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คําถามเปนส่ือสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิด

ความสงสัยใครรู นําไปสูการเสาะแสวงหาความรู โดยเริ่มตน

จากการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงเปนการคาดคะเนไวลวงหนา 

แลวจึงศึกษาคนควาหาขอมูล โดยจะตองพิจารณา ไตรตรอง 

และทบทวนอยางมีเหตุผลและมีหลักการ ทฤษฎีรองรับ 

กระทั่งไดขอคนพบ ขอสรุป หรือองคความรู ใหมที่เปน

ประโยชน สามารถนําไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ

ในอนาคตได

เริ่มตนการคนพบ
ดวยคําถาม

1

“ผมยังไมไดลมเหลวผมแคคนพบเสนทางที่ยังไม ใชหนึ่งหมื่นเสนทางเทานั้น”

โทมัส อัลวา เอดิสันนักประดิษฐชาวอเมริกัน

หนวยการเรียนรูที่

1. ตัง้ประเดน็ปญหาจากสถานการณ
ปจจบุนัและสงัคมโลกได

2.  ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่
สนับสนุนหรือโตแยงประเด็น
ความรู โดยใชความรูจากสาขา
วชิาตางๆ และมีทฤษฎรีองรบัได

ผลการเรียนรู



 ความรูเปนสิ่งที่มนุษยไดมาจากการ
ศกึษาคนควาจากแหลงเรยีนรูตางๆ ซึง่เปนผล
ของการสั่งสมขอมูล ไมวาจะเปนขอเท็จจริง 
ขอคดิเหน็ หลกัการ แนวคดิ หรอืประสบการณ
 ความรูสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
ขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาความรู
ใหมากข้ึนหรือจะลดระดับความรูใหนอยลง 

1 สิ่งใดบาง
ที่เปนความรู?

มีคําตอบมีคําตอบมุมนี้มุมนี้มุมนี้ มีคําตอบ

และสามารถนําความรูนั้นไปใชประโยชนในชีวิตไดมากนอยเพียงใด

 1.1  ความสําคัญของความรู
 ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา อบรม หรือรับการถายทอดทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเขาใจ ความหมายอีกนัยหนึ่งอาจหมายถึง ความรูใน
แตละสาขา เชน ความรูดานประวัติศาสตร ความรูดานกีฬา ความรูดานสุขภาพ ความรูดานธุรกิจ 
ซึ่งความรูมีความสําคัญ ดังนี้

 1 ชวยใหมีพื้นฐานในการดํารงชีวิต

 ชวยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตหลายดาน 
เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ซ่ึงตองคิดอยาง
มีวิจารณญาณ คิดเชิงวิพากษ ใชทักษะการแก
ปญหา ทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และทักษะชีวิตที่ตองสามารถเรียนรู 
ปรับตัว คิดริเริ่ม และชี้นําตนเองและสังคม รวม
ไปถึงตองมีความเปนผูนําและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม

 2 ชวยใหรูเทาทันโลก

 ชวยใหทันตอเหตุการณตางๆ ในโลก โดย
เฉพาะโลกในยุคปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และหลากหลายในทุกๆ ดาน 
เชน ทางดานภูมิศาสตร เกิดน้ําทวม แผนดิน
ไหว ภูเขาไฟระเบิด ทางดานวิทยาศาสตร เกิด
การคิดประดิษฐหุนยนตเพื่อใชแทนมนุษย ดาน
อุตสาหกรรม มีการผลิตเคร่ืองจักร เคร่ืองอํานวย
ความสะดวกใหมนุษย ดานเศรษฐกิจ เกิดการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ ภาวะคนวางงาน ปญหา
ความยากจน

คิดอยางไรกับคํากลาวที่วา

“ทุกสรรพสิ่ง...

เปนความรู ”
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 ผูท่ีมีประสบการณมาก ยอมเปนผูทีมี่ความรู
เร่ืองนัน้ๆ มากตามไปดวย เชน ประสบการณ
การคาขาย ทาํใหรูแหลงซือ้สนิคา รูความตองการ
ของลกูคา รูวธีิเกบ็รกัษาสินคา รูวธิขียายกจิการ 
รวมไปถงึรูกลยทุธทางการตลาด ความรูเหลานี้
ลวนมาจากประสบการณที่เกิดจากการปฏิบัติ 
เปนความรูเฉพาะเรือ่งท่ีเกดิขึน้

 การใหเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือโตแยงสิ่งตางๆ จะเกิดขึ้น
ไดตอเมื่อมีความเขาใจในสิ่งนั้น เชน การใชเหตุผลอธิบาย
การเกดิฟารอง ฟาผา หรอือากาศรอนอบอาวกอนฝนตก ความรู
เหลานีล้วนมาจากการอธบิายหรือชีแ้จงเหตผุลอยางเปนขัน้ตอน
ใหเห็นที่มาที่ไป กระทั่งเกิดเปนความรูในเรื่องนั้น

 การทดลอง ปฏิบัติ และตรวจสอบ นับเปน
บอเกิดของความรูอีกแหงหน่ึง เชน การทดลอง
เกี่ยวกับยารกัษาโรค การทดลองเร่ืองเซรมุปองกนั
พิษสุนัขบาหรือพิษงู การทดลองประดิษฐคิดคน
เทคโนโลยีใหมๆ

 สถานการณหรือเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 
นบัเปนแหลงทีเ่กดิความรู เปนตนวา เหตกุารณ
นํา้ทวมกรุงเทพใน พ.ศ. 2554 ทาํใหเกดิความรู
เกีย่วกบัเหตกุารณนีห้ลากหลายดาน เชน ความรู
เร่ืองที่อยูอาศัยลอยนํ้าได ความรูเร่ืองยาหรือ
เวชภณัฑตางๆ ทีช่วยปองกันรักษาโรคทีเ่กดิจาก
นํา้ทวม ความรูเร่ืองการปองกันภยัพบิตัิ

ประสบการณ

เหตุผล

การทดลอง

สถานการณ

1

2

3

4

ความรู
เกิดจาก...

 1.2  บอเกิดของความรู
 ความรูที่ไดจากการพสิจูน วิเคราะห กลัน่กรอง ใครครวญอยางดีแลว เรยีกวา ปญญา ซึง่เปน
ความรูที่ไดมาจากประสบการณ เหตุผล สถานการณ หรือจากการทดลอง ปฏิบัติ และตรวจสอบ 
ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
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* สาเหตทุีอ่อกแบบใหเปนธง 5 แถบ เพือ่ใหเกดิความสมมาตร ไมวาจะชักธงขึน้ดวยดานหนา  
 ดานหลงั หรือกลบัหวัอยางไร ธงชาตไิทยกย็งัคงปรากฏเปนแบบเดมิทกุประการ

 1.3  วิธีสรางความรู
 ความรูเปนสิง่ทีส่ามารถสรางใหเกิดขึน้ไดโดยใชวิธกีารตางๆ ซึง่สามารถอธบิายโดยสรปุได ดงันี้

 1.4  รูปลักษณของความรู
 ความรูสามารถแสดงออกมาไดหลายลักษณะ เชน ความรูที่เปนสาระขอมูล ความรูที่เปน
รูปแบบกิจกรรม ความรูที่เปนขั้นตอนกระบวนการ

 1) ขอมูลหรือสาระความรู เปนความรูท่ีใหสาระหรือขอมูลที่เปนประโยชน รวมไปถึง
หลักการหรือแนวคิดตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน ความหมายของสีในธงชาติไทย

 เปนการสรางความรูท่ีไม
ต องคิดขึ้นใหม โดยถือเอา
ความเชื่อ ขอปฏิบัติ ประเพณี 
วัฒนธรรม หรือสิ่งใดที่มีอยู 
กอนแลวมาทาํความเขาใจหรอื
ปฏิบัติตาม

 เปนการสรางความรูที่เกิด
จากการตั้งขอสงสัย แลวศึกษา 
คนควา กระทั่งไดขอสรุป

 เปนการสรางความรูโดย
ใชหลักการวิจารณ กลาวคือ 
ใชการพจิารณาใหเหน็ถงึความ
สมเหตุสมผล แลวจึงสรุปเปน
ความรู

ยึดถือประเพณี 
วัฒนธรรม

ตั้งขอสงสัย

ใชการพิจารณา

✘✔

?

ธงชาติไทย ประกอบไปดวย 3 สี 5 แถบ*

หมายถึง ชาติหรือความเปนชนชาติไทยความ
 เปนแผนดินไทย

หมายถึง ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ
 อันบริสุทธิ์ 

หมายถึง พระมหากษัตริย ผูทรงพระคุณอัน
 ประเสริฐตอประเทศชาติและอาณา 
 ประชาราษฎรทั้งปวง

สีแดง

สีขาว

สีนํ้าเงิน

1

2

3

ตัวอยาง รูปลักษณความรูแบบสาระความรู

4



 2) รปูแบบ  เปนความรูทีอ่ธบิายถงึภาพรวมของการทาํกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ โดยแสดง
องคประกอบอยางครบถวน เชน รูปแบบการจัดทําโครงการ รูปแบบการเขียนรายงาน

สารบัญ

คํานํา

Project
...

สวนที่ 1
บทนํา

ปกใน

ปกนอก

สวนที่ 2
เนื้อหา

สวนที่ 3
ภาคผนวก

•  ความนํา  (หลักการและเหตผุล วัตถปุระสงคโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย)

•  วิธีดําเนินการ  (กลุมเปาหมาย เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
เกณฑใชในการวิเคราะห)

•  ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางหรือความเรียง
•   สรปุผลการดาํเนนิโครงการ (สรปุผลการดาํเนนิการ ปญหา

อุปสรรค ขอเสนอแนะ)

•  โครงการที่ไดรับอนุมัติ
•  บันทึกขอความเพื่อประสานงาน หรือขอความอนุเคราะหภายใน
•  บนัทกึขอความเพือ่ประสานงาน หรือขอความอนุเคราะหภายนอก
•  บันทึกรายงานการประชุม
•  สรุปคาใชจายพรอมหลักฐานการใชเงินจริง
•  เอกสารแสดงการประชาสัมพันธโครงการ
•  แบบสอบถามการประเมินโครงการ
•  ภาพกิจกรรม

ตัวอยาง รูปแบบการจัดทําโครงการ
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กระบวนการ. (2559). [ออนไลน]. เขาถงึไดจาก: http://bc.feu.ac.th/pichate/osc4/chapter4.htm.
(วันที่คนขอมูล: 21 มกราคม 2559).

รูคน  รูคิด

1

5 6 7

กําหนดปญหา รวบรวมขอมูล

ทดสอบ ปรับปรุงแกไข ประเมินผล

 วิเคราะหปญหา สถานการณ
เทคโนโลยีอยางละเอียด เพื่อ
กาํหนดกรอบของปญหาใหชัดเจน
มากขึ้น

 รวบรวมขอมูลตางๆ ทีเ่กีย่วของ
กับปญหาท่ีกําหนดไว โดยรวบรวม
ขอมูลใหครอบคลุมปญหา เพื่อให
สามารถสรุปวิธีการแกปญหาได
ครบถวนสมบูรณ

 ตรวจสอบช้ินงานหรือ
แบบจํ าลอง ท่ีสร  า งขึ้ นว  า
มีความสอดคลองตามแบบ
หรือไม สามารถทํางานหรือ
ใชงานไดหรอืไม มขีอบกพรอง
อยางไร

 วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
ขั้นทดสอบวาควรปรับปรุง
แกไขในสวนใด จากนั้นให
ดําเนินการปรับปรุงแกไข

 นําชิ้นงานหรือวิธีการที่สราง
ขึ้นไปดําเนินการแกไขปญหาและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นวาชิ้นงานนั้น
สามารถแกปญหาไดหรือไม

 3) กระบวนการ เปนความรูที่ใชอธิบายถึงการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนขั้นตอน
อยางละเอียด เชน กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการทางประวัติศาสตร

2

ออกแบบและปฏิบัติการ

 ถายทอดความคดิหรอืลาํดบัความคดิ
ใหเปนขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
โดยละเอียด

3เลือกวิธีการ

 พิจารณาและเลือกวิธีการแกปญหา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับปญหามาก
ที่สุด

4

ตัวอยาง กระบวนการทางเทคโนโลยี
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1  มีคํากลาววา “ความรู มีอยูทุกหนทุกแหง” ใหนักเรียน
ยกตัวอยางความรูทีเ่ปนรูปธรรม และอธบิายการนาํความรู
ไปใชประโยชน

2  ถานักเรียนจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิถีความเปนอยู
ของประชาชนในแถบอาเซียน นักเรียนตองศึกษาความรู
จากกลุมศาสตรสาขาใด

คูมือนักคิด
  สรุปรูปลักษณของความรูวาอยูในรปูใดบาง และวิเคราะหตําแหนง สถานที่ที่ความรูจะปรากฏอยู และประโยชนของความรูที่ปรากฏในที่นั้นๆ

  ทบทวนความรูเร่ืองศาสตร สาขาตางๆ จากบทเรียนขางตนและวเิคราะหวา วถีิความเปนอยู ของประชากรอยูในกลมุศาสตรใด

นักคิดนักคิดนักคิดเสนทาง

 ศึกษาในส วนที่ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ยกเวนพฤติกรรม
ของมนุษย ศาสตรในกลุมนี้ 
เชน ชีววิทยา เคมี ฟสิกส 
ดาราศาสตร

 ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การอยูรวมกันของมนุษย เชน 
สังคมวิทยา ประชากรศาสตร 
เศรษฐศาสตร ศึกษาศาสตร 
รัฐศาสตร

 ศึกษาลักษณะของมนุษย
ในสวนบุคคล ไดแก เร่ือง
คณุคาความงาม การใชเหตผุล 
เชน ภาษาและวรรณกรรม ศลิปะ 
ดนตรี

วิทยาศาสตรธรรมชาติ
หรอืธรรมชาตศิาสตร 

สังคมศาสตร

มนุษยศาสตร31

2

 1.5  ประเภทของสาขาความรู
 สาขาความรูหรือศาสตรมีที่มาจากการนําความรู ประสบการณ และแนวคิดมาประมวล
เปนความรู ซึง่แตละศาสตรจะมทีฤษฎหีรอืองคความรูที่ใชในการหาคาํตอบของปญหา ในทีน่ีจ้ะจัด
กลุมสาขาความรู โดยพิจารณาจากลักษณะในสาขาความรูนั้นๆ ดังนี้
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 ความรูมีหลากหลายระดับ ตั้งแตระดับ
ประสบการณ ระดับจินตนาการ และระดับที่มี
อยูเดิม และความรูยังมีหลากหลายประเภท 
ทั้งความรู ที่ปรากฏชัดแจ งและความรู ที่
แฝงเรนในตัวมนุษย ซึ่งความรูแตละประเภท 
มวีธิทีางในการคนพบหรอืการรบัรูแตกตางกนั 
จึงนับเปนสิ่งสําคัญที่นักเรียนตองศึกษาและ

2 วิถีทางใด
ชวยใหคนพบความรู?

เพราะเหตุใด มนุษยจึง

“พยายาม

แสวงหาความรู ”

มีคําตอบมีคําตอบมุมนี้มุมนี้มุมนี้ มีคําตอบ

 2.1  วิธีการรับความรู

 วิธีการที่จะชวยใหไดรับความรูจากสิ่งตางๆ สามารถจําแนกได 5 วิธี ดังนี้

 เปนการรูหรอืรบัรูจากการใชประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื ตา หู จมกู ล้ิน กาย 
ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางพรอมๆ กัน นําไปสูความรูที่เชื่อถือได

 เปนความรูสกึหรอืการรบัรูของแตละคนทีม่รีวมกบัคนอืน่ อาจไมไดเกดิจาก
การคดิคนหรือไตรตรอง แตเมือ่เผชญิกบัเหตกุารณหรือสถานการณบางอยาง
สามารถตัดสนิใจไดทนัทวีา สิง่ใดผดิหรอืสิง่ใดถกู สิง่ใดควรทาํหรือไมควรทาํ

 เปนการตัดสินความถูกตองหรือความนาจะเปนของความรู ความจริง เปนวิธีการที่อาศัยหลักเหตุผล 
ความนาเชื่อถืออยูที่เหตุผล

 เปนการรบัรูโดยอาศยัความคดิ ใครครวญ จินตนาการทีอ่าศยัสตปิญญาเปนหลกั มหีลายระดบั ขึน้อยูกบั
ระดับความคิดและสติปญญาของแตละบุคคล

 เปนการรับรูโดยอาศัยการสังเกต การทดลอง เพื่อพิสูจนวา ความรูที่ไดเปนความรูที่ถูกตองหรือเปน
ความจริง เมื่อไดทําการทดลองซํ้าจนไดรับคําตอบ มักใชเพื่อทดสอบความถูกตองของขอคนพบ

โดยการสัมผัส

โดยสามัญสํานึก

โดยตรรกวิธี

โดยการหยั่งรู

โดยวิธีวิทยาศาสตร

1

2

3

4

5

ทําความเขาใจถึงวิธีการรับและนําความรูไปใชประโยชน
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 2.2  วิธีการคนพบความรู
 มนุษยมีความอยากรู อยากเห็น มีความคิดริเร่ิม และมีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของตน ของครอบครัว สังคมที่อยูอาศัยรวมกัน ดวยเหตุนี้มนุษยจึงพยายามแสวงหา
ความรู และขอเท็จจริงตางๆ อยูเสมอ เมื่อพบเห็นสิ่งใดมักเกิดความสงสัย ใครรู และพยายามที่จะ
ศึกษาคนควาหาความรู ความจริงนั้นๆ การแสวงหาความรูทําไดหลายวิธี ดังนี้

 เกิดจากการศึกษาคนควาหรือการ
ทดลอง ซึง่ผลการทดลองทีไ่ดอาจทาํให
เกดิเปนความรูใหม เชน การคนพบวคัซนี
ปองกันอหิวาตกโรค ผลงานของหลุยส 
ปาสเตอร

 เกิดจากการไมเคยทราบปญหามากอน โดยใช
การลองผิดลองถูก กระทั่งคนพบวิธีการแกปญหา 
เมื่อแกปญหาไดแลวก็จะยึดถือเปนความรูนําไปใช
ในโอกาสตอไป

 เกิดจากการแสวงหาความรูเฉพาะเรื่องหรือความรู
เฉพาะทาง โดยสอบถามเรียนรูจากผูรูหรือผูที่มีความ
สามารถโดยตรง เชน ความรูดานกฎหมาย ความรูดาน
การแพทย ความรูดานดนตรี

 เกิดจากการไดรับความรูตางๆ จาก
ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีหรอืแนวคดิ คานยิม 
อนัเปนบรรทัดฐานของสังคมทีถ่ายทอดจาก
รุนหนึง่ไปสูอกีรุนหนึง่ เชน การทาํความเคารพ
ระเบยีบการปฏบัิติตนในงานพิธตีางๆ

การศึกษาคนควา

การลองผดิลองถกู

ผูเชี่ยวชาญ

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

1

2

3

4

คนพบ
ความรูจาก...

✗ ✓
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เกร็ด

 ยกตัวอยางบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบันที่สามารถเปน
ตัวอยางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลววิเคราะหวา บุคคลผูนั้นมี
วิธีการรับความรูหรือคนพบความรูอยางไร

คูมือนักคิด
  1. ทบทวนเร่ือง วธีิการรับรูความรูและการคนพบความรู

นักคิดนักคิดนักคิดเสนทาง

 ขั้นตอนการแสวงหาเพ่ือ
ใหไดความรู ทั้ง 5 ขั้นตอน 
ดังกลาวนี้ ตอมาไดถูกพัฒนา 
เรียกว า กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งสามารถสรุป
เปนขั้นตอนได ดังนี้
 1. ขั้นปญหา (Problem)
 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 

(Hypothesis)
 3.  ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล 

(Gathering data)
 4.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 

(Analysis)
 5. ขั้นสรุป (Conclusion)

 เกิดจากการผสมผสานแนวคิดของ
นักคิดตางๆ อยางหลากหลาย ทีเ่รยีกไดวา 
เปนการคดิอยางใครครวญ โดยสามารถแบง
ได 5 ขัน้ตอน ดงันี้

การผสมผสาน
แนวคิด

5

2

4

3

5

1

ขั้นเสนอสมมติฐาน

ขั้นทดสอบสมมติฐาน

ขั้นรวบรวมขอมูล

ขั้นสรุป

ขั้นเกิดปญหา

 คื อ  ขั้ นที่ เ กิ ด จากการ
คนควาหาขอเท็จจริง แลวใช
ปญญาของตนคาดคะเนคําตอบ
ของปญหาที่เกิดขึ้น

 คือ ขั้นที่เปนการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อทดสอบวาสมมติฐาน
ที่กําหนดขึ้น มีความนาเชื่อถือ
หรือไม

 คือ ขั้นท่ีตองเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบ
สมมติฐาน

 คอื ขัน้ทีเ่ลอืกนาํสมมตฐิาน
ที่ไดทดลองแลวไปใชแกปญหา

 คือ ขั้ นที่ ปรากฏความ
ยุงยากซับซอน กระทั่งเกิดเปน
ปญหา

ความรูความรู

  2. วิเคราะหกระบวนการทํางานของบุคคลท่ีคัดเลือกมารวมถงึชิน้งาน โครงการท่ีประสบความสําเร็จ
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