการทดลองปฏิบัติจริง และที่สําคัญ

ที่ผูเรียนตองทําเพื่อใหการตอบคําถามน้ีนาเชื่อถือคือ การจดบันทึกทุกขัน้ตอนของการปลูกผักบุงในดินทัง้ 

2 ชนิด ตั้งแตเริ่มตนเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ใหน้าํ ใสปุย และบันทึกผลเมื่อผักบุงเริม่งอกจนเก็บ

เรื่องที่ 1 
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มาทําอาหารได เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุงในดินทัง้ 2 ชนิด เกีย่วกับจํานวนตนทีง่อก ความสูง

ของตน ความสมบูรณแข็งแรง เปนตน 

 จากตัวอยางทั้ง 2 เร่ืองดังกลาว จะเห็นวาที่เรียกวาการวิจัยน้ันประกอบดวยสิ่งสําคัญ คือ 

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

สงสัยวาผักบุงจะขึ้นไดดีในดินทรายหรือดินเหนียว 

2. กระบวนการหาคําตอบที่เปนระบบ ไมใชการคาดเดา เชน ไปสังเกต สอบถาม สัมภาษณ หรือ

ทดลองปฏิบัติจริง โดยไปศึกษาวิธีปลูกผักบุง การดูแลรักษา แลวมาปลูกจริง สังเกต บันทึกผล ที่เกิดขึ้นทุก

ขั้นตอน 

3. รายงานผลการดําเนินงาน หรือเรียกวา รายงานการวิจัย เปนการเขียนใหผูอ่ืนทราบวาทําไมจึง

สนใจทําวิจัยเร่ืองน้ัน ๆ มีวิธีการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางไร และผลสรุปที่ไดจากการวิจัยเปนอยางไร 

 

 

 

  

ประโยชนของการวิจัย 

 ประโยชนของการวิจัย  สําหรับผูทําวิจัยเอง มีหลายประการดังน้ี 

1. ทําใหมีความสนใจ กระตือรือรน สงสัย อยากรูอยากเห็นในสิ่งรอบตัว 

2. ฝกการเปนคนมีเหตุผล เมื่อมีปญหา ขอสงสัย ตองหาคําตอบที่ถูกตอง ไมใชการคาดเดาหรือ

สรุปเอง 

3. ฝกการศึกษาคนควา จากแหลงความรูตาง ๆ 

4. ฝกการเปนคนชางคิด ชางสังเกต อดทน 

5. ฝกการจดบันทึก เขียนเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

6. ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ประโยชนของการวิจัย สําหรับผูอ่ืน/หนวยงาน/สังคม  

1. ความรูใหม ที่นําไปใชในการพัฒนางานดานตาง ๆ 

2. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐใหม ๆ 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนเขียนสรุปความหมายของการวิจัยตามความเขาใจของตนเองและนําเสนอในการพบกลุม 
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กิจกรรมท่ี 2 

ใหผูเรียนไปศึกษาคนควา และยกตัวอยางวา มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ อะไรบาง 

ที่เกิดขึ้นจากผลของการวิจัย 
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เร่ืองที่ 2 ทําวิจัยอยางไร 

 

ข้ันตอนของการทําวิจัย 
 

โดยทั่วไป การวิจัยอยางงาย มีขั้นตอนที่เขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนแรก คําถามที่ตองการคําตอบ คืออะไร เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะการวิจัยจะเร่ิมตนจาก

ปญหาความสนใจ ความตองการหาคําตอบในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งของผูวิจัยเอง 

ข้ันตอนท่ีสอง วิธีการหาคําตอบที่ตองการรู ทําอยางไร ขั้นตอนน้ีผูวิจัยตองแสดงวาจะมีแนวทาง/วิธีการ

หาคําตอบ อยางไรบาง โดยตองเขียนรายละเอียดใหผูอานมองเห็นภาพรวมของการ

ดําเนินการวิจัยทั้งหมด 

ข้ันตอนท่ีสาม รายงานผลการหาคําตอบ เปนขั้นตอนสุดทาย เมื่อไดรับคําตอบจากการวิจัยแลว นํามา

เขียนเปนรายงานใหผูอ่ืนทราบวา ทําไมจึงสนใจทําวิจัยเร่ืองน้ัน ๆ มีวิธีการทําวิจัยอยางไร 

และผลที่ไดจากการทําวิจัยเปนอยางไร 

ในขั้นตอนของการทําวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนดังกลาว มีรายละเอียดและวิธีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. คําถามท่ีตองการคําตอบ คืออะไร 

เปนขั้นตอนแรกของการวิจัย ที่ผูวิจัยตองตอบใหไดวา อยากรูอะไร มีปญหาขอสงสัยอะไร  

คําถามที่ตองการคําตอบคืออะไร เรียกวา เปนคําถามการวิจัย 

ตัวอยางคําถามการวิจัย เชน อาหารประเภทใดที่วัยรุนชอบกิน วัยรุนใชเวลาวางทําอะไร ลักษณะ 

ครูที่วัยรุนชอบเปนอยางไร ผักชีขึ้นไดดีในดินชนิดใด ฯลฯ เปนตน 

ข้ันตอน 

 
คําถามที่ตองการคําตอบ  คืออะไร 

วิธีการหาคําตอบที่ตองการรู  ทําอยางไร 

รายงานผลการหาคําตอบ 
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 ทีม่าของคาํถามการวิจยั ไดมาจากปญหา ขอของใจ ความสนใจของผูวิจัยเอง หรือไดมาจากการพูดคุย

กับผูอื่นแลวเกิดประเด็นคําถาม หรือไดมาจากการศึกษาคนควาอานหนังสือ แลวเกิดความสนใจที่จะหา

คําตอบ เปนตน 

 

 

 

2. วิธีการหาคําตอบที่ตองการรู ทําอยางไร 

 เมื่อผูวิจัยมีคําถามการวิจัยแลว ขั้นตอนตอไปผูวจัิยตองเขียนแสดงใหเห็นวาจะมแีนวทาง/วิธีการ

หาคําตอบ ในเร่ืองที่สนใจหรืออยากรูอยางไร โดยเขียนรายละเอียด ใหครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

1. จะทําวิจัยเร่ืองอะไร (ชื่อเร่ืองที่วิจัย) 

2. ทําไมจึงทําเร่ืองนี้ (เหตุผลที่สนใจทําวิจัยเร่ืองน้ีคืออะไร) 

3. อยากรูอะไรบางจากการวิจัย (วัตถุประสงคการวิจัย) 

4. มีวิธีการขั้นตอนการวิจัยอยางไร (อธิบายรายละเอียดของการดําเนินงานวิจัย ระยะเวลา 

แผนการดําเนินงาน) 

5. ประโยชนที่ไดจากการวิจัยคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายงานผลการหาคําตอบ 

 เปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัย เมื่อทําวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว เรียกวา เปนรายงานการวิจัยเขียน

เพื่อใหผูอานเขาใจถึงเหตุผลที่ทําวิจัย สิ่งที่อยากรูในการทําวิจัย วิธีการ/ขั้นตอนของการทําวิจัย และ

ผลการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 3 

 ใหผูเรียนเขียนคําถามการวิจัยตามความสนใจของตนเอง  คนละ 3 คําถาม 

 

กิจกรรมท่ี 4 

1. ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน 

2. ในกลุมใหแตละคนนําเสนอคําถามการวิจัยตามที่ตนเองสนใจที่เคยเขียนไวในกิจกรรมที ่3  

3. กลุมพิจารณาเลือกคําถามการวิจัยที่นาสนใจที่สุดมา 1 คําถาม 

4. ระดมสมองในกลุมวาจากคําถามการวิจัยที่เลือกมา จะทําวิจัยเร่ืองอะไร ทําไม จึงทําเร่ืองนี้ อยากรู

คําตอบอะไร จะเกิดประโยชนอยางไร และมีแนวทาง/วิธีการทําวิจัยอยางไรบาง 

5. สงตัวแทนไปนําเสนอรายละเอียดในขอ 4 ในการพบกลุมใหญ 
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เร่ืองที่ 3    เขียนรายงานการวิจัยอยางไร 

การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย ๆ 

การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย ๆ สวนใหญจะประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

1. ชื่อเร่ืองที่วิจัย 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. เหตุผลที่ทําวิจัย (ทําไมจึงทําวิจัยเร่ืองน้ี) 

4. อยากทราบอะไรจากการวิจัย (วัตถุประสงคการวิจัย) 

5. วิธกีารดําเนินการวิจัย (ขั้นตอน/วิธีการ/ระยะเวลาการวิจัย) 

6. ผลการวิจัย (ขอคนพบจากการวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 5 

 ใหผูเรียนแบงกลุมไปศึกษาคนควารายงานการวิจัยในเอกสารหรือเว็บไซตและเขียนสรุปรายงานการ

วิจัยที่สนใจ ใหครอบคลุมทั้ง 6 หัวขอ ขางตน เปนรายงานกลุมสงครูประจํากลุม 
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กิจกรรมท่ี 1 

 คําตอบอาจมีหลากหลาย แตที่สําคัญคือความหมายของการวิจัย ตองการมีศึกษาคนควา หาคําตอบ

อยางเปนระบบ ไมใชการคาดเดา หรือสรุปเอาเอง 

กิจกรรมท่ี 2 

 คําตอบเปนไปตามสิง่ทีผู่ เรียน ไดไปศึกษาคนควา และยกตัวอยางเกีย่วกับนวัตกรรม ผลงาน 

สิ่งประดิษฐที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 3   

 คําตอบเปนไปตามคําถาม การวิจัยของผูเรียนแตละคน 

กิจกรรมท่ี 4 

 คําตอบในขอ 4 ใหครอบคลุมชื่อเร่ืองที่วิจัย เหตุผลความเปนมาที่ทําวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย 

วิธีการ/ขั้นตอนการวิจัย ประโยชนไดรับจากการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 5 

 คําตอบใหครอบคลุมชื่อเร่ืองที่วิจัย ชื่อผูวิจัย เหตุผลที่ทําวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ

ดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย   
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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 

 นางศริิพรรณ 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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