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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 

                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

 สํานักงาน กศน.  
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 

  หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ

ประถมศึกษา เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบ 

  ในการศกึษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

  1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาและทําความเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่

คาดหวังและขอบขายเนื้อหา 

  2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและฝกปฏิบัติตามกิจกรรมที่

กําหนด ถายังไมมั่นใจวาปฏิบัติตามกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ควรยอนกลับไปทําความเขาใจเนื้อหานั้น

อีกคร้ังกอนศึกษาเร่ืองตอไป 

  3. ทํากิจกรรมทายเร่ืองใหครบทุกเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรูที่ไดรับ ผูเรียนสามารถ

ตรวจสอบและทบทวนกับครู เพื่อน และผูรู 

  4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 3 บท คือ 

      บทที่ 1  การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

      บทที่ 2  การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

      บทที่ 3   การวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม  (สค11003) 

ระดบัประถมศกึษา 

 

สาระสําคัญ 

 1.  ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 2.  ความสําคัญของขอมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะหอยางงาย 

 3.  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1.  อธิบายสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 2.  จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

 3.  มีสวนรวมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทที่ 1  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 บทที่ 2  การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 บทที่ 3  การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไป ใชในชีวิตประจําวัน 
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บทที่ 1 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  การพัฒนาตนเองเปนเรือ่งสําคัญและจําเปนอยางมาก การพัฒนาไมไดเนนเฉพาะทาง

กาย แตตองพัฒนาจิตใจควบคูกันไป ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองดวยการสรางนิสัยที่ดีซึง่เปนประโยชน

แกตนเอง ใหผูคนพึง่พาอาศัยกันได และเปนพืน้ฐานทีดี่ในการพัฒนาชุมชน สังคมตอไป ชวยใหชุมชน

แข็งแกรงและสรางสังคมที่เปนสุข 

  เราสามารถพัฒนาตนเองเปนอยางแรก โดยดูแลรางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

เพือ่ปองกันไมใหเกดิอุปสรรคในการดําเนินชีวิต สามารถทํางานไดอยางเต็มที่ เมือ่รางกายแข็งแรง   ยอม

มีจิตใจมุงมัน่ทํางานเพือ่ชวยเหลือตนเองและเพือ่นมนุษยได

อยางไมยอทอ ทั ้งนี ้ตองรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ

ตนเอง พัฒนาความรูและความคิด รวมทัง้ความจํา ความ

เขาใจ ความมีเหตุมีผล รูจักมองและประเมินสถานการณ 

ตาง ๆ ทีผ่านเขามาในชีวิต ตลอดจนตัดสิน    ดวยความเปน

ธรรม ไมลําเอียงหรือมีอคติ พูดงาย ๆ คือ รูจักคิดนั่นเอง คิด

โดยอาศัยความรู มองจากตัวเราและไกลออกไปสูครอบครัว 

ชุมชน สังคม โดยคิดใหอยู ภายในกรอบของคุณธรรม จะทําใหความคิดและการตัดสินใจของเรา

เหมาะสมกับสถานการณทีเ่กิดขึน้ ไมเบียดเบียนตัวเราเองและผู อื ่นในสังคม อยางนีจึ้งเรียกไดวา                 

“คิดเปน” 
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  กิจกรรม   

 อานเร่ืองราว  แลวคิดตาม 

  หวานหนาตาสวย เปนลูกคนสุดทอง พอแมทั้งหวงและเปนหวง หวานจบ ม. 6 พอมี

อาชีพเก็บของเกาขาย แมรับจางซักผา พี่ชายคนโตอยูวินมอเตอรไซค พี่ชายคนทีส่องอาศัยอยูกับหลวงตา

ทีวั่ดใกลบาน สวนพี่สาวทํางานโรงงานปลากระปอง  พักอยูหองเชาใกลโรงงาน หวานชอบทํากับขาว

และขนมไทย รสมือในการทําอาหารเปนเยี่ยม จนพอและแมออกปากชม 

  ถาคุณเปนหวาน มีลูทางจะคิดทําอะไรใหมีเงินเก็บพอที่จะเรียนตอ  โดยไมตองขอเงิน

จากครอบครัว 

  ลองคิดใหรอบคอบทุกดาน แลวเขียนสรุปสั้น ๆ ในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นเลาให

เพื่อน ๆ ฟงแนวคิดของคุณ อยาลืมวาทุกปญหายอมมีทางออก ไมมีคําวาผิดหรือถูก แตละคนมองหา

คําตอบโดยใชเหตุผลของตนเอง แลวมองขอจํากัดที่มีอยูรอบดาน ทุกการตัดสินใจตองอธิบายไดดวยเหตุ

และผล 

 เก็บขอสรุปไวใหครูผูสอนตรวจสอบ      

 

ความหมาย ความสําคัญและหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม    

 

                 

 

 

 

ภาพหลินปงนอนอยูบนอกหลินฮุย         ภาพหลินปงปนตนไม  มือ 2 ขางเกาะกิ่งไม 

ตอนเกิดไดไมกี่สัปดาห     เทาหอยอยู แมหลินฮุยยืนมองอยูโคนตน 

 

 

             

 

 

การพัฒนา คือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสิ่งที่เปนอยู มีอยู ดีขึ้นและกาวหนาไปกวาเดิมจากที่เคย

เปนอยู 
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  กิจกรรม   

  ลองถามเพื่อนหรือคนที่อยูใกลตัววา เขาเคยเห็นอะไรที่พัฒนาไปจากเดิมบาง และ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร  ไดคําตอบแลวบันทึกยอไวในสมุดหรือกระดาษ 

 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

การพัฒนาตนเอง เปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึน้กวาเดิม โดยตองคิดให

รอบดานวา เดิมตัวตนของเราเปนอยางไร ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เมื่อปรับปรุงตนเองแลว สามารถ

มีชีวิตที่เปนไปตามความต้ังใจที่หวังไวหรือไม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหตัวเรามีจิตใจเบิกบาน มี

อารมณแจมใสขึ้นกวาเดิมใชหรือไม นอกจากนี้ยังสามารถคิดหาเหตุผลมารองรับใหเกิดความกาวหนา

ทางสติปญญาของตนเองได เมื่อพึง่พาสติปญญาตนเองได ก็ยอมมีโอกาสใหผูอืน่พึ่งพาสติปญญาตัวเรา

ไดเชนกัน 

  คนท่ีพัฒนาตนเองไดดี ตองมีความมุงมั่น มีจิตใจแนวแนและตั้งใจจริง 

  การคิดทางบวกที่ชวยพัฒนาตนเองไดดี : 

               มนุษยทุกคนมีคุณคาในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองไดแทบทุกเร่ือง 

               ไมมีมนุษยคนใดที่ดีพรอมทุกอยางจนไมตองพัฒนาตนเองอีก 

               แมมนุษยจะรูตัวตนอยางดี แตไมสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง ตองอาศัยผูอ่ืนชวยดวย

การควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทํา 

  มนุษยบางรายติดยึดกับความรูสึกนึกคิด และการกระทําของตนเอง ตองอาศัยคน

ใกลชิดชวยมองแลวยอมรับที่จะสรางนิสัยใหม 

  มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลาเมื่อพบขอบกพรองของตน 

  

  กิจกรรม   

  ใหเวลาตนเองคิดทบทวนวา ตนมีปญหาและขอบกพรองใดบาง ยกมาเพียง 1 ตัวอยาง 

แลวพิจารณาวาคุณจะพัฒนาตนเองไดดวยวิธีใด โดยเขียนสรุปยอในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นจับคูกับ

เพือ่น เพือ่แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เพือ่หาแนวคิดทีแ่ตกตางกัน หรือมีวิธีอื่นที่จะชวยเหลือ

เพื่อนเพื่อพัฒนาตนเองอยางไร บันทึกเพิ่มเติมไว 

  อยาลืมวาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดดวยเหตุและผลของตนเอง ความคิดเห็นที่แตกตาง ไม

ตองการคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว ใครคิดเห็นอยางไรขอใหมีเหตุผลสนับสนุน เรากําลังฝก

ความคิดแบบประชาธิปไตย ฝกการมีสวนรวม และฝกการยอมรับความแตกตางของมนุษย           

 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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การพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ ไมไดเนนเฉพาะสิ่งที่มองเห็นดวยตาเทานัน้ แตยังรวมถึงสิง่ที่

ตองอาศัยการรูไดดวยใจ 

ภาพการตูน ผูหญิง 25 ป แจงความรอยเวร 

ที่โรงพักวาเก็บกระเปาสตางคไดมีคําพูด   ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งตอหนา 

“ดิฉันพบกระเปาสตางคหลนอยูท่ีปายรถเมลคะ”  และลับหลัง เปนตัวอยางที่ดีในสังคม 

 

 

 

 

ภาพการตูน ชาย 30 ป สงถุงขาวสารใหหญิงชรา  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักการให การแบงปน 

70 ป ที่อยูร้ัวติดกัน มีคําพูด “ผมกลับบานตาง  ตามโอกาสอันควรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

จังหวัด ไดขาวสารมาฝากคุณยายครับ” 

 

 

ภาพการตูนหญิง 50 ป กําลังพูดโทรศัพท   รักของสวนรวม เมื่อพบความเสียหายในที่ 

มีคําพูด “ดิฉันพบทอประปาแตกที่ปากซอย  สาธารณะ รีบแจงผูรับผิดชอบดวน เพื่อลด 

สันติภาพคะ”       การสูญเสียทรัพยากร 

 

 

ภาพการตูนนักศึกษาสาว 22 ป  ทักทายเพื่อนหญิง  การตรงตอเวลาเปนการสรางนิสัยที่ดีให 

วัยเดียวกันมีคําพูด “มาแตเชาเชียว ตรงเวลาอยางนี้  เกิดขึ้นในสังคม นับวาเปนแบบอยางที่ดีที่ 

จะไดเรียนกันอยางเต็มที่”     ควรปฏิบัติตาม 

 

  

  นอกจากสิ่งเหลาน้ีแลว ยังควรยกยองผูทําความดี รูจักเสียสละในทางที่ถูกที่ควร 

  ทางดานอารมณ ควรพัฒนาตนเองใหมองโลกในแงดี มีสติอยูเสมอ และสรางความ

เชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง 

  ดานสติปญญา ควรพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอไมหยุดน่ิง เพราะคนเราเรียนรูกันไดไม

มีวันจบ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเมื่อมีโอกาส รวมทั้งพัฒนาความคิดใหกวางไกลยิ่งขึ้น 

  ดานสังคม ควรฝกการมีมนุษยสัมพันธที ่ดีกับคนรอบขางกับคนทุกเพศทุกวัยให

เหมาะสม รูจักออนนอมถอมตน สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดและยังเปนไดทั้งผูนําและผูตาม 

ที่ดี 
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  กิจกรรม   

  รวมกลุมกับเพือ่น 6 คน ทบทวนเร่ืองราวตาง ๆ อีกคร้ังหน่ึง แลวชวยกันคิดวาทุกคนใน

กลุมยังมีเร่ืองใดที่ตองพัฒนาตนเองอีกบาง พูดกันในกลุมดวยความจริงใจและปรารถนาดีตอกัน อยามอง

กันดวยการจับผิด แลวชวยกันหาแนวทางการพัฒนา ระบุชื่อเพื่อนที่จะชวยเพื่อนพัฒนาตนเอง แตละคน

ใหมีผูชวยพัฒนาตนเอง 1 คน สรุปในสมดุหรือกระดาษ 

  ขอใหนึกไวเสมอวา สังคมจะดีได ตองมาจากคนในสังคม “หน่ึงคน หน่ึงความดี”    

เพียงเทาน้ีสังคมก็จะมีหลากหลายความดี กิจกรรมน้ีเพื่อสรางความรูสึกที่ดีขณะกลุมทํางานรวมกัน ฝก

การยอมรับซึ่งกันและกัน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การฝกคิดดวยเหตุและผล รวมทั้งการตัดสินใจ

ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดที่มีอยู 

  เมื่อไดผลสรุปของกลุมมอบผูสรุปยอและ มอบผูแทนกลุมรายงาน สรุปผลใหเพื่อน

กลุมอ่ืนฟง 

 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

การพัฒนาตนเองมีความสําคัญยิ่ง ทุกคนตองการมีชิวิตอยูในสังคมดวยความสุข ดําเนิน 

ชีวิตไปตามที่ตองการและคาดหวังไว สามารถพัฒนาตนเองไดทันกับสังคมที่เปลี่ยนไป 
 

ความสําคัญในการพัฒนาตนเอง 

    พรอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น 

    ปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม ตรงตามที่สังคมตองการ 

    นําไปสูเปาหมายชีวิตทีก่ําหนดไว 

    เห็นคุณคาของตนเองและทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ 

  ความสําคัญที ่มีตอการพัฒนาตนเองยังเกีย่วของและสัมพันธกับผู อื ่น ทั ้งคนใน

ครอบครัวดานชีวิตสวนตัว และผูคนในชุมชนดานชีวิตความเปนอยูรวมกัน ทําใหอยูรวมกันไดดวย

ความสุข สงผลใหชุมชนเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  สังคมมัน่คงอยู ไดดวยมนุษยทีพ่ัฒนาตนเอง รูจักคิดคนแนวทางการทํางาน การใช 

เทคโนโลยี มีวิธีคิดและปรับปรุงทักษะทีเ่พิ่มคุณภาพผลผลิต สามารถแขงขันกับสังคมอืน่และสงผลให

เศรษฐกิจของประเทศมั่นคง 
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  กิจกรรม   

  เลือกเพื่อน 1 คนมาชวยกันคิดวา การพัฒนาตนเองสําคัญตอตัวทาน ตอชุมชนและตอ

สังคมอยางไร เขียนสรุป ในสมุดหรือกระดาษ จากนัน้ชวยกันเลาใหเพือ่น ๆ ไดฟงแนวคิดของคุณ อยา

ลืมเพิ่มเติมสิ่งที่พบเห็นจากสภาพแวดลอมที่เปนอยูนอกเหนือจากเร่ืองราวในหนังสือเรียนน้ี พูดคุยกันให

ชัดเจน ทุกเหตุผลมีคา คุณจะรูวาการเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ชวยใหมีแนวคิดทีก่วางขวางและรอบ

รูกวางไกลมากกวาการคิดเพียงคนเดียว 

 

 ภาพการตูน 

 

  

 

 

 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม อาศัยหลักการมีสวนรวม การประสานความรวมมือ การ

ประชาสัมพันธ การใหความรูท้ังทางตรงและทางออม ฯลฯ 

 

ภาพการตูนชายหนุมวัย

กลางคนยืนอยูคนเดียว 

  ชายหนุมคนเดิมกําลงัจับ

มือกับหญิงและชายท่ียืน

อยูทางซายและทางขวา 

1. หญิงวัยกลางคนถือโทร

โขงกําลังพดู 

2. ชายหนุมชี้ท่ีหนงัสือ

และอธิบายใหผูชายอีกคน

ฟง  
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  กิจกรรม   

  อยูคนเดียวเงียบ ๆ นึกถึงการพัฒนาตนเองที่เคยทํามากอนวาใชวิธีการอยางไร ไดผลแค

ไหน เขียนสรุปสั้น ๆ ในสมุดหรือกระดาษ แลวหาเพื่อนอีก 3 คน รวมทั้งตัวทานเปน 4 คน แยกจับคู 

ผลัดกันเลาประสบการณพัฒนาตนเองที่สรุปไว ผูฟงแนะนําเพิ่มเติมใหกับคูของตน จากน้ันทั้ง 4 คน 

รวมกลุมอีกคร้ัง เพื่อสรุปแนวทางจากประสบการณการพัฒนาตนเองของกลุม อยาลืมเลาใหกลุมอ่ืนฟง 

  กิจกรรมน้ีฝกการเลาเร่ืองราว การฟง การคิด การใชเหตุและผล การตัดสินใจเลือก

เร่ืองราวที่จะสรุปใหกลุมอ่ืนรับฟง ที่สําคัญชวยใหทุกคนในกลุมรูจักการมีสวนรวม การรวมแรงรวมใจ

ใหเกิดผลงานกลุมและการใชความสามารถที่ทุกคนในกลุมมีอยู 

   เก็บสรุปสั้น ๆ ไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
  

พักสักครูหน่ึงกอน  หายเหน่ือยแลว  เร่ิมทํากิจกรรมตอไป 

  

  กิจกรรม   
 

  หาอาสาสมัครและผูชวย รวม 2 คน เพื ่อนํากลุ มใหญใหเพือ่น ๆ ทุกคนชวยกันระดม

ความคดิวานอกจากหลกัการมีสวนรวม การรวมมือกัน การประชาสัมพันธ และการใหความรูทั้งทางตรงและ

ทางออมแลวยังมีเร่ืองใดอีกบางที่เปนหลักการสําคัญในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  ผูนํากลุมใหญพยายามรวบรวมแนวคิดจากเพื่อน ๆ โดยมีผูชวยบันทึกแนวคิดอยางยอไวให

ทุกคนไดอานทบทวน อยาลืมวาผูนํากลุมตองถามเพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด สําหรับผูชวยใหบันทึก

สรุปอยางยอ ดวยภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน อาจเพิ่มคําถามโดยถามถึงแนวทางการใหความรูทางตรงและ

ทางออมวาเปนอยางไรบาง เชน การบอกโดยตรง หรือการใหคําปรึกษาแนะนํา ผูชวยสรุปความคิดไวบน

กระดาษ ทุกคนมีโอกาสแสดงภาวะผูนําและผูตาม รูจักการคิดหาเหตุผล มีการตัดสินใจ มีสวนรวม มีการ

ยอมรับและเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุม ทุกคนไดรับโอกาสในการแสดงออกตามความถนัด 

   เก็บบันทึกสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
 

   กิจกรรมเสนอแนะ   
 

   ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  พูดคุย ปรึกษาหารือ เร่ืองราวที่เปนประโยชนตอการเรียนรูเร่ืองการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม 

   ฝกการแสดงแนวคิดกอนตัดสนิใจทั้งเร่ืองการเรียนการทํางาน และเร่ืองสวนตัว 

โดยใชหลกั  “คิดเปน”  ที่เคยรูจักกันมาแลว 
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ประโยชนทีมีตอตนเอง  ชุมชน  สังคม 

 

 

ภาพการตูน  มีคําพูดสั้น ๆ กระจายอยูในภาพ : ความสุข มีเปาหมาย ใจเบิกบาน รวดเร็ว มีระเบียบ สงบ 

มีความหวัง ไมกลัวความยากลําบาก ตรงตอเวลา มานะบากบัน่ ชนะใจตนเอง มีความรู คิดเปน มี

ปฏิภาณ รูจักสังเกต ไมโกหกหลอกลวง  กลาหาญ  มีสมาธิ  รูจักเหตุผล มีสวนรวม เสมอตนเสมอปลาย 

รูจักไตรตรอง ขยัน ประหยัด ซื่อตรง มีสติ รูจกฝกฝนตนเอง ไมลดละความพยายาม รูจักกาลเทศะ 

ระมัดระวัง ทําตนใหนาเชื ่อถือ พึ่งพาตนเอง ชวยเหลือผูอื ่น รูจักเสียสละ เอื ้อเฟอเผือ่แผ คิดเชิงบวก      

คิดดีทําดี มีเมตตา กตัญูรูคุณ สามัคคี 

 

หมายเหต ุ:  ตัวอักษรสวยงาม  เอียงซายขวา โดยไมตองจัดเปนหมวดหมู 

  

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 4 คน คนหาขอความจากภาพ แลวสรุปในสมดุหรือกระดาษ ดังน้ี 

  ประโยชนใดเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองบาง 

  ขอความใดสรางประโยชนใหเกิดกับชุมชน สังคม กลุมสามารถคนหาขอความที่อยู

ในภาพ รวมทั้งรวมกันคิดภายในกลุมเพื่อเพิ่มเติมคุณลักษณะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน 

สังคม ไดตามตองการ 

  ขอใหคิดอยูเสมอวา ทุกคําตอบผานกระบวนการคิดดวยเหตุและผลมาแลว การ

ตัดสินใจเลือกคุณสมบัติใดก็ตามยอมมีเหตุผลรองรับและอธิบายได คุณสมบัติบางประการอาจเกิด

ประโยชนตอทั้งกับตนเอง ชุมชน และสังคม ทุกคนกําลังฝกการใชความรู ประสบการณ การรูจักเคารพ

ความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม การรับฟงเหตุและผลดวยการไตรตรองอยางรอบคอบ รวมทั้งการ

ตัดสินใจเลือกคุณสมบัติที่ทุกคนในกลุมยอมรับได 

  หลังจากสรุปในสมุดและกระดาษเรียบรอยแลว ทบทวนอีกคร้ังภายในกลุมใหโอกาส

เพื่อนรวมกลุมเพิ่มเติมสิ่งที่ตองการซึ่งทุกคนในกลุมพิจารณาแลววาเหมาะสม 

   เก็บคําตอบไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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บทที่ 2 

การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 

  ขอมูล คือ สภาพเปนจริงที่ปรากฏในรูปตัวอักษร สัญลักษณ ตัวเลข คําบอกเลาจากผูรู 

สถานการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบันทึกและการถายทอดผานสื่อตาง ๆ ทั้งเอกสาร บุคคล วิทยุ โทรทัศน 

อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

 

  กิจกรรม   

  ทบทวนเหตุการณที่ผานมาวาคุณไดรับขอมูลจากที่ใดบาง และใชประโยชนไดจริงมาก

นอยแคไหน บันทกึยอในสมุดหรือกระดาษ จากน้ันเลาใหเพือ่นฟง และบนัทกึความเห็นของเพื่อนที่

เพิ่มเติมไว 

   เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

  หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับเร่ืองขอมูลวาการเสาะหาขอมูลเปนเร่ืองยาก

หรืองายเพียงใด 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

  ขอมูลเหลาน้ีเชื่อไดแคไหน  เคยไดรับขอมูลที่ผิดพลาดอยางไร 
 

ความสําคัญและคุณสมบัติขอมูลท่ีดี 

  การทํางานใดก็ตามตองใชขอมูลมาประกอบเพื่อเปนแนวทางในการคิด พิจารณาและ

ตัดสนิใจ 

  ขอมูลจะมีความสําคัญไดก็ตอเมื่อเปนขอมูลที่มีความถูกตองและเชื่อถือได ตรงตาม

ความตองการของผูใช และเปนขอมูลลาสุดที่ทันสมัย 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกหัวหนากลุมและผูชวยหัวหนากลุม  สอบถามเพื่อน ๆ ให

ออกความเห็นวาขอมูลมีความสําคัญอยางไร เหตุใดจึงตองใชขอมูลมาประกอบ ผูชวยรวบรวมแนวคิด

และบันทึกสรุปในสมุดหรือกระดาษ แลวแลกเปลี่ยนขอสรุปของกลุมกับเพื่อน ๆ กลุมอ่ืน 

   เก็บบันทึกสรุปไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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 ขอมูลที่ดีตองมีลักษณะตอไปน้ี 

 

ภาพการตูน     1. ถูกตองและเชื่อถือได ตองรวบรวมผลของขอมูล

ดวยเจานายน่ังท่ีโตะทํางานหนาตาโกรธจ      ความมั่นใจวาถูกตองและเชื่อถือไดโดยใหผานการ 

ชี้น้ิวท่ีกระดาษ ลูกนองน่ังอยูหนาโตะ  ตรวจสอบโดยละเอียด ขอมลูอาจตองแปลงใหอยู 

เจานาย มีคําพูดของเจานาย “ผมวาขอมูล  ในรูปแบบที่เคร่ืองคอมพิวเตอรเขาใจไดอยางถูกตอง 

ท่ีคุณหามาเชื่อไมไดมั้ง”     บางคร้ังขอมูลผิดพลาดเพราะใชโปรแกรม  

       หรือสูตรคํานวณผิดพลาด จึงตองกําหนดวิธีการ 

      รวบรวมผลดวยความละเอียดรอบคอบ 

      

 

ภาพการตูน ภาพเดิม    2. ตรงตามความตองการของผูใช เมือ่จะเกบ็ขอมลู  

แตมองจากคนละมุมมีคําพูดของ  ใหเลือกเก็บขอมูลเฉพาะที่ผูใชตองการเทาน้ัน ตอง 

เจานาย “ผมไมไดอยากรูหรอกนะ  ไมเก็บขอมูลอ่ืน ๆ ที่ไมตรงกับการใชงาน แตให 

วาเธอสนใจชายหนุมหนาตาด ี  มั่นใจวา ขอมูลที่ตองการเก็บน้ัน เก็บไดอยาง 

แคไหน”     ครบถวนและสมบูรณ 

 

 

 

ภาพการตูน ภาพเดิม 3. เปนขอมูลลาสุดท่ีมีความทันสมัย ผูใชขอมูล

นําไปใชไดทันเวลา เพราะเก็บขอมูลมาดวยความ

รวดเร็ว ทันความตองการของผูใช 

จะใชตัวเลขนี้ตั้งแตเดือนที่แลว”  
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  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อนทบทวนลักษณะที่ดีของขอมูล แลวสรุปเน้ือหารวมกัน เขียนลงในสมุดหรือ

กระดาษใหชัดเจน จากน้ันเลาสิ่งที่สรุปใหเพื่อนคนอ่ืนฟง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ขอสังเกต และ

ความเห็นเพิ่มเติมโดยบันทึกยอในสมุดหรือกระดาษอีกคร้ังหน่ึง 

  กิจกรรมลักษณะเชนน้ี เปนการชวยฝกฝนใหมีการคิด พิจารณา ไตรตรอง และตัดสินใจ

เลือกขอสรุปที่ดีสําหรับกลุม 

  การฝกฝนจะชวยเพิ่มความสามารถทางความคิด มีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีใหเกิดขึ้น 

ซึ่งเปนรากฐานที่ดีที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมตอไป เพราะชุมชนและสังคมจะดีไดตองเร่ิมจาก

คนซึ่งเปนหนวยเล็กที่สุด เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้นทุกระดับ ทายที่สุด จะสงผลที่ดีไปสูประเทศชาติใหเปน

ปกแผนและมั่นคง 

   เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 
 

   คุณสมบัติของขอมูลท่ีดี        

 

 ภาพการตูน 

 หญิงชาย 6 คน ลักษณะรูปรางหนาตาตางกัน มองดูนารัก ถือปายหรือยกปายดวย 2 มือชูข้ึน 

ฯลฯ ใหมีวิธียกปายตางกัน มีขอความท้ัง 6 ปาย 

 1. ถูกตอง     4. กะทัดรัด 

 2. ทันเวลา    5. ตรงตามตองการ 

 3. สมบูรณ    6. ตอเน่ือง 

 

 

ยกภาพการตูนท่ีถือปายท่ี 1   1. ขอมูลท่ีดีมีความถูกตองแมนยํา อาจมีความคลาดเคลือ่น 

อยูบาง แตกค็วรควบคมุใหเกิดความคลาดเคลื่อน 

นอยที่สุด 

 

2. ขอมูลทันสมัย ทันเวลาที่ตองการใช ขอมูลที่   

ถูกตองแมนยําแตไดผลมาอยางลาชา จะไมมีคุณคา 

แมแตนอย และไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย 
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ยกภาพการตูนท่ีถือปายท่ี 3  3. ขอมูลมีความสมบูรณครบถวน ใหทั้งขอเท็จจริง หรือให 

“สมบูรณ”  มาไวตรงน้ี   ขาวสารอยางครบถวนทุกประการ  ขอมูลที่ไดมาไมครบทํา 

     ใหใชการไมได 

 

 

ยกภาพการตูนท่ีถือปายท่ี 4 4. ขอมูลท่ีไดรับควรจัดระบบใหอยูในรูปแบบท่ีกะทัดรัด    

ไมเยิ่นเยอ หรือกระจัดกระจาย จึงจะสะดวกเมื่อตองการใช

และคนหา ผูใชเขาใจขอมูลไดทันที 

 

5. ขอมูลท่ีจัดทําตรงกับความตองการของผูใชและจําเปนตอง

รู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการทํางานตอไป ทั้งการจัดทําแผน 

“ตรงตามตองการ” มาไวตรงน้ี  การตัดสินปญหาที่ตองการหาแนวทางคําตอบ ขอมูลมากมาย 

     ที่ไมตรงตามความตองการของผูใช จะไมมีประโยชนใดเลย 

 

ยกภาพการตูนท่ีถือปายท่ี 6  6. ขอมูลตองเก็บรวบรวมอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง เพื่อนํา 

“ตอเน่ือง”  มาไวตรงน้ี   ไปใชประโยชนในการวิเคราะห วิจัย หรือหาแนวโนมที่จะ 

     เกดิขึน้ในอนาคต 
 

 

 

 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน ชวยกันทบทวนเร่ืองคุณสมบัติของขอมูลที่ดี โดยใหมีผูอาสาเปน

หัวหนากลุม และผูชวย หัวหนากลุมพยายามใหเพื่อน ๆ ชวยกันคิดผลสรุปจากกลุมใหผูชวยเขียนในสมุด

หรือกระดาษแลวรายงานใหกลุมอ่ืนทราบ 

  กิจกรรมน้ีชวยใหทุกคนฝกการทํางานรวมกัน ไดรับฟงควมคิดเห็นของเพื่อน รูจักลําดับ

ความคิด การใชเหตุผล การยอมรับ และฝกตัดสินใจ ซึ่งการทําเชนน้ีไดอาศัยหลักการ “คิดเปน” ซึ่งเปน

พื้นฐานที่ดีของมนุษย ใหไดพัฒนาตนเอง และขยายขีดการพัฒนาไปสูวงกวางตอไป 

   เก็บคําตอบไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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วิธีการจัดเก็บขอมูล 

  เมือ่ตองการจัดเก็บขอมูล สิง่แรกที่ตองคิดและตัดสินใจ คือ จะเก็บขอมูลดวยวิธีการใด 

แตตองนึกดวยวา วิธีที่เหมาะสมนัน้ขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปไดและความตั้งใจวา จะใชประโยชน

เพื่ออะไร เมือ่ตอบคําถามนีไ้ดแลว จึงเลือกวิธีการจัดเก็บขอมูลทีต่องการซึ่งมีอยูหลายวิธี วิธีแรกคือ    

การสังเกต 

       ถาตองการรูวาพระอาทิตยตกโดยเฉลี่ยแลว 

ภาพการตูนผูชายอวนใสแวนกันแดด มองไปท่ี  ตรงกับชวงเวลาใด  ก็สังเกตชวงเวลา 

ดวงอาทิตยซึ่งเกือบจะลับขอบฟา    พระอาทิตยตกในแตละวัน 

 

        แลวจดเวลาที่พระอาทิตยตกไวทุกวัน 

ภาพชายคนเดิมไมใสแวน (คร่ึงตัว)   ตอเน่ืองกันไปเปนสัปดาหหรือเปนเดือน 

กําลังจดขอมูลในสมุด     กไ็ด 

         

 

ภาพลูกตาสีขาว 1 คู     จากน้ันนําขอมูลเวลาที่บันทึกไวแตละคร้ัง 

       มองไปท่ีตัวเลข     มารวมกัน ไดตัวเลขเทาใดก็นํามาหารดวย 

18.05 +18.07+18.09+18.10+18.13+18.15+18.16 น.  จํานวนคร้ังที่จดบันทึกเวลา  ก็จะได  

หารดวย  7 =  ?      “คาเฉลี่ย” วาพระอาทิตยตกโดยเฉลี่ยแลว 

        ตรงกับเวลาใด 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพือ่น 1 คนมาทบทวนวา วิธีการเก็บขอมูลแบบแรกเรียกวาอะไร ชวยกัน

ยกตัวอยางอ่ืนเพื่อใหเห็นวาจะเก็บขอมูลไดอยางไร และจะหาคาเฉลี่ยดวยวิธีใด 

  เมือ่ไดขอตกลงรวมกันแลว สรุปยอลงในสมดุหรือกระดาษ 

  อยาลืมวาตองชวยกันคิด และยอมรับขอเสนอแนะจากเพื่อนโดยตางฝายตางฟงเหตุผล

ซึ่งกันและกัน ถายังไมเขาใจขอใหถามครูผูสอนหรือผูรู 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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การเก็บขอมูลดวยการสังเกตแมวาจะดูเหมือนงายและสะดวก แตถาใหไดขอมูลที่

ชัดเจนและคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ตองเฝาดูดวยความเอาใจใสโดยการสังเกตและรับรูดวยตา หู และ    

การสัมผัส  

  วิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต จึงจําเปนตองมีขอกําหนดตาง ๆ ดังน้ี 

  กําหนดจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจนวาตองการรูเร่ืองใด 

  วางแผนอยางเปนระบบ กําหนดกรอบการสังเกตและระยะเวลาใหชัดเจน 

  บันทึกเหตุการณและเร่ืองราวที่ตรงตามความตองการ 

  สามารถทดสอบเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือได 
 

การเก็บขอมูลโดยการสังเกต   แบงออกเปนขั้นตาง ๆ ที่สําคัญ 4 ขัน้ดวยกนัคอื 

1. ข้ันเตรียมการสังเกต :  

   เลือกพื้นที่ 

   เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลทั้งภาพและเสียง 

  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และนัดหมายผูที่จะไปทําการสังเกต 

2. ข้ันการสังเกต : 

   แนะนําตนเองและทําความรูจักกับหัวหนากลุมผูที่จะไปศึกษาซึ่งเรียกกันวากลุม 

ประชากรศึกษา 

  สรางสัมพันธที่ดีภายในกลุม 

  สังเกตและเก็บขอมูลตามประเด็นหรือกรอบที่กําหนดไว 

3. ข้ันการบันทึกขอมูล : 

  เขียนบรรยายรายละเอียดใหไดมากที่สุด 

4. ข้ันเสร็จสิ้นการสังเกต : 

  กลาวขอบคุณผูใหความรวมมือซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชน 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 4-6 คน ทบทวนเร่ืองราวเกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญในการเก็บ

ขอมูลโดยการสังเกต จากน้ันเลือกตัวแทน 1 คน สรุปใหเพื่อนที่อยูในกลุมฟง แตละคนบันทึกยอไวเพื่อ

เตือนความจําในสมุดหรือกระดาษ 

  ขอใหทุกคนชวยกันคิดและชวยกันสรุปเพื่อบันทึกยอไวเตือนความจํา การมีสวนรวม

ในกลุมถือเปนกติกาสําคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติ 

   เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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  วิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ    

 

 กาพการตูน หญิงสาวหุนสวยน่ังอยูท่ีโตะฝงหน่ึง  มือขวาถือดินสอ มือซายแตะ 

 กระดาษบนโตะ กําลังมองหนาชายหนุมผมฟูซึ่งจองหญิงสาวจนตาโต และย้ิมปากกวาง 

 ทาทางปลื้มคนสวยอยางมาก  

 

   

  การสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณไดเผชิญหนา

กัน โดยมีการพูดคุยซักถามกันตอหนา แตตองไมลืมวาการพูดคุยกันตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ขณะ

พูดคุย ผูเก็บขอมูลหรือผูสัมภาษณ จะใชเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอมูล ซึ่งก็คือ แบบสัมภาษณ 
 

แบบสัมภาษณ  คืออะไร............... 

  แบบสัมภาษณ คือ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งในแบบสัมภาษณจะมี 

ขอคําถาม ที่ผูเก็บรวบรวมขอมูลหรือผูสัมภาษณใชเปนแนวทางในการซกัถามและพดูคุยกับผูใหสัมภาษณ 

  พดูใหงายก็คือ การสัมภาษณตองมีคนถามและคนตอบ คนถามใชแบบสัมภาษณที่เขียน

คําถามไวแลว ขณะสัมภาษณ อาจถามและตอบกันแบบปากเปลา คนตอบเลาใหฟง สวนคนถามก็จดไว

เปนหลักฐานกันลืม หรืออาจใชการบันทึกเสียงดวยวิธีการตาง ๆ ที่ทําไดโดยมีการขออนุญาตบันทึกเสียง

ในขณะพูดคุย จดตามไป แลวเขียนอีกคร้ังหน่ึงหลังการซักถามพูดคุยจบลง 

 

  กิจกรรม   
 

  ลองทบทวนวาวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเปนอยางไร แลวบันทึกยอเฉพาะเร่ือง

สําคัญที่ควรจดจําไวในสมุดหรือกระดาษ มีโอกาสเมื่อใดใหเลาสิ่งที่เรียนรูใหกับเพื่อน ๆ ฟงบาง จง

เชื่อมั่นวา ใครก็ตามเมื่อรูอะไรแลว สามารถบอกคนอ่ืนได จะยิ่งชวยใหเขาใจและจดจําไดตลอดไป 

เพราะเมื่อเราเผื่อแผความรูใหกับเพื่อน เพื่อนก็จะใหสิ่งเหลาน้ีกลับคืนมาแกเราเชนกัน 

   เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจําแนกไดตามความเหมาะสมกับงานที่ตองการศึกษา ดังนี้ 

 

ภาพการตูนชายวัยกลางคนกําลังจดขอความ  สัมภาษณเปนรายบุคคล ผูถูกเลือกถือวา 

ลงบนกระดาษ สวนหญิงสูงวัยใสแวนรูปรางอวน  เปนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของ 

กําลังเลาเร่ืองราว ตามองผูชายท่ีกําลังเขียนขอความ  ประชากรที่จะศึกษาหรือเรียกใหงายวา 

       เปนตัวแทนของเร่ืองที่ตองการรู 

 

 

ภาพการตูนชายคนเดิมกําลังพูดกับผูชายอายุ  สัมภาษณผูรูท่ีใหขอมูลหลักหรือขอมูล 

50 ป แตงกายภูมิฐานท่ีน่ังอยูในหองทํางานท่ี  สําคัญซึ่งคนอ่ืนไมรู  เปนบุคคลที่แตกตาง 

มีชั้นหนังสือและกองเอกสาร จากคนอ่ืน  มีความรอบรูขอมูลตาง ๆ ใน

เร่ืองที่ผูสัมภาษณตองการ เพราะเปนการ 

       สัมภาษณที่เจาะลึก ไดแก ปราชญชาวบาน 

       นักวิชาการ นักธุรกิจ ผูนําทองถิ่น ฯลฯ 

 

ภาพการตูนชายคนเดิมน่ังลอมวงกับชาวบาน  สัมภาษณเปนกลุม เพื่อหาขอมูลจากกลุม 

ท้ังหญิงและชาย 8 คน ชาวบานคนหน่ึงกําลัง  บุคคลที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการ 

พูด  ชายคนเดิมกมหนาจดบันทึก    ศึกษา วิธีการแบบน้ีอาจเรียกวา ซักถาม  

       หรือสนทนากลุม ทกุคนออกความเห็นและ 

       ซักถามไดอยางเสรี 

 

  กิจกรรม   
  

  รวมกลุมโดยชวนเพื่อนอีก 2 คน มาพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บขอมูล 3 แบบ คือ สัมภาษณ

เปนรายบุคคล สัมภาษณผูรูที่ใหขอมูลหลัก และสัมภาษณเปนกลุม เมื่อทบทวนจนเขาใจแลว แตละคน

เลือกวิธีการสัมภาษณคนละแบบ แลวทดลองหมุนเวียนกันเลาใหเพื่อนในกลุมฟงจนครบทั้ง 3 แบบ 
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ข้ันตอนเตรียมการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 

     1. เตรียมตัวผูสัมภาษณ  นัดประชุมชี้แจงให 

                      เขาใจแบบสัมภาษณ และที่สําคัญตอง 

         เขาใจทั้งดานภาษา วัฒนธรรมและ 

         ประเพณีของทองถิ่น รวมถึงผูให 

         สัมภาษณ และสถานที่ทําการสัมภาษณ 

 

 

      2. ทําหนังสือขอความรวมมือ  กาํหนดวัน   

                       เวลา  และสถานที่ ซึ่งจัดเตรียมไวเพื่อ 

                       การสัมภาษณและอยาลืมตรวจสอบให 

                       แนชดัวาติดตอประสานงานครบถวนแลว  

  

 

      3. เตรียมวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการสัมภาษณให 

          พรอมใชงาน  เชน  ดินสอ  ปากกา กระดาษ   

 เปนตน 

  

   

  

      4. ข้ันสงแบบสัมภาษณใหผูใหขอมูลไดทําความ 

           เขาใจและเตรียมตัวใหพรอมกอนการสัมภาษณ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน 

ดินสอแหลมใสไวในแกวนํ้า 

ปากกาอยูในแกว 

กระดาษวางเปนปก 

ฯลฯ 
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      5. ข้ันการสัมภาษณ 

          ชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล  

            บอกความสําคัญของตัวผูใหสัมภาษณ เพื่อ 

                      กระตุนใหไดขอมูลที่เปนจริง 

          บอกประโยชนจากการเก็บขอมูลและผลกระทบ 

           ที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองและ 

           ครบถวน                         

           พยายามใหผูใหสัมภาษณบอกขอมูลมากที่สุด  

             โดยใชภาษาสุภาพ ไมถามนํา แตพยายามให    

                                                   ไดคําตอบตามประเด็นที่ตองการ 

 

       ข้ันบันทึกผลการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขณะสัมภาษณอาจบันทึกไดไมครบถวน จึงตองทบทวนผลการสัมภาษณอีกคร้ัง หลัก

ปฏิบัติในการทบทวนผลการสัมภาษณที่ตองจดจํานําไปใช มีดังน้ี 

   ควรบันทึกผลทันทีระหวางการสัมภาษณ หรือหลังจากสัมภาษณผานไปไดไมนาน 

เพราะจะไดไมหลงลืม  หรือไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 

   ควรบันทึกผลตามจริงเทานั้น และตองไมเพิ่มความคิดเห็นของผูสัมภาษณเขาไป 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน หญิงสาวอายุ 25 กําลังนั่งบันทึกผล

การสัมภาษณมกีระดาษบันทึกหลายแผนอยูบน

โตะ  มือขวาถอืปากกา เหนือศีรษะภาพแสดง

เหตุการณตอนสัมภาษณ  มือซายทาวคาง 

ทาทางครุนคิด 

 

ภาพการตูน  ผูชายอายุ 30 ป (ภาพคร่ึงตัว) 

แสดงทาแนะนําตนเอง  ผูหญิงอายุ 25 ป 

คนเดิมฟงอยางตั้งใจ 
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 ข้ันสิ้นสุดการสัมภาษณ 

          ดูความถูกตองของขอมูล 

          ขอบคุณผูใหสัมภาษณที่ชวยใหขอมูลที่เปนประโยชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพือ่น 1 คน ชวยกันทบทวนและพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณ จากน้ันสรุปยอลงในสมุดหรือกระดาษ พยายามหาโอกาสเลาผลสรุปเร่ืองน้ีใหเพื่อนคนอ่ืนฟง 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

อยาลืมวาการเรียนรูเร่ืองใดก็ตาม ถาไดทบทวนบอยคร้ัง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

กับผูอ่ืน ยอมเปนการเพิ่มพูนความรูใหมากยิ่งขึ้น 

  วิธีการจัดเก็บขอมูลนอกจากการสังเกตและการสัมภาษณ ก็ยังเก็บขอมูลไดโดยการ

สํารวจ การสอบถาม และการรวบรวมขอมูลที่ผูอ่ืนรวบรวมไวแลว 
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       การสํารวจเปนการออกไปเก็บขอมูลจาก 

       สถานที่จริง เชน ถาตองการรูขอมูลเกี่ยวกับ 

       แมลงที่ทําลายตนขาวในนา ก็ตองสํารวจไป  

ทีละพื้นที่ แลวนําขอมู     ทีละพื้นที่ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงวิธี 

       การกําจัดแมลงที่ทําลายตนขาว 

 

  ขณะสํารวจก็ตองบันทึกขอมูลไวใหชัดเจน เพราะขอมูลที่ไดมาจากนาขาวแตละแปลง 

ตองรวบรวมไวเพื่อวิเคราะหวิธีในการกําจัดและทําลายแมลงที่เปนศัตรูขาว 

 

 

  กิจกรรม   

  หาเวลาวาง มองไปรอบ ๆ ตัว แลวลองคิดวาจะสํารวจอะไรบาง และมีวิธีการสํารวจ

อยางไร คงเดาไดวา เราตองมีแบบสํารวจ โดยเขียนประเด็นที่จะสํารวจไวลวงหนา และบันทึกสภาพที่

พบเห็นขณะทําการสํารวจ ขอมูลเหลาน้ีจะใชเพื่อการวิเคราะหตอไป 

  หาโอกาสเลาเร่ืองการสํารวจใหเพื่อน ๆ ฟง และลองสอบถามวาเพื่อนเคยสํารวจอะไร

มาบาง เพือ่เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บขอมูลโดยการสํารวจ 

ภาพการตูน ชายอายุ 

40 ป ผอมแหง  

ใสแวน ใสหมวก 

แตงตัวเท ถือแวนขยาย 

มือขวา  กมลงมองด
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  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม เปนการเก็บขอมูลจากประชากร หรือกลุม 

ตัวอยางที่ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งหมายความวา เรามีแบบสอบถามใหคนที่เราตองการรูขอมูลตอบ

กลับมา การเก็บขอมูลอยางนี้ ทําได 4 วิธี ดังน้ี 

        

        สงแบบสอบถามทางไปรษณีย และ 

             และกําหนดระยะเวลาสงแบบสอบถาม 

                                      ที่ตอบแลวกลับคืน ใชวิธีน้ีถาผูตอบอยู 

         หางไกล  คนหาหรือติดตามไมสะดวก 

              

  

        

 

 

 

        

        สงแบบสอบถามใหกับมือผูตอบ และ 

            กาํหนดวิธกีารรวบรวมเพื่อสงคนื หรือ 

            ใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บขอมลูโดยการสอบถาม 

ภาพการตูน ผูชายอวนเข็น

รถเข็นสงของที่มีซองจดหมาย

เปนมัด ๆ มาที่ตูไปรษณีย  

แสดงทาทางเข็นดวยความ

เหนื่อยมีเหง่ือกระเด็นจาก

ใบหนา 

ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม 

กอดแบบสอบถามที่พับไว

ดานซาย สวนมอืขวาถือแบบ

สงออกไปมีภาพมือคนยื่นมา

ขอรับโดยรอบมากมาย เหง่ือตก   
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       ฝากผูนําทองถิ่น ไปแจกจายใหถึงมือ 

                        ผูตอบแบบสอบถามแลวรวบรวมสงคืน 

                                                 หรือใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       ขอความรวมมือเจาหนาที่ในพื้นที่แจกแบบ 

            สอบถาม และรวบรวมสงกลับคืน หรือ 

            หนวยงานเจาของแบบสอบถามไปเก็บแบบ 

            สอบถามจากเจาหนาที่ในพื้นที่ซึ่งรวบรวม 

            ไวแลว 

       

 

 

 

  กิจกรรม   

  ขอใหทบทวนวิธีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยการชวนเพื่อนอีก 1 คน มาจับคูกัน 

แตละคนเลือกทบทวนวิธีเก็บขอมูลคนละ 2 วิธี เมื่อเขาใจดีแลว ผลัดกันเลาใหเพื่อนฟง ขอใหนึกเสมอวา

ยิ่งเลาใหเพื่อนฟงหลายคร้ังเทาไหรคนเลาก็จะจําไดแมนยิ่งขึ้นเทาน้ัน 

  ถายังไมเหน่ือยจนเกินไป มารูจักวิธีการจัดเก็บขอมูลที่จะฝากไวเปนวิธีสุดทายกันเลย 

 

 

 

 

 

ภาพการตนู ผูชายอวนคนเดิม   

นั่งอยูบนแครไมไผทางขวา  

ผูใหญบานมีผาขาวมาคาดพุงนั่ง 

อยูทางซายตรงกลางแคร มีกอง

จดหมาย ผูชายอวนยกมือไหว

ขอบคุณ 

ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดมิ   

 ยกมดัแบบสอบถามสงให

เจาหนาที่อนามัยผูหญงิ 

เจาหนาที่เอื้อมมือไปรับ ในภาพ

มีปายเขียนวา “อนามัย” 
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  การรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว เปนการรวบรวมขอมูลที่เสียคาใชจายนอย 

เพราะคนอื่นลงทุนทั้งสมอง เวลา และเงินแลว เชน อยากรูขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพร ก็หาขอมูลโดยการ

อานหนังสือที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีผูเขียนไวหรือรวบรวมไวแลว นอกจากนี้ยังหาอานไดจากวารสาร 

นิตยสาร และแหลงขอมูลที่มีผูนิยมใชคนหาขอมูลมากที่สุด คือการ คนหาจากอินเทอรเน็ต เพราะสะดวก 

รวดเร็ว มีขอมูลที่หลากหลาย และเสียคาใชจายไมมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอควรระวัง : ขอมูลจากอินเทอรเน็ตอาจมีผิดพลาดบาง ควรตรวจสอบกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ดวย 

 

 

 

การรวมรวบขอมูลที่ผูอ่ืนรวบรวมไวแลว 

ภาพการตูน ผูหญิงผอมบาง 25 ป ใสแวน ผมช้ีเหมือน

ขนหัวลุก นั่งอานหนังสือ มีกองหนังสืออยูบนโตะสูง

ทวมหัว บางสวนวางบนโตะขาง ๆ 

ภาพการตูน  ชาย

หนุม 30 ป เหน็

เฉพาะใบหนาและ
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  กิจกรรม   

  อานทบทวนเร่ืองการรวบรวมขอมูลที่ผูอ่ืนรวบรวมไวแลวอีกคร้ังหน่ึง แลวเลาใหเพื่อน

ฟง จากน้ันคุยกันเร่ืองผลดีและผลเสียทีอาจเกิดขึ้นได จากการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต แลวสรุปยอ

ลงในสมดุหรือกระดาษ 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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เร่ืองที่นาสนใจอีกเร่ืองหนึ่ง คือ 

 

 

 

   

  ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดเปนจํานวนมากและหลากหลายกันไปนั้น จําเปนตองนํามา

วิเคราะหกอนใช เมื่อพูดถึงคําวา “วิเคราะห” ก็คงตองดูที่ความหมายกันกอน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “การวิเคราะห” หมายถึง การศึกษา คนควา ดวยความละเอียดและรอบคอบในเร่ือง 

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตรงตามความตองการที่จะนําไปใช โดยลักษณะของขอมูลและสถิติตาง ๆ เปนการเรียนรู

ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของ

ขอมูล 

  ขอใหนึกอยูเสมอวา “การวิเคราะหขอมูล”  หมายถึง การดําเนินการเพื่อสรุป

ความสําคัญของขอมูลที่จะนําไปใช ใหตรงตามความเปนจริงตรงตามความตองการ  จากนั้นจึงจะ

นําไปใชได 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
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  กิจกรรม   

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

หมายถึงการดําเนินการเพื่อสรุปความสําคัญของขอมูลที่จะนําไปใช ใหตรงตามความเปนจริงตรงตาม

ความตองการ จากนั้นจึงจะนําไปใชได 
 

 

  กิจกรรม   

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

ถาตองการเรียนรูเพิ่มเติม อาจพูดคุยกับผูรู หาหนังสือมาอาน หรือคนหาความรูเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต 

ชวยกันสรุปยอเพื่อเตือนความจํา  จากน้ัน เลือกตัวแทนจากกลุมเพื่อน 1 คน เพื่อเลาถึงสรุปความรู

เพิ่มเติมที่หามาได เพื่อนในกลุมคนอ่ืนอาจซักถามขอสงสัย หรืออธิบายเพิ่มเติมก็ได การแลกเปลี่ยน

ความรูกัน จะชวยใหความรูแตกฉานมากขึ้น ขอใหทุกคนในกลุมมสีวนรวมและกลาแสดงออก 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
 

 

  เทคนิคการวิเคราะหขอมูลน้ัน จําเปนตองมีหลักเกณฑในการเลือกหัวขอเพื่อการ

วิเคราะหซึ่งตองนึกถึงองคประกอบ 5 ประการที่สําคัญดังน้ี 
 

      ความสําคัญของปญหา 

            ปญหาบางเร่ืองที่เกิดขึ้นอาจเปนขอมูลสวนนอยเทานั้น ไมไดมีความสําคัญมาก

พอที่จะนํามาวิเคราะห 
 

     ความเปนไปได 

            ขอมูลบางเร่ืองที่เก็บรวบรวมมาไดอาจเปนแคความคิดที่เลื่อนลอย จะคิดหา

หนทางอยางไรก็เปนไปไมได 
 

      ความนาสนใจและทนัตอเหตุการณ 

             ขอมูลบางเร่ืองไมไดเปนที่สนใจของผูคนทั่วไป อาจนาสนใจเฉพาะสําหรับคน

บางกลุม นอกจากนี้ขอมูลบางเร่ืองก็ไมควรเลือกมาวิเคราะห เพราะชาเกินไปและไมทันใชงานแลว 
 

      ความนาสนใจของผูวิเคราะห 

           ผูที่จะทําการวิเคราะหอาจไมสนใจขอมูลบางเร่ืองที่เก็บรวบรวมมา เปนธรรมดา

ที่วา ใครก็ตามไมสนใจเร่ืองใด ยอมไมคอยมีความรูลึกซึ้งในเร่ืองน้ัน จึงไมนาจะเลือกหัวขอน้ัน ๆ มา

วิเคราะห 
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      ความสามารถที่จะทําใหบรรลุผล 

           ขอมูลที่เก็บรวบรวมมา อาจเปนเร่ืองที่วิเคราะหออกมาแลว มองไมเห็น

ความสําเร็จซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้น อาจเปนปญหาหรือเปนเร่ืองที่ยากเกินกวาจะแกไขใหสําเร็จได 
 

  หลักเกณฑที่ไดรูจักกันไปแลวน้ี ตองนํามาคิดพิจารณาใหรอบคอบ กอนที่จะเลือก

หัวขอมาวิเคราะห เพราะสิ่งเหลาน้ีคือเทคนิคสําคัญกอนที่จะเลือกวิเคราะหขอมูล 
 

 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อนสักคนมาทบทวนเรื่องราวเกีย่วกับเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยกัน คอย ๆ 

พยายามคิดตามและทําความเขาใจไปพรอมกัน ขอใหทองไวในใจวา “ไมมีอะไรทีย่ากเกินเรียนรู” เร่ืองที่

คิดวายาก ก็ควรใชเวลาทบทวนซ้ําหลายครั้ง ถาครั้งนี้ยังไมเขาใจ ตอไปก็คงเขาใจได ความตัง้ใจจริงเปน

สิง่สําคัญที ่สุด เมือ่เขาใจแลว หาความรู เพิ ่มเติมจากผู รู  อานจากหนังสือ ตํารา หรือคนควา จาก

อินเทอรเน็ต จากน้ันชวยกันสรุปยอเฉพาะเร่ืองสําคัญ 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

  ถาเหน่ือยหรือรูสึกสมองลา หยุดพักแลวคอยกลับมาเรียนรู บทที่ 3  ตอไป 
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บทที ่ 3 

การวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม  และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

  การพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันจําเปนตองมี

การวางแผนที่ดี 

 

ภาพการตูน 

ใบหนาชายหนุม 25 ป กําลัง

คิดถึงตนเองในอนาคตที่ลอย

อยูเหนือศีรษะ (ภาพคร่ึงตัว 

ใสเสื้อกาวนและมีหูฟงแสดง

วาเปนหมอ) 

 

ภาพการตูน 

ใบหนาชายคนเดิมคดิถึง

ชุมชนในอนาคต (ภาพเขา

กําลังตรวจคนไขที่อนามัย มี

คนไขรอตรวจอีก 2-3 คน) 

ภาพการตูน 

ใบหนาชายคนเดิมคดิถึง

สังคมในอนาคต (ภาพ

โรงพยาบาลมีรถพยาบาล

จอดอยู มีปายช้ีไปฉุกเฉิน) 

 

 

กอนอ่ืน มารูจักแผนพัฒนาตนเองกันเปนอยางแรก แผนพัฒนาตนเอง เปนแผนที่คนใดคนหน่ึงหรือกลุม

คนหลายคนกําหนดขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางและเพิ่มพูนลักษณะที่จําเปน ใหเกิด

ประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพจนไปสูจุดหมายที่ตองการ 

 

  กิจกรรม   

  ลองนึกดูวา ทานเคยคิดวางแผนพัฒนาตนเองอยางไรแลวเลาใหเพื่อนสนิทฟง  หลังจาก

เลาไปแลวยอนกลับมาตอบตัวทานเองวา เร่ิมทําตามแผนหรือยัง และดําเนินการตามแผนไปเพียงใด 

  กิจกรรมน้ีชวยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ไมลาหลัง สามารถกาวไปขางหนา

อยางมั่นคงและตอเนื่องตลอดเวลา 

  ควรมองภาพอนาคตไดวา การวางแผนพัฒนาตนเอง จะเปนรากฐานที่ดีที่จะนําไปสูการ

วางแผนพัฒนาชุมชนและการวางแผนพัฒนาสังคมในที่สุด 
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การใชขอมูลจากการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม จําเปนตองใชขอมูลจากการวิเคราะหมา 

ชวยตัดสินใจเลือกเร่ืองที่จะพัฒนา เราอาจตองการพัฒนาหลายเร่ือง แตขอมูลจากการวิเคราะหจะชวยใน

การจัดลําดับความจําเปนวาเร่ืองใดควรเลือกมาพัฒนากอน และเร่ืองใดควรรอไวพัฒนาภายหลงัได 

รวมทั้งตองดูความเปนไปไดที่จะพัฒนา 

 

 

       แผนพฒันาตนเองกาํหนดไดจากเหตุและผล 

      ในการพัฒนา มีการกําหนดเปาหมายที่จะ 

      พฒันา และมองภาพในอนาคตวาจะไดรับ 

      ความสําเร็จไดอยางไร หลังจากนั้นจึงคิดหา 

      วิธีการพัฒนารวมไปถึงปจจัยหรือสิ่งตาง ๆ 

      ที่ชวยใหประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพือ่น 2 คน มารวมพูดคุยและทบทวนเร่ืองการใชขอมูลจากการวิเคราะหเพื่อ

วางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม วาตองทําอยางไรบาง ไดขอสรุปรวมกันแลว เลือกผูแทน 1 คน 

พูดสรุปใหฟงอีกคร้ัง สวนอีก 2 คน ถามแีนวคิดเพิ่มเติมขอใหพูดไดอยางอิสระ 

  กิจกรรมน้ีชวยใหทุกคนในกลุมไดฝกคิด ฝกการมีสวนรวม รูจักการแสดงออก และใจ

กวาง ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน  ชายหนุม 25 ป (คร่ึงตัว)  กอดอก

เห็นมือขางหนึ่งยกหัวแมโปง  เหนือศีรษะ

กําลังคิดมีขอความ : 

 แผนที่พัฒนาตนเอง 

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

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

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

อยางมาก  รวมทั้งตองเอาใจใสอยางจริงจัง จึงจะสามารถพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนไดตามแผน              

ที่กําหนด 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกเพื่อนคนหน่ึงเปนตัวแทนกลุมที่จะเปนผูกําหนดแผนพัฒนา

ตนเอง ตัดสนิใจวาจะเลือกพฒันาเร่ืองใดกอน คาดวาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และควรทําอยางไรให

ประสบผลสําเร็จ เมื่อชวยกันคิดจนไดผลสรุป ใหเลือกผูที่จะสรุปเร่ืองราวเลาใหสมาชิกในกลุมฟง ขาด

ตกบกพรองตรงไหน เพื่อนในกลุมชวยเพิ่มเติมให 

  กิจกรรมน้ี ชวยใหสมาชิกกลุมไดฝกคิดอยางเปนระบบ รูจักแบงปนประสบการณให 

แกกัน ฝกความกลาคิด กลาแสดงออก และการยอมรับเหตุและผลของสมาชิกในกลุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน  ผูชาย  30 ป (คร่ึงตัว) อยูกลางภาพ  กําลังโอบไหลเทวดา  มีปกและ

รัศมีเหนือศีรษะ  สวนแขนอีกขางหนึ่งเหยียดไปผลักซาตาน  มีเขา  ถือ         จน

เซไปไกลจากผูชายกลางภาพ 
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การนําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน 

  มนุษยทุกคนที่อยูในชุมชนและสังคม สามารถนําแผนพัฒนาตนเองไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ไมวาจะมีอาชีพใดหรือฐานะเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอสําคัญเมื ่อใชชีวิตประจําวันตามแผนพัฒนาตนเองแลว ตองมีการติดตามผล 

ประเมินผลดูวาตนเองกําจัดสิง่ไมดี สิ่งที่ไมตองการออกไปจากชีวิตไดหรือไม เพราะทุกคนกําหนดไว

แลววาจะทําอะไร ใหไดผลเมื่อไหร อีกกีวั่น กีเ่ดือนขางหนา ยังมีอะไรทีเ่ปนปญหาและอุปสรรคอีกบาง

จะแกไขหรือปรับตนเองอยางไรใหกาวพนขอจํากัดเหลาน้ันไปได 

 

  กิจกรรม   

  แตละคนลองคิดดูวา ขณะน้ีไดใชชีวิตประจําวันไปตามแผนพัฒนาบุคคลไดแคไหน 

อยางไร จากน้ันเลอืกเพื่อน 1 คน เพื่อผลัดกันเลาเร่ืองราวที่เกิดขึ้น 

 
 

  อยาลืมวา การทําแผนพัฒนาตนเอง อาจเปนเร่ืองงายสําหรับบางคน แตสําหรับอีกหลาย

คนอาจเปนเร่ืองยาก ซึ่งตองใชความพยายามเพิ่มมากขึ้น ฝกวินัยในตนเองอีกนิด เพิ่มความอดทนและมี

ความเสมอตนเสมอปลายอีกหนอย การชื่นชมเพื่อนจะเปนการใหกําลังใจ ชวยใหคนที่กําลังพยายามทํา

ตามแผนพัฒนาตนเองหายเหน่ือยไปไดบาง 

  ในขณะที่ทุกคนทําตามแผนพัฒนาตนเอง ยอมสงผลดีตอแผนพัฒนาชุมชน และสังคม

ตามไปดวย เกิดผลกระทบในทางที่ดีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม นอกจากน้ียังเปนตัวอยางที่ดีใหกับ

ผูคนรอบขางในชุมชนและสังคม 
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  จงเชื่อเสมอวา ธรรมชาติของมนุษยทุกผูทุกนามเปนผูที่ใฝดี และทุกคนจะคิดแตสิ่งดี 

ใหกับตนเอง มีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควร ประสบการณเปนสิ่งที่สอน

มนุษยใหรูจักปรับตัว และสนใจที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไปไมมีวันสิ้นสุด 

 

การมีสวนรวมผลักดันแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ใหเปนท่ียอมรับ 

  แผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมจะเปนที่ยอมรับไดถาทุกคนมีสวนรวมผลักดันให

เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีสวนรวม   เปนคําที่ยิ่งใหญที่จะชวยใหเร่ืองยากกลายเปนเร่ืองงาย แตกอนอ่ืนควรดูวาแผนพัฒนา

ตนเองมีประโยชนอยางไร  ประโยชนของแผนพัฒนาตนเองคอื 

   รูขอดีและขอบกพรองของตนเอง หรือรูจุดเดน จุดดอย ของตนเอง 

   แผนพัฒนาตนเองเกิดขึ้นจากความตองการและความพรอมของผูจัดทําแผนโดยตรง 

   มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

   มีเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

   มีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ 

เมื่อผูคนยอมรับและเขาใจถึงประโยชนของแผนพัฒนาตนเองก็จะนําไปสูการผลักดันใหมีการใชแผน

เหลานี ้ซึง่แผนพัฒนาชุมชนจะเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาทีเ่กิดขึ ้นในชุมชน โดยผาน

กระบวนการคิด การตัดสินใจโดยชุมชนเอง ตางคนตางรวมกันคนหา รวมกันเรียนรู มีการสํารวจและ 

วิเคราะหขอมูลภายในชุมชน จัดทําแนวทางพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับความพรอมของชุมชนอยาง

ชัดเจน ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนมักเนนที่ การสรางรายไดใหกับชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใน

ชุมชน และการฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
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  กิจกรรม   

  ใชเวลาเพื่อคิดดูวา ตัวทานเองมีสวนรวมผลักดันแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมให

เปนที่ยอมรับภายในชุมชนและสังคมของทานเพียงใด จากนั้นรวมกลุมเพื่อน 6 คน ชวยกันคิดทบทวนวา 

ในชุมชนที่ทานอาศัยอยูน้ัน ผูคนใหความรวมมือในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาเร่ืองใดในชุมชนบาง 

ขออาสาสมัครภายในกลุม 1 คน ชวยเลาเร่ืองราวที่สรุปไดภายในกลุมอีกคร้ังหน่ึง 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชนในเร่ืองความคิดริเร่ิมใหมาจาก

ประชาชน เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน และเร่ืองการพึ่งพาตนเอง  พยายามพูดขยายความใหได

รายละเอียดตามที่เขาใจมากที่สุด 

  เร่ืองบางเร่ืองถาเขาใจสภาพที่เปนอยูอยางถองแท อาจอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ไดเอง

ตามความเขาใจ และถาตองการรูเพิ่มเติมก็อาจพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูสูงอายุในทองถิ่นที่มัก

มสีวนรวมในการพฒันาทองถิน่และชุมชนในดานตาง ๆ หรืออาจพูดคุยกับเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่พัฒนา

ชุมชนก็จะไดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมเปนอยางดี 

 
 

การมีสวนรวมของประชาชน 

  หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน แบงไดเปน 5 ระดับ คือ 

   ใหขอมูลขาวสาร เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

   รับฟงความคิดเห็น ผานการสํารวจความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็น การจัดเวที

สาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต ฯลฯ 

   ความเกี่ยวของ เปดโอกาสใหประชาชนรวมปฏิบัติงานชุมชน รวมเสนอแนะ

แนวทางเพื่อการตัดสนิใจ 

  ความรวมมือ  ใหประชาชนไดเปนผูแทนหรือเปนกรรมการในคณะกรรมการของ

ชุมชน 

   เสริมอํานาจใหประชาชน โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ  เชน   ใหมีการลง

ประชามติเร่ืองที่เปนประเด็นสาธารณะตาง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเร่ืองโครงการกองทุนหมูบานที่ใหอํานาจ

ประชาชนในพื้นที่เปนผูตัดสินใจทั้งหมด 
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  กิจกรรม   

  ชวนเพือ่น 3 คน มารวมกลุมเพื่อทบทวนเร่ืองหลักการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่ เมื่อชวยกันสรุปแลว หาอาสาสมัครเปนผูแทนเพื่อเลาเร่ืองราวใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง 

  กิจกรรมนี้เปนการฝกการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม รวมกันทบทวน รวมกันทําความ

เขาใจ    รวมกันอธิบายใหแกกัน และรวมกันสรุปยอ 

  เมื่อทุกคนไดฝกการทํางานรวมกัน แตละคนจะไดรับโอกาสในการพัฒนาความคิด 

ความมีเหตุมีผล พรอมที่จะรับรูขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน และสังคม ไดรับการ

พัฒนาใหคิดดีและมีจิตใจดี เปนคนที่มีคุณภาพ ซึง่คุณลกัษณะเหลาน้ีเปนรากฐานของสังคมประชาธปิไตย 

และเปนกลไกสาํคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

  กอนผานการเรียนรูเร่ืองการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ขอชื่นชมที่ไดใชเวลาใน

เร่ืองน้ีอยางเต็มที่ เร่ืองบางเร่ืองจะเรียนรูได ตองอาศัยใจมากอน จากน้ันตามดวยความรูสึกนึกคิดที่ดี เมื่อ

เขาใจอยางถองแทและยอมรับสภาพที่เปนจริงของมนุษยแลวเราจะรูสึกไดวา การเรียนรูเร่ืองน้ีไมยาก

อยางที่คิด 
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6. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 

8. นางธญัญวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

9. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 

10. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาววรรณพร     ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 


