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หลกัสูตรรายวชิา 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      รหัส  20005103 
ท–ป–น     3–0–3        จ านวนคาบสอน     3      คาบ: สัปดาห์ ระดับช้ัน ปวส.       

 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เข้าใจเกีย่วกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. สามารถพฒันาตน ทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวทิยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 
3. มีเจตคติและกจินิสัยทีด่ีในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เกีย่วกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามทีด่ีภายใต้หลกัศาสนธรรม และหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. ประยุกต์ใช้หลกัมนุษยสัมพันธ์และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

ค าอธิบายรายวชิา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกีย่วกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์ วธีิการพฒันาตนตามศาสนธรรม และหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง และการเสริมสร้างหลกัการพฒันาตน และองค์กรเพ่ือการพฒันาชีวติและงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      รหัส  20005103 
ท–ป–น     3–0–3        จ านวนคาบสอน     3      คาบ: สัปดาห์ ระดับช้ัน ปวส.       

 
หมายเหตุ A = หลกัสูตรรายวชิา     B = เอกสารต ารา มนุษยสัมพนัธ์   
                    C  =  เอกสารต าราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   D = หลกัศาสนธรรม  
                    E  =  หลกัการพฒันาตน ชุมชนและองคก์ร     F = หลกักระบวนการทางจิตวทิยา  
                   G  =  เอกสารความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
จ านวน
คาบ 

ท่ีมา 
A B C D E F G 

1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 / / / _ / / _ 

2 ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง  6 / / / / / / / 
3 แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6 / / / _ / / / 
4 การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

 (Self awareness) 
เพื่อพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจพอเพียง 

6  

/ 

 

/ 

 

/ 
 

_ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

5 บุคลิกภาพ ( Personality) ในวถีิ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6 / / / / / / _ 

6 การปรับตวัเพื่อด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 / / / / / / / 

7 การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6 / / / _ / / / 

8 สร้างทีมงานดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 / / / _ / / / 

9 เศรษฐกิจพอเพียงกบัภาวะผูน้ า 6 / / / / / / / 
10 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารความ

ขดัแยง้ 
6 / / / _ / / / 

 สอบปลายภาคเรียน 3        
รวม 54        



 ฉ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสมรรถนะรายวชิา 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      รหัส  20005103 
   ท–ป–น     3–0–3        จ านวนคาบสอน     3      คาบ: สัปดาห์ ระดับช้ัน ปวส.       
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ช่ือหน่วย 
 
 

จ า 
นวน
คาบ 

ความสอดคลอ้งกบั 
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1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมนุษยสมัพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 / / / 

2 ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 6 / / / 
3 แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 / / / 
4 การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง(Self awareness) 

เพื่อพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจพอเพียง 
6 / / / 

5 บุคลิกภาพ ( Personality) ในวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 6 / / / 
6 การปรับตวัเพ่ือด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 / / / 
7 การส่ือสารเพ่ือขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 / / / 
8 สร้างทีมงานดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 / / / 
9 เศรษฐกิจพอเพียงกบัภาวะผูน้ า 6 / / / 
10 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารความขดัแยง้ 6 / / / 



 ช 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการจดัการเรียนรู้ 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      รหัส  20005103 
   ท–ป–น     3–0–3        จ านวนคาบสอน     3      คาบ: สัปดาห์ ระดับช้ัน ปวส.       

สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
1 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 

2-3 2 ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 6 
4–5 3 แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 
6–7 4 การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง (Self awareness) 

เพื่อพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจพอเพียง 
6 

8–9 5 บุคลิกภาพ ( Personality) ในวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 6 
10 6 การปรับตวัเพื่อด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 

11–12 7 การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 
13 8 สร้างทีมงานดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 

14–15 9 เศรษฐกิจพอเพียงกบัภาวะผูน้ า 6 
16–17 10 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารความขดัแยง้ 6 
18 - ทดสอบปลายภาคเรียน 3 

รวม 54 



 ซ 

ตารางวเิคราะห์เน้ือหา 
วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      รหัส  20005103 

 

หน่วยที ่ หน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะย่อย 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 
 
 
 
 
 

 
       3 

 
 
 
 
 

 
 

 
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัมนุษย
สัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
ธรรมชาติของมนุษย์กบัความ
พอเพยีง 

 
 

 

 

 

 

แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

 

 

 

 

 

 
1.  บอกความหมายและปรัชญาของมนุษยสัมพนัธ์ได ้
2.  อธิบายความหมายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
3.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปรัชญาพื้นฐานมนุษย

สัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้  
4. รู้ล  าดบัขั้นวธีิการพฒันาชีวิตโดยมนุษยสัมพนัธ์

และเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  พิจารณาและบอกประโยชน์ของวชิามนุษย

สัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 
 

1. บอกลกัษณะธรรมชาติของมนุษยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. อธิบายความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้
3. บอกถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้
4. อธิบายลกัษณะพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้
5. พจิารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติของมนุษย์

กบัความพอเพียงได ้
6. เลือกแนวทางและประยกุตใ์ช ้“ความพอเพียง”ได ้
 
1. บอกความหมายของแรงจูงใจได ้

2. อธิบายความส าคญัของการจูงใจในการท างานได ้

3. อธิบายประเภทของการจูงใจได ้

4. บอกองคป์ระกอบของการจูงใจได ้

5. สรุปรายละเอียดกระบวนการจูงใจได ้

6. จ าแนกและพิจารณาถึงรายละเอียดของวกิฤติ
สังคมไทยได ้

7. ตดัสินและเลือกท่ีจะยดึปฏิบติัตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ 



 ฌ 

ตารางวเิคราะห์เน้ือหา 
วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      รหัส  20005103  

 

หน่วยที ่ หน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะย่อย 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 

6 
 
 
 
 

 
 

 

 

การรู้จักและเข้าใจตนเอง 
 (Self awareness)เพ่ือพฒันาชีวติ
โดยเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลกิภาพ ( Personality) ในวถิี
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 

 

 

 

 

 

การปรับตัวเพ่ือด าเนินชีวติตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.  อธิบายความหมายและความส าคญัของการรู้จกัและ
เขา้ใจตนเองได ้

2. เลือกหลกัและวธีิการรู้จกัและเขา้ใจตนเองไปใชไ้ด้ 
3. วางแผนการพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย

สัมพนัธ์ได ้

4. วเิคราะห์ลกัษณะของคนท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเองได ้

5. ประเมินขอ้ดีของการการพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

1. บอกความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพได ้

2. สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได ้

3. เปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพได ้

4. พิจารณาลกัษณะของผูป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

5. วางแผนการพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

1. บอกความหมายของการปรับตวัได ้
2. อธิบายสาเหตุของการปรับตวัได ้ 
3. ช้ีบ่งกลวธีิการปรับตวั หรือ วิธานป้องกนัตนเองได ้ 
4. ปรับปรุงการปรับตวัในสถานท่ีท างานได ้
5. รู้วธีิการปรับตวัเพื่อด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้
6. วเิคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัธรรมเพื่อการ

ปรับตวัสู่ท่ีท างานได ้ 
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การส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างทมีงานด้วยปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการส่ือสารได ้
2. จ าแนกองคป์ระกอบของการส่ือสารได ้
3. อธิบายประเภทของการส่ือสารได ้
4. แจกแจงอุปสรรคปัญหาของการส่ือสารได ้
5. อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารได ้
6. บอกคุณลกัษณะคุณลกัษณะของผู้ประสบความส าเร็จ

ในการส่ือสารได้ 
7. วเิคราะห์สังคมส่ือสารสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียงได ้
8. ร่วมวางแผนเพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงได ้      
 
 

1. อธิบายความหมายของการท างานเป็นทีมได ้
2. บอกลกัษณะท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีมได ้
3. จ าแนกความแตกต่างระหว่างการท างานแบบทมีและ

กลุ่ม (Teams and Groups ) ได้ 
4. บอกความส าคญัของการสร้างทีมงานได ้
5. แจกแจงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงานได ้
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการบริหารทีมงานบนหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้
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10 

 
เศรษฐกจิพอเพยีงกบัภาวะผู้น า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือการบริหาร
ความขัดแย้ง (Conflict) 
 

 
 

1. อธิบายความหมายของภาวะผูน้ าได ้
2. จ าแนกคุณสมบติัของผูน้ าได ้
3. บอกลกัษณะและบทบาทของผูน้ าได ้

4. อธิบายลกัษณะและบทบาทของผู้น าท่ีเหมาะสมกบั
องคก์ารในทศวรรษหน้าได้ 

5. บอกคุณลกัษณะของผูน้ าตามหลกัพระพุทธศาสนาได ้

6. ระบุรายละเอียดการพฒันาภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7. เปรียบเทียบภาวะผูน้ าในแต่ละลกัษณะท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
8. พิจาณาบทบาทของผูน้ าธุรกิจท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียงในองคก์ร 
 
1. อธิบายความหมายของความขดัแยง้ได ้
2. บอกสาเหตุของความขดัแยง้ได ้
3. พิจารณาประเภทของความขดัแยง้ในองคก์ารได ้
4. คาดการณ์ถึงผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ได ้
5. อธิบายยทุธวธีิในการขจดัความขดัแยง้ได้ 
6. แกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
7. น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวบริหาร

ความขดัแยง้ได ้
 
 

 
 
 
 
 

http://th.wikibooks.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบั
มนุษยสัมพนัธ์และปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 

1.  บอกความหมายและปรัชญาของมนุษยสัมพนัธ์ได ้
2.  อธิบายความหมายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้  
4  รู้ล  าดบัขั้นวธีิการพฒันาชีวิตโดยมนุษยสัมพนัธ์และ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5 พิจารณาและบอกประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
6   ปฏิบติัตามแนวคิดมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้
7 อธิบายความแตกต่างของการจดัการแบบมนุษยสัมพนัธ์

กบัแนวคิดอ่ืนได ้
8 น าประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชไ้ด ้ 
9 เห็นคุณค่าของการพฒันาชีวิตโดยมนุษยสัมพนัธ์และ

เศรษฐกิจพอเพียง  
10  เห็นความส าคญัของการพฒันาตวัเองอยา่งย ัง่ยนืใหเ้ท่าทนั

กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
11 ปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวติ  
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ธรรมชาติของมนุษย์กบั

ความพอเพยีง 

 
 

 
1.  บอกลกัษณะธรรมชาติของมนุษยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 2.  อธิบายความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้
3.  บอกถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้
4.  อธิบายลกัษณะพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้
5.  พิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติของมนุษยก์บั

ความพอเพียงได ้
6.  เลือกแนวทางและประยกุตใ์ช ้“ความพอเพียง”ได ้
7. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
8. ปฏิบติัต่อทุกบุคคลไดอ้ยา่งดีแมมี้ธรรมชาติความ

แตกต่าง  
9. แปลความหมายของพฤติกรรมมนุษยไ์ด ้
10. ประยกุตค์วามพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตได้ 
11. เป็นผู ้มีความสุขมุรอบคอบ ช่างสังเกตและรู้จกัคิด 

12. มีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

13.  มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองใหย้ ัง่ยนืตามแนวของ
ความพอเพียง 
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แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

 

 

1. บอกความหมายของแรงจูงใจได ้
2.  อธิบายความส าคญัของการจูงใจในการท างานได ้
3. อธิบายประเภทของการจูงใจได ้
4.  บอกองคป์ระกอบของการจูงใจได ้
5.  สรุปรายละเอียดกระบวนการจูงใจได ้
6.  อธิบายหลกัการจูงใจได ้
7.  อธิบายเป้าหมายของการจูงใจได ้
8. จ าแนกและพิจารณาถึงรายละเอียดของวกิฤติสังคมไทยได ้
9. ตดัสินและเลือกท่ีจะยดึปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
10. จูงใจบุคคลเพื่อใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้
11. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้
12. ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
13. เห็นความส าคญัของการสร้างแรงจูงใจ 
14. ปฏิบติัและนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติ 
15.  เห็นคุณค่าและช่วยสนบัสนุนเผยแพร่หลกัปฏิบติัของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การรู้จักและเข้าใจตนเอง 
 (Self awareness) 
เพ่ือพฒันาชีวติโดย
เศรษฐกจิพอเพยีง 

  

 

 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการรู้จกัและเขา้ใจ
ตนเองได ้

2.  เลือกหลกัและวธีิการรู้จกัและเขา้ใจตนเองไปใชไ้ด้ 
3.  วางแผนการพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ได ้
4.  วเิคราะห์ลกัษณะของคนท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเองได้ 
5.  ประเมินขอ้ดีของการพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจพอเพียง 
6.   ปฏิบติัตามขั้นตอนการพฒันาตนเองเพื่อสร้างมนุษย

สัมพนัธ์ได ้
7.    ปฏิบติัตามขั้นตอนการพฒันาชีวติตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้
8.   ท าความเขา้ใจดา้นต่างๆของตนเองและบุคคลอ่ืนๆไดดี้ 
9.   เห็นคุณค่าของตนเอง และกลา้เปิดเผยตนเอง 
10. มีความสนใจและมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

มีความรับผดิชอบและกลา้ตดัสินในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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บุคลกิภาพ ( Personality) 
ในวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

1. บอกความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพได ้

2. สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได ้

3. เปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพได ้

4. พิจารณาลกัษณะของผูป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

5. วางแผนการพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

6. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพของตนเองไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

7. ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆได ้

8. ท าการวเิคราะห์ตนเองและวางเป้าหมายชีวติไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

9. มีความรับผดิชอบ กลา้เปิดเผย และมีความมัน่ใจใน
ตนเอง 

10. เห็นความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ  

11.  มีความสนใจและพร้อมเสมอในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลง 
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การปรับตัวเพ่ือด าเนินชีวติ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
 

1. บอกความหมายของการปรับตวัได ้
2. อธิบายสาเหตุของการปรับตวัได ้
3.  ช้ีบ่งกลวธีิการปรับตวั หรือ วธิานป้องกนัตนเอง 

(Defense mechanism)ได ้
4.  ปรับปรุงการปรับตวัในสถานท่ีท างานได ้
5. รู้วธีิการปรับตวัเพื่อด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้
6. วเิคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัธรรมเพื่อการปรับตวั

สู่ท่ีท างานได ้ 
7.  ปฏิบติัตามหลกัการเก่ียวกบัการปรับตวัได ้
8.  แจกแจงสาเหตุของการปรับตวัได ้
9. ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งดี 
10. น าหลกัธรรมไปปฏิบติัเพื่อการปรับตวัได้ 
11. เห็นคุณค่าของการปรับตวัเพื่อพฒันามนุษยสัมพนัธ์

ของตนเอง 
12. มีความมุ่งมัน่ในการปรับตวัเองตามหลกัเศรษฐกิจพอ

พียงเพื่อประสิทธิผลของงาน 
13. มีความอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆปัญหา

ต่างๆ  
14. เห็นความส าคญัของกลวธีิการปรับตวั หรือ วธิาน

ป้องกนัตนเอง (Defensemechanism)  



 ต 
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การส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

1.   อธิบายความหมายและความส าคญัของการส่ือสารได ้

2.   จ  าแนกองคป์ระกอบของการส่ือสารได  ้

3.   อธิบายประเภทของการส่ือสารได ้

4.   แจกแจงอุปสรรคปัญหาของการส่ือสารได  ้

5.   อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารได ้

6.   พิจารณาคุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จในการ
ส่ือสารได ้

7.   วเิคราะห์สังคมส่ือสารสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียงได ้

8.   ร่วมวางแผนเพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงได ้

9.   ส่ือสารกบับุคคลทุกกลุ่มทุกสังคมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

10. ปฏิบติัการส่ือสารหลากรูปแบบต่างๆได ้

11. ปฏิบติัการส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 
12.  แสดงออกเร่ืองการส่ือสารอยา่งพอดีไม่มากหรือวา่

นอ้ยจนเกินไป 

13.  มีความรอบคอบ มีเหตุผลรู้จกัพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  

14.  เห็นความส าคญัและใหค้วามร่วมมือในการส่ือสาร
เพื่อ ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

15.  มีจิตส านึกสาธารณะ และมีความอดทน มีความเพียร 
ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
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สร้างทมีงานด้วยปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

1. อธิบายความหมายของการท างานเป็นทีมได ้
2. บอกลกัษณะท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีมได ้

3. จ าแนกความแตกต่างระหวา่งการท างานแบบทีมและ
กลุ่ม (Teams and Groups ) ได ้

4. บอกความส าคญัของการสร้างทีมงานได ้

5. แจกแจงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงานได ้

6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการบริหารทีมงานบนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได ้      

7. รู้และเขา้ใจแนวของการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. สามารถประเมินความส าคญัของการท างานเป็นทีมได ้

9.  วเิคราะห์ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมได ้

10.  น าความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของการ
ท างานเป็นทีม มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานได ้

11.  มีความอดทนมุ่งมัน่ในการท างาน  
12.  มีความรอบคอบ มีเหตุผลรู้จกัพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  
13.  สามารถคาดการณ์ไดใ้นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง

ใกลแ้ละไกล 

14. สามรถวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นตอน
ปฏิบติั มีความตระหนกัในคุณธรรม 
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เศรษฐกจิพอเพยีงกบัภาวะผู้น า 
 

 

1.  อธิบายความหมายของภาวะผูน้ าได ้
2.  จ  าแนกคุณสมบติัของผูน้ าได ้
3.  บอกลกัษณะและบทบาทของผูน้ าได ้
4.  อธิบายลกัษณะและบทบาทของผูน้ าท่ีเหมาะสมกบั
องคก์ารในทศวรรษหนา้ได ้

5.  บอกคุณลกัษณะของผูน้ าตามหลกัพระพุทธศาสนาได ้
6.  ระบุรายละเอียดการพฒันาภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.  เปรียบเทียบภาวะผูน้ าในแต่ละลกัษณะท่ีส่งผลต่อ   
การพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

8.  พิจาณาบทบาทของผูน้ าธุรกิจท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน 
เศรษฐกิจพอเพียงในองคก์ร 

9.  เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพได ้

10. ปรับปรุงตนเองใหส้ามารถเป็นผูน้ าท่ีดีได้ 
11.  แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าในกลุ่มได ้

12.  มีความมัน่ใจในตนเองท่ีจะเป็นผูน้ าทุกระดบัได ้ 
13.  เห็นความส าคญัของภาวะผูน้ า 

14.  มีความความรับผิดชอบ รอบรู้และรู้จกัวางแผน  
15.  มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนิน

ชีวติ 

 
 
 

 
 

http://th.wikibooks.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือการ
บริหารความขัดแย้ง 
 

 

1. อธิบายความหมายของความขดัแยง้ได ้
2.  บอกสาเหตุของความขดัแยง้ได ้
3. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ได ้
4. พิจารณาประเภทของความขดัแยง้ในองคก์ารได ้
5. คาดการณ์ถึงผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ได ้
6. อธิบายยทุธวธีิในการขจดัความขดัแยง้ได้ 
7. หาสาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆได ้
8.  แยกแยะผลของความขดัแยง้ทั้งดา้นดีและดา้นเสียได ้
9. หาแนวทางจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
10. น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวบริหาร

ความขดัแยง้ได ้
11.  มีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
12.  เห็นความส าคญัของการบริหารความขดัแยง้อยา่ง

สร้างสรรค ์
13.  สามารถคาดการณ์ไดใ้นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง  

ใกลแ้ละไกล 
14.  สามารถวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นตอน

ปฏิบติั อยา่งมีคุณธรรม 
15.  เห็นคุณค่าและความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

 
 



 น 

ค าแนะน าส าหรับครู 
1. ก่อนการใชค้วรศึกษาเอกสารประกอบการเรียนจากคู่มือการใชใ้หเ้ขา้ใจ 
2. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ การวดัและ

ประเมินผล ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน  
3. ตรวจสอบและจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีก าหนดไว ้
     ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดดี้  
4. ก่อนสอนครูควรช้ีแจงบทบาทและหนา้ท่ีของผูเ้รียน และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั  
5. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนกัศึกษา  
6. ขณะท ากิจกรรม ครูควรเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน านกัศึกษาท่ีมีปัญหา  และสังเกตพฤติกรรมบนัทึกใน

แบบสังเกต  แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
7. เม่ือเรียนรู้หน่วยการเรียนแลว้ ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัความกา้วหนา้ความรู้ ความ

เขา้ใจของนกัศึกษาและเก็บคะแนนท่ีนกัศึกษาท าไดเ้พื่อประเมินผลตามสภาพจริง 
8. เม่ือเรียนครบทุกหน่วยการเรียน  ครูสรุปแบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์ เป็นคะแนนเจตคติ    
9. หากมีนกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินหลงัเรียนในเน้ือหาใด  ใหโ้อกาสนกัศึกษาศึกษาในเอกสาร

ประกอบการเรียนอีกคร้ัง  แลว้ใหท้  าแบบทดสอบหลงัเรียน  หรืออาจมีการสอนซ่อมเสริมในเร่ืองท่ีไม่
ผา่นเกณฑ ์

10. หลงัการสอนทุกคร้ังใหค้รูบนัทึกปัญหาและอุปสรรคในแบบบนัทึกหลงัการสอน    
11. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนในหนงัสือเรียนของแต่ละหน่วย เฉลยอยูท่ี่ เฉลย

แบบฝึกหดัในแผนการเรียนรู้ ส่วนแบบทดสอบหลงัเรียนในแผนการเรียนรู้สามารถน ามาใชใ้นการวดัผล
เก็บเป็นคะแนนสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บ 

 

แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 1 
วชิา   มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        

(20005103) 
สอนคร้ังที ่ 1 

ช่ือหน่วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่ือเร่ือง   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

จ านวน  3 คาบ 

 

      หัวข้อเร่ือง 
1. ความหมายและปรัชญาของมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ความหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ความสัมพนัธ์ของปรัชญาพื้นฐานมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4. วธีิการพฒันาชีวิตโดยมนุษยสัมพนัธ์และเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

      สาระส าคญั 
                     ธรรมชาติของมนุษยซ่ึ์งเป็นสัตวส์ังคม  เม่ือมาอยูร่่วมกนัและมีความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติในลกัษณะของเครือญาติ เพื่อน  ผูร่้วมงาน ผูรู้้จกัมกัคุน้ มิตรสหาย  ซ่ึงจะตอ้งมีการพูดคุย 
พบปะ ติดต่อส่ือสาร ช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ ว ัฒนธรรม ร่วมงานและร่วมธุรกิจกัน เป็น
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของ  “มนุษยสัมพนัธ์” ซ่ึงใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์  เพื่อใหค้วามสัมพนัธ์เป็นไป
อย่างราบร่ืน เข้ากับผูอ่ื้นได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ดังนั้ นมนุษย์ทุกคนนอกจากการใช้
ธรรมชาติในตวับุคคลเพื่อสร้างสัมพนัธ์แล้ว ทุกคนตอ้งเรียนรู้เทคนิควิธีการ หลกัการในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ หาประสบการณ์ ฝึกฝนตนเองใหเ้กิดทกัษะ ส่ิงส าคญัคือ การรู้จกัตนเอง รู้จกัผูอ่ื้น เขา้ใจ
ธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษย ์ เพื่อให้สามารถเอาชนะจิตใจ และครองใจของบุคคลอ่ืนได้
อย่างนุ่มนวล ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  ทั้ งมวลนั้ นเป็นกระบวนการจูงใจคนอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ  หากเกิดข้ึนในองค์การจะส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ทุกฝ่ายในการท างานร่วมกนั มีความรักความสามคัคี จะ
เกิดเจตคติท่ีดีต่อองคก์ารในแต่ละบุคคล 

“ มนุษยสัมพนัธ์”  ท าใหค้นในสังคม ท่ีต่างเพศ ต่างวยั ต่างอาชีพ ต่างส่ิงแวดลอ้ม ต่าง
วฒันธรรม และต่างจิตใจ สามารถอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยดี  มีความสงบสุข 
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                  การด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

                        "เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีใชพ้ื้นฐานการด าเนินชีวิตตามทางสายกลางมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพึ่งตนเองเป็นหลกั มีการด าเนินการอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี มีเหตุผลท่ีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกมิติของการด าเนินชีวติ  การปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท า
ไดโ้ดยยดึหลกัสายกลาง  
                         เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดพ้ระราชทานเพื่อ
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวติและปฏิบติัตนใหก้บัประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกระดบั ทุก
สาขาอาชีพ โดยทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลมาจากการพฒันาประเทศ
ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงอยูข่องประชาชนชาวไทยและสังคมไทยโดยรวม จึง
ทรงเตือนทุกฝ่ายให้รู้จกัค าวา่ "พอเพียง” อยา่ท าอะไรเกินตวั ท าอะไรดว้ยสติ มีความรอบคอบ
ระมดัระวงั ด ารงชีวิตอยา่งสมถะและสามคัคี ซ่ึงจะน าพาตนเองและประเทศชาติใหร้อดพน้จากภาวะ
วกิฤตต่าง ๆ และน าพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความมัน่คงและความสุขได     
 

     จุดประสงค์การเรียนการสอน 

                 จุดประสงค์ทัว่ไป 
1.  รู้และเขา้ใจแนวคิดมนุษยสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

                     2.   สามารถประเมินความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ   
พอเพียงได ้

                     3.  วเิคราะห์สภาวการณ์ความสัมพนัธ์ เพื่อพฒันาตนเอง กลุ่ม ชุมชน และพฒันาสังคม
โดยรวมได ้

 

     กจิกรรมนักศึกษา 

                       1.  ฟังค ำอธิบำยจุดประสงคก์ำรเรียนกำรสอน 
                       2.  จดัแบ่งกลุ่มตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
                       3.  ศึกษำคน้ควำ้ อภิปรำยเน้ือหำท่ีไดรั้บมอบหมำยในกลุ่ม 
                       4.  สรุปเน้ือหำท่ีคน้ควำ้น ำเสนอผลงำน 
                       5.  ซกัถำมขอ้สงสัยเพิ่มเติมกลุ่มท่ีน ำเสนอผลงำน 
 

งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                ก่อนเรียน 
                         1. ช้ีแจงขอ้ตกลงในเร่ืองเน้ือหำวชิำ เวลำเรียน กำรใหค้ะแนน กำรตดัเกรด กำรแต่งกำย 
                         2. กำรปฏิบติัตวัในชั้นเรียน  
                         3. นกัศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre - test) หน่วยท่ี 1 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  



 ผ 

 

 
                ขณะเรียน 

                          1.  จัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ    BRAINSTORMING 
                                    ขั้นท่ี 1  แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษาเก่ง  

               ปานกลาง และนกัศึกษาอ่อนคละกนั  5-6  กลุ่ม           
                                    ขั้นท่ี 2  ครูแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ย ๆตามหวัขอ้เร่ือง 8  หวัขอ้ 
                                    ขั้นท่ี 3  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม  ตามความเหมาะสม 
                                     ขั้นท่ี 4 ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ อภิปรายในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายช่วยกนั 
                                                  ระดมความคิดประสบการณ์เน้ือหาใหส้มบูรณ์     
                                     ขั้นท่ี 5  แต่ละกลุ่มน าผลงานเสนอหนา้ชั้น  
                            2. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเสริม เพิม่เน้ือหาความรู้ของแต่ละหัวข้อ       
                หลงัเรียน 
                         1.  นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน(Post- test) หน่วยท่ี 1 เร่ือง มนุษยสัมพนัธ์กบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
                         2.  นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 เร่ือง มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
 

ส่ือการเรียนการสอน 
               ส่ือส่ิงพมิพ์          
                     หนงัสือเรียน  วิชามนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     รหสั 3000-1503 
               แหล่งการเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 
2. เวป็ไซดต่์างๆ 

 

การประเมนิผลการเรียน 
                    ก่อนเรียน 
                          ประเมินผลแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre –test ) หน่วยท่ี 1 เร่ือง มนุษยสัมพนัธ์กบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
                    ขณะเรียน 
                          สังเกตจากการตอบค าถาม การซกัถาม   

1. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม  
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                     หลงัเรียน 
1. ประเมินผลแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test) หน่วยท่ี 1 เร่ือง 

มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
2. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1  

 

 

 กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
               “มนุษย์สัมพนัธ์ของฉัน”   

1. ใหน้กัศึกษาท างานรายบุคคลในหวัขอ้ “มนุษยส์ัมพนัธ์ของฉนั”  โดยเขียนบรรยาย 3 
หวัขอ้คือมนุษยสัมพนัธ์ของฉนัในครอบครัว  มนุษยสัมพนัธ์ของฉนัในกลุ่มเพ่ือน  
และ  มนุษยสัมพนัธ์ของฉนักบัชุมชนหรือสังคม วา่  เป็นอย่างไร มีอะไรทีป่ระทบัใจ 
มีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง ควรปรับปรุงพฒันาอย่างไร 

2. สุ่มนกัศึกษา 3-5 คน หรือ อาสาสมคัร ออกมาเล่าใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน  ใหเ้พื่อนๆ
ช่วยกนัเสนอเสนอแนะ 

 
 
 

 

 

เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 

 
 
 
 
 
    
         ค าช้ีแจง     3    หมายถึง  มีพฤติกรรมระดบัสูง 
                               2   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 
                               1   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

พฤติกรรม 
 

  กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่น 
ในตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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 พ 

          

 เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎี 
1. แบบทดสอบปรนัย  20 ข้อ 

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       8 ขอ้  ข้ึนไป          หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       5-6    ขอ้              หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       3-4   ขอ้               หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       นอ้ยกวา่  2 ขอ้       หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 

 

       เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัต ิ
             กิจกรรม “มนุษยส์ัมพนัธ์ของฉนั”   จะไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ในการรู้จกันกัศึกษา  ครูสามารถ
บนัทึก เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ของนกัศึกษาแต่ละคนวา่มีปัญหาความสัมพนัธ์ในครอบครัว กบัเพื่อน 
กบัชุมชน สังคม มีปัญหาหรือไม่อยา่งไร มีแนวทางในการเรียนรู้ ปรับตวัเองอยา่งไรบา้ง  และสุ่ม
นกัศึกษาออกมาเล่าใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และสร้างความรู้จกัและ
เขา้ใจกนัยิง่ข้ึนในกลุ่มผูเ้รียน              
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     บันทกึหลงัการสอน 

1. ผลการใช้แผนการสอน 
หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 

       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
2. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
      ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
3. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
       การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
4. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
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แบบฝึกหัด บทที่ 1 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. มนุษยสัมพนัธ์ มีความหมายอยา่งไร 
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอยา่งไร                        
3. ในการอยูร่วมกนัเป็นสังคมส่ิงท่ีมนุษยไ์ดเ้ปรียบสัตวอ่ื์นๆ  คืออะไรบา้ง  
4. ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีก าหนดความส าเร็จขององคก์าร  คืออะไร  เพราะอะไร  
5. มนุษยสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อบุคคลมากเพราะอะไร 
6. การสร้างและพฒันามนุษยสัมพนัธ์  เร่ิมตน้ฝึกฝนและพฒันาจากสังคมใดบา้ง 
7. ประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบา้ง 
8. การรู้จกัและยอมรับบุคคลอ่ืนมีความส าคญัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์หรือไม่อยา่งไร  
9. “หากสังคมใดไม่ค  านึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ก็เป็นการยากท่ีจะหาสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง

กลุ่มบุคคลในสังคม”หมายความวา่อยา่งไร 
10.  เพราะอะไร มนุษยสัมพนัธ์จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการประสานประโยชน์ของสังคม  เศรษฐกิจ  และ

การเมือง 
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เฉลย  แบบฝึกหัด บทที่ 1 

1. มนุษยสัมพนัธ์ มีความหมายอยา่งไร 
มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง กระบวนการจูงใจ การรู้จกัใชว้ธีิการท่ีจะครองใจคน เป็นเร่ืองของ   
พฤติกรรม  โดยมีความประสงคใ์หบุ้คคลเหล่านั้นนบัถือ จงรักภกัดี และใหค้วาม ร่วมมือร่วม
ใจ ท างานดว้ยความเตม็ใจ  มนุษยสัมพนัธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ เป็นเทคนิคการกระตุน้ใหค้น 
และกลุ่มคน มาเก่ียวขอ้งกนัทั้งในเร่ืองงานเร่ืองส่วนตวัจน สามารถ ท ากิจกรรมใดๆ เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายโดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อท่ีจะท ากิจกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการท างาน เพื่อส่วนรวม จะเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีท างาน
ร่วมกนัดว้ย ความเตม็ใจ เตม็ความสามารถ 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอยา่งไร                    
“เศรษฐกิจพอพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบั ตั้งแต่ ครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 

3. ในการอยูร่วมกนัเป็นสังคมส่ิงท่ีมนุษยไ์ดเ้ปรียบสัตวอ่ื์นๆ  คืออะไรบา้ง  
          มนุษยมี์สมองท่ีหนกักวา่  จึงท าใหรู้้จกัการร่วมมือกนัเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่์างๆ   และป้องกนั

ภยัใหแ้ก่ตนเองและกลุ่ม   รวมทั้งสามารถท่ีจะถ่ายทอดส่ิงท่ีพวกตนไดเ้รียนรู้  ใหก้บัผูอ่ื้นท่ียงั
ไม่รู้ไดอี้กดว้ย    

4. ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีก าหนดความส าเร็จขององคก์าร  คืออะไร  เพราะอะไร  
       ทรัพยากรบุคคล  เพราะจะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อทรัพยากรทุก ๆ ดา้น 

5. มนุษยสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อบุคคลมากเพราะอะไร 
           เพราะในการพบปะผูค้นในระดบัต่างๆตอ้งใชม้นุษยสัมพนัธ์ ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ือง 

มนุษยส์ัมพนัธ์ ตลอดจน การวางตนอยา่งเหมาะสม ในการเขา้สังคม ตลอดจนการอยูก่บัผูอ่ื้น 
6.  การสร้างและพฒันามนุษยสัมพนัธ์  เร่ิมตน้ฝึกฝนและพฒันาจากสังคมใดบา้ง 

               1.  ในครอบครัว  ครอบครัวเป็นสังคมแรกและส าคญัท่ีสุดของทุกคน  เป็นเสมือนแม่พิมพข์อง
ทุกคน ดงันั้นการปลูกฝังพื้นฐานและเป็นแบบอยา่งท่ีดีเร่ืองมนุษสัมพนัธ์จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
อยา่งยิง่   

       2.  ในสถานศึกษา โรงเรียน   เป็นสังคมท่ีหล่อหลอมความรู้และประสบการณ์ให้กบับุคคลซ่ึง
เป็นเยาวชนท่ีส าคญัยิง่    ดงันั้นสถานศึกษาจะตอ้งใหค้วามสนใจในการพฒันามนุษย
สัมพนัธ์ของผูเ้รียนทุกคน  เพื่อเตรียมความพร้อมไปเผชิญสู่สังคมโลกท่ีกวา้งต่อไป 
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                    3.  ในองคก์ารในสังคมการท างาน ประกอบดว้ยคนหลากหลายลกัษณะท่ีมารวมกนั ทุกคนตอ้ง
ร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพนัธ์กนัท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์งคก์าร  ซ่ึงตอ้งใช้
ทกัษะท่ีส าคญัคือทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

 
     7.  ประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์และเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 

                     1.  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจธรรมชาติดา้นต่าง ๆ ของบุคคลในแต่ระดบัของสังคม   

                     2.  ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยแ์ละสามารถสนองความตอ้งการท่ีมีธรรมชาติท่ี
มีความแตกต่างกนัได ้

                     3.  ท าใหเ้กิดความราบร่ืนในการประสานงาน การส่ือสาร การคบหาสมาคมกนัของกลุ่มบุคคล
ในทุกระดบั 

6. ท าใหไ้ดรั้บความรักใคร่ เช่ือถือ ศรัทธา จากบุคคลในครอบครัวองคก์าร สังคม และชุมชน
ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ  

                     5.  ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ในการท างานและมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

                     6.  ท าใหบุ้คคลมีแรงจูงใจในการท างาน มุ่งประโยชน์และเป้าหมายร่วมกนั มีความรักองคก์าร 
และท าใหอ้งคก์ารมีความมัน่คงเป็นปึกแผน่ 

     8.  การรู้จกัและยอมรับบุคคลอ่ืนมีความส าคญัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์หรือไม่อยา่งไร  
                  ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นร้อยคนร้อยความแตกต่าง  การท่ีจะสามารถเขา้กบับุคคลอ่ืน ๆ และ

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัได ้ ตอ้งสามารถยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลได ้

    9.  “หากสังคมใดไม่ค  านึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ก็เป็นการยากท่ีจะหาสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
กลุ่มบุคคลในสังคม”หมายความวา่อยา่งไร 

                     มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี (Human Dignity) มนุษยทุ์กคนนบัวา่เป็นสัตวป์ระเสริฐท่ีมี ความคิด มี
ความรับผดิชอบ มีสติปัญญา รู้จกัความชัว่ความดี และมีวฒันธรรมท่ีเหนือกวา่สัตวท์ั้งปวง 

 10. เพราะอะไร มนุษยสัมพนัธ์จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการประสานประโยชน์ของสังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง 



 ร 

                     ท  าใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดการยอมรับธรรมชาติความแตกต่างของมนุษย ์
มี  ความเขา้ใจกนัและกนั สามารถปรับตวั ปรับใจ ใหส้ามารถอยูร่่วมกนั ร่วมท ากิจกรรม 
ช่วยกนัท างานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งสันติสุข 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที ่1 
 

     จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 
1.  ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสร้างมนุษย์สัมพนัธ์กบับุคคลและชุมชน 
      ก. ฟังมากกวา่พูด 
      ข. เขา้ไปทกัทายบุคคลท่ีมาท างานใหม่ก่อนเสมอ 
 ค. วจิารณ์เร่ืองส่วนตวัของเพื่อนร่วมงานดว้ยความสะใจ 
 ง. ท านโยบายเร่ืองบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์ 
2.  ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 
 ก. มนุษยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัผูอ่ื้น 
 ข. มนุษยทุ์กคนมีคุณธรรมอยูใ่นตนเอง 
 ค. มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั 
 ง. มนุษยทุ์กคนไม่มีความเห็นแก่ตวั 
3.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบส าคัญทีสุ่ดทีท่ าให้เกดิการพฒันามนุษย์สัมพนัธ์ 
 ก. ตวัเอง 
 ข. บุคคลอ่ืน 
 ค. สภาพแวดลอ้ม 
 ง. เพื่อน 
4.  ข้อใดถูกต้องทีสุ่ดกบัความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ 
 ก. การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ท าใหเ้กิดผลดี ในการท างานและการอยูร่่วมกนั 
 ข. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยเพิ่มความสามารถของพนกังานในการท างาน 
 ค. การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิต 
 ง. การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหารกบัเจา้ของกิจการ 
5. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของมนุษยสัมพนัธ์ 
 ก. มนุษยสัมพนัธ์สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
 ข. มนุษยสัมพนัธ์ท าใหเ้กิดการยอมรับ 
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 ค. มนุษยสัมพนัธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั 
 ง. มนุษยสัมพนัธ์ท าใหม้นุษยมี์จริยธรรมมากข้ึน 
6. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. มนุษยสัมพนัธ์ท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 ข. มนุษยสัมพนัธ์ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ 
 ค. มนุษยสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
 ง. มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ 
 
7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 ก. ผูป้ฏิบติังานระดบัสูงใชท้กัษะทางเทคนิคมาก   ใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์นอ้ย 
 ข. ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัใชท้กัษะทางมนุษยสัมพนัธ์เท่ากนั 
 ค. ผูป้ฏิบติังานระดบักลางใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์นอ้ย ใชท้กัษะทางเทคนิคมาก 
 ง. ผูป้ฏิบติังานระดบักลางใชท้กัษะทางมนุษยสัมพนัธ์นอ้ย     ใชท้กัษะความคิดมาก 
8. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องใช้ทกัษะใดมากทีสุ่ด 
 ก. ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
 ข. ทกัษะทางเทคนิค 
 ค. ทกัษะทางความคิด 
 ง. ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะทางความคิด 
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ก. เขา้ใจธรรมชาติ ความตอ้งการ ความแตกต่างของมนุษย ์
   ข. ท าใหเ้กิดความเช่ือถือและไวว้างใจ 
 ค. เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บักลุ่ม  
 ง. เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
10. การเสริมสร้างและพฒันามนุษยสัมพนัธ์  พฒันาจาก  
 ก. องคก์าร   
 ข. สถานศึกษา โรงเรียน 
 ค. ครอบครัว 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
11.  คุณลกัษณะข้อใด ทีม่นุษยสัมพนัธ์ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลพร้อมทีจ่ะด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีง   
                ก. การจกัและเขา้ใจตนเอง 
        ข. มีความสามารถคาดการณ์อนาคต 
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 ค. การมีชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น 
                ง. ถูกทุกขอ้ 
12.  มนุษย์สัมพนัธ์ และหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  ช่วยแก้ปัญหาข้อใดได้ดีทีสุ่ด 
                ก. ความขดัแยง้ 
 ข. ความมีวนิยั 
 ค. ความรับผดิชอบ 
 ง. ความแตกต่างของมนุษย ์

13.  ธรรมชาติของมนุษย์เร่ืองใด ทีต้่องค านึงถึงและจะเป็นปัญหาทีส่ าคัญส่งผลถึงมนุษยสัมพนัธ์  

                ก. ความขดัแยง้ 
 ข. ความมีวนิยั 
 ค. ความรับผดิชอบ 
 ง. ความแตกต่างของมนุษย ์
14. ข้อใดคือประโยชน์ของวิชามนุษยสัมพนัธ์และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
                ก. ป้องกนัปัญหาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได ้
 ข. มีความมัน่คงเป็นปึกแผน่ 
 ค. อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 ง. ถูกทุกขอ้  

15.  ความจ าเป็นพืน้ฐานส าคัญเกีย่วกบัความเป็นอยู่ของมนุษย์เพ่ือให้ด ารงอยู่ในทุกสังคมอย่างมีความสุข 

       คือด้านใด 

                ก. สังคม 
 ข. การเมืองการปกครอง 
 ค. เศรษฐกิจ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
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                        เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยที ่1 
 

1. ค                                   9.    ค 
2. ค                  10.  ง 
3. ก                  11.   ง 
4. ก                              12.   ก 
5. ง                  13.   ง 
6. ค                  14.   ง 
7. ข                                           15.   ค 
8. ก                                          
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 แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 2  

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      
รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่ 2-3  

ช่ือหน่วย  ธรรมชาติของมนุษย์กบัความพอเพยีง  

ช่ือเร่ือง    ธรรมชาติของมนุษย์กบัความพอเพยีง จ านวน  6  คาบ    

 

หัวข้อเร่ือง 
1. ลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์
2. ความตอ้งการของมนุษย ์
3. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
4. พฤติกรรมของมนุษย ์
5. ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 
6. แนวทางการประยกุต ์“ความพอเพียง” 

 
สาระส าคัญ 
         ธรรมชาติของมนุษยมี์ทั้งดีและไม่ดี   "มนุษยทุ์กคนไม่มีใครทั้งหมด ไม่มีใครท่ีดีพร้อมทุกอยา่ง และไม่มีใครเลว
หมดไปเสียทุกอย่างจนหาขอ้ดีไม่ได ้ ทุกคนลว้นมีขอ้ดีขอ้ดอ้ย  เพียงแต่ ดา้นใดจะมากน้อยกว่ากนั ถา้ขอ้ดีมากกว่า
ขอ้เสียก็จะเป็นคนดี  ถา้ขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดีก็เป็นคนเลว   สืบเน่ืองมาจากการอบรมเล้ียงดู และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  
          มนุษย ์ทุกคนมีความความตอ้งการ พฤติกรรมแตกต่างกนั "แมแ้ต่ฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนัและจากอสุจิตวั
เดียวกนัท่ีเรียกวา่ ฝาแฝดแทท่ี้มีรูปร่างหน้าตา เพศเหมือนกนั ยงัมีความแตกต่างกนัอีกหลายประการมากบา้งนอ้ยบา้ง 
แลว้แต่เหตุและปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ของแต่ละบุคคล            
         ความตอ้งการของชีวิตตามธรรมชาติ   เป็นส่ิงท่ีบงัคบัชีวิตให้ตอ้งท าหนา้ท่ีแสวงหาส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการ  ซ่ึง
ไม่ท าไม่ได ้เพราะจะท าให้ธรรมชาติของชีวิตไม่สามารถด าเนินและด ารงอยู่ต่อไปไดอ้ยา่งปกติสุขและยัง่ยืน   ความ
ตอ้งการของธรรมชาติน้ี ไม่ใช่ "ตณัหา"หรือ "ความโลภ"เม่ือเขา้ใจความตอ้งการของชีวติตามธรรมชาติท่ีเป็นจริงแลว้จึง
จะรู้จกัหรือมองออกวา่ "ตณัหา" หรือ "ความโลภ" ก็คือความตอ้งการท่ีเกินเลยไปจากความตอ้งการของชีวติตามท่ีเป็น
จริงหรือท่ีแทจ้ริงของชีวติ  จึงตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบั ความพอเพียง 

           ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งน้ีจะตอ้งอาศยั ความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ในการน าหลกัวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน ในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ 
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           เพ่ือใหส้มดุลและพร้อมตอ่การรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  
            ดงันั้น วิถีการด ารงอยู่ของส่ิงมีชีวิต ทั้งมวลล้วนขึน้อยู่กับ "ความพอเพียง" ส่ิงมีชีวติเกือบทุกประเภท ทั้งใหญ่
ไปถึงชีวิตในระดับจุลภาคท่ีเป็นสารชีวเคมี จะเห็นว่าวิถีการด ารงอยู่ของส่ิงมีชีวิตทั้งหมด ล้วนตั้งอยู่บนฐานของ 

"ความพอเพียง" ทั้ งนั้น  พืชแต่ละชนิดตอ้งการน ้ า  แสงแดด  แร่ธาตุ ลกัษณะคุณภาพของดิน มาก  น้อยไม่เท่ากัน 
เหล่าน้ีก็คือเร่ืองของ "ความพอเพียง" ท่ีพืชแต่ละชนิดมีความตอ้งการตามธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั หากมีมากเกินไปหรือ
นอ้ยเกินไป พืชชนิดนั้น ๆ ก็จะไม่แขง็แรง ไม่งอกงาม หรืออาจตายได ้
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

              จดุประสงค์ทั่วไป 

1. ใชล้กัษณะธรรมชาติของมนุษยใ์นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.  วเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละบุคคลได ้ 
3.  เขา้ใจและเห็นความส าคญัของความตอ้งการของบุคคลรอบขา้งได ้ 
4. เขา้ใจและแปลความหมายของพฤติกรรมมนุษยไ์ด ้

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ปฏิบติัต่อทุกบุคคลไดอ้ยา่งดีแมมี้ธรรมชาติความแตกต่าง  
3. แปลความหมายของพฤติกรรมมนุษยไ์ด ้

4. ประยกุตค์วามพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตได้ 
 

               เน้ือหาสาระ 
1. ลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์
2. ความตอ้งการของมนุษย ์
3. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
4. พฤติกรรมของมนุษย ์
5. ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 
6. แนวทางการประยกุต ์“ความพอเพียง” 
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          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                กจิกรรมครู  

1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
                                        ครูถามผูเ้รียนเก่ียวกบั 
                   -  มนุษยเ์รามีอะไรบา้งท่ีแตกต่างกนั 
                   -  มนุษยเ์รามีอะไรบา้งเหมือนกนั    
                   -  มนุษยเ์รามีอะไรบา้งท่ีตอ้งการ 

2. ขั้นด าเนินการสอน 
1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงานคน้ควา้และอภิปราย 

                  เร่ืองท่ี 1 ลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์
                                                เร่ืองท่ี 2 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                                         เร่ืองท่ี 3 ความตอ้งการของมนุษย ์
                                                เร่ืองท่ี 4 พฤติกรรมของมนุษย ์
                                                เร่ืองท่ี 5  ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 
                                                เร่ืองท่ี 6  แนวทางการประยุกต ์“ความพอเพียง” 
                     กจิกรรมนักศึกษา 
                          1. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
                          2. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                          3.  ศึกษาคน้ควา้ อภิปราย เน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                          4. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้น าเสนอผลงาน 
                          5. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 
 

        งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                ก่อนเรียน 

1. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 
นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test ) หน่วยท่ี 2 เร่ือง ธรรมชาติของมนุษย ์
 

               ขณะเรียน 
1. จัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ    BRAINSTORMING 

 



 อ 

   ขั้นท่ี 1  แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษาเก่ง  

                ปานกลางและนกัศึกษาอ่อนคละกนั 

                                     ขั้นท่ี 2  ครูแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ย ๆ  

                                     ขั้นท่ี 3  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม คือ 

                                                  กลุ่มท่ี 1  เร่ือง  ลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์
                                                  กลุ่มท่ี 2  เร่ือง  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                                                  กลุ่มท่ี 3  เร่ือง  ความตอ้งการของมนุษย ์
                                                  กลุ่มท่ี 4  เร่ือง  พฤติกรรมของมนุษย ์
                                                  กลุ่มท่ี 5  เร่ือง  ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 
                                                  กลุ่มท่ี 6  เร่ือง  แนวทางการประยกุต ์“ความพอเพียง” 
 

                                     ขั้นท่ี 4  ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่ม  ระดมสมอง ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายในหวัขอ้ท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ช่วยกนัเรียบเรียงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

                                      ขั้นท่ี 5  แต่ละกลุ่มน าผลงานเสนอหนา้ชั้น 

2. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
                 หลงัเรียน 
                      นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test ) หน่วยท่ี 2 เร่ือง ธรรมชาติของมนุษยก์บั
ความพอเพียง 
                      นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 2 เร่ือง ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 

         ส่ือการเรียนการสอน 
                ส่ือส่ิงพมิพ์ 

                     1.  หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      รหสั  3000-1503 
                         2.   Power Point 
                แหล่งการเรียนรู้ 

1.หอ้งสมุด 
                    2. เวป็ไซดต่์างๆ 

         การประเมนิผลการเรียน 
                 ก่อนเรียน 
                      ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre – test ) หน่วยท่ี 2 เร่ือง ธรรมชาติของ
มนุษยก์บัความพอเพียง 
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                 ขณะเรียน 
2. สังเกตจาการตอบค าถาม 
3. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม   

               หลงัเรียน 
3. ประเมินผลการเรียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test ) หน่วยท่ี 2  
       เร่ือง ธรรมชาติของมนุษยก์บัความพอเพียง 
4. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 2  

 

               กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
                    กจิกรรม “สร้างจิตส านึกลดพลงังานพทิกัษ์ส่ิงแวดล้อม” 
                   1. ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเป็นรายบุคคล  โดยใหเ้ขียน รายละเอียดการปฏิบติัตนของนกัศึกษา
และสมาชิกของครอบครัววา่ท าอยา่งไรบา้งในการลดพลงังานและช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้ม หรือหากยงั
ไม่ไดท้  า  คิดวา่อยากจะใหต้นเองและครอบครัวช่วยกนัท าอะไรบา้ง  เพราะอะไร 
                 2.  ใหน้กัศึกษาออกมาน าเสนอหนา้ชั้น หรือสุ่มออกมาเล่าใหเ้พื่อนๆฟัง สัก 3- 5 คน  ให้
เพื่อนๆช่วยกนัวิเคราะห์  หรือแสดงความคิดเห็น  
 

เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ค าช้ีแจง              3   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัสูง 

                                         2   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

                                         1   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

 
 
 

     พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 



 กก 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี
2. แบบทดสอบปรนัย  20  ข้อ  

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          15-16    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          13-14   ขอ้            หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง   นอ้ยกวา่  12 ขอ้           หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 

 
         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัติ 
                             สังเกตพฤติกรรมความกลา้แสดงออก  การเขา้ใจตนเอง  การแสดงความคิดเห็น การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน 
  
                                    ดี           ดีมาก      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขข 

 

บันทกึหลงัการสอน 
5. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
6. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
       มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
       ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
7. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
       การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
8. ข้อเสนอแนะ 

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

 

 
 
 



 คค 

แบบฝึกหัด บทที่ 2 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้               

1. เพราะเหตุใดมนุษยจึ์งมีธรรมชาติการแสวงหาท่ีไม่มีส้ินสุด   และจงบอกส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการหรือ
แสวงหามีอะไรบา้ง 

2. จงอธิบาย แนวความคิดของนกัจิตวทิยาในกลุ่มมนุษยนิยม คือ อบัราฮมั มาสโลว ์Abraham Maslow 
เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์โดยสังเขป  

3. มนุษยแ์ตกต่างกนัในเร่ืองอะไรบา้ง 
4. จงอธิบายประโยชน์ของความแตกต่างของมนุษย ์

5. ความแตกต่างระหวา่งบุคคลก่อใหเ้กิดปัญหาอะไรบา้ง 
6.  "ความตอ้งการ" หมายถึง อะไร 
7. หากนกัศึกษาตอ้งการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์  จะสามารถใชแ้นวทางการตอบสนองความตอ้งการ ของ

มนุษยอ์ยา่งไรบา้ง 
8. พฤติกรรมของมนุษย ์ไดเ้ป็น  ก่ี ประเภท อะไรบา้ง 

9. พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
10. หลกั "ความพอเพียง" ในการดูแลและบริหารร่างกายใหเ้ป็นปกติและแขง็แรงควรปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งง 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที่  2 

 
1.  เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีธรรมชาติของการแสวงหาความต้องการไม่มีส้ินสุด   และจงบอกส่ิงทีม่นุษย์

ต้องการมีอะไรบ้าง 
            เพราะร่างกายมนุษยมี์ความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อท่ีจะด้ินรนแสวงหาส่ิงต่างๆ มา
ตอบสนอง ต่อความตอ้งการหรือ ความอยากต่างๆ ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ตณัหาหรือความอยากน้ีเอง ท าใหค้น
ตอ้งด้ินรน พยายามท าทุกอยา่งใหไ้ดม้าตามแรงปรารถนานั้น  
            ส่ิงทีม่นุษย์ต้องการคือ  การแสวงหาความสุขใหก้บัตนเอง และตอ้งการหลีกเล่ียงความทุกข ์ซ่ึง

ความสุขของมนุษยท่ี์แสวงหามีเป็นล าดบัดงัน้ี 
             1.  ความสุขเกิดจากความตอ้งการทางร่างกาย เช่น การกิน การด่ืม การนอน การร่วมประเวณี 
              2. ความสุขเกิดจากการสนองความตอ้งการทางจิตใจ เช่น การพกัผอ่นหยอ่นใจ ฟังดนตรี กีฬา 

เท่ียว เขา้สังคม 
              3.  ความสุขเกิดจากการสนองความตอ้งการทางปัญญา เช่น เก่ียวกบัการศึกษาคน้ควา้ทาง

วชิาการ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ การคิดหาเหตุผลจนสามารถรู้แจง้ ธรรมชาติของส่ิงทั้งหลาย 
              4.  ความสุขเกิดจากการหมดความตอ้งการ หรือหมดตณัหา อนัไดแ้ก่ วมุิตติ วสุิทธิ นิพพาน 

วริาคะ  
2.  จงอธิบาย แนวความคิดของนักจิตวทิยาในกลุ่มมนุษยนิยม คือ อบัราฮัม มาสโลว์ Abraham Maslow 

เกีย่วกบัธรรมชาติของมนุษย์ โดยสังเขป 
            คนเรามีความตอ้งการท่ีจะสนอง "ตวัตน" ในดา้นความตอ้งการขั้นต ่า จนถึงความตอ้งการ

ขั้นสูงตามล าดบั ความตอ้งการขั้นต ่า คือความตอ้งการท่ีจะอยูร่อด เช่น ความหิว ความกระหาย ส่วน
ความตอ้งการขั้นสูง ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความรัก ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะไดมี้  
เกียรติยศช่ือเสียง ไดใ้ฝ่หาความรู้ และแสวงหาส่ิงสวยงามใหแ้ก่ชีวติ 

3. มนุษย์แตกต่างกนัในเร่ืองอะไรบ้าง 
มนุษยแ์ตกต่างกนัในเร่ือง 
 รูปร่าง หนา้ตา ท่าทาง (Appearance)   เช่น สูง ต ่า ด า ขาว หนา้ตาดี  ข้ีเหร่  สง่างาม 

บางคน           
 อารมณ์ (Emotion) มนุษยมี์อารมณ์ต่างกนั บางคนอารมณ์เยน็ อารมณ์ร้อน โมโห 

ฉุนเฉียว โกรธง่าย   
 นิสัย (Habit) มนุษยแ์ตกต่างกนับางคนนิสัยดี ขยนัขนัแข็ง ซ่ือสัตยสุ์จริต แต่บางคน

นิสัยใจคอโหดร้าย ไวใ้จไม่ได ้คดโกง อิจฉา ริษยา  



 จจ 

  เจตคติ (Attitude) หรือ ท่าทีความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้แสดงออกแตกต่างกนั 
ทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่มบุคคล 

 พฤติกรรม (Behavior) ของมนุษยต่์างกนัข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจของแต่ละคน 
 ความถนดั (Aptitude) มนุษยเ์กิดมามีความถนดัตามธรรมชาติท่ีติดตวัมาต่างกนั  
 ความสามารถ (Ability ) มนุษยเ์รามีความสามารถต่างกนั เน่ืองจากดา้นร่างกาย

แขง็แรงไม่เท่ากนั  
 สุขภาพ (Health) มนุษยย์อ่มมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจต่างกนั แขง็แกร่ง อ่อนแอ

ไม่เท่ากนั          
 รสนิยม (Taste)  ท่ีเรียกวา่ นานาจิตตงั          
 สังคม (Social) มนุษยมี์สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เป็นสาเหตุใหเ้กิดขดัแยง้ 

ไม่สามารถเขา้กนัหรือสัมพนัธ์กนัได ้
4. จงอธิบายประโยชน์ของความแตกต่างของมนุษย์ 

ประโยชน์ของความแตกต่างของมนุษยคื์อ การท่ีบุคคลมีลกัษณะแตกต่างกนั  ก็จะสามารถ
น าเอาความแตกต่างมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยน าเอาความรู้ ความสามารถ 
ความถนดัท่ีแตกต่างกนัมาร่วมมือกนัท างาน   

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อให้เกดิปัญหาอะไรบ้าง 
                    ปัญหาจากความแตกต่างระหวา่งบุคคลมีมากมายเห็นเด่นชดั เช่น   บุคลิกภาพของพนกังาน  2   

คน ท่ีต่างกนั  คนแรก   สุขภาพ   อีกคนเอะอะโวยวาย   สองคนน้ีจะท างานดว้ยกนัยากมากหรือบางคน
มีน ้าใจและชอบเสียสละ   ไปเจอคนท่ีเอาแต่ใจตนเองเห็นแก่ตวั   ก็อาจจะท างานดว้ยกนัไม่รอด   ดงันั้น
ความแตกต่างจึงมีโอกาสสร้างปัญหาแน่นอน 

6. "ความต้องการ" หมายถึง อะไร 
                    ความตอ้งการ หมายถึง ความอยากได ้ใคร่ไดห้รือประสงคจ์ะได ้และเม่ือเกิดความรู้สึกดงักล่าว

จะท าใหร่้างกายเกิดการความขาดสมดุลเน่ืองมาจากมีส่ิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขบัภายในเกิดข้ึน ท าให้
ร่างกายไม่อาจอยูน่ิ่งตอ้งพยายามด้ินรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ เม่ือร่างกาย
ไดรั้บตอบสนองแลว้ ร่างกายมนุษยก์็กลบัสู่ภาวะสมดุลอีกคร้ังหน่ึง และก็จะเกิดความตอ้งการใหม่ๆ 
เกิดข้ึนมา ทดแทนวนเวยีนอยูไ่ม่มีท่ีส้ินสุด 

7.   หากนักศึกษาต้องการสร้างมนุษย์สัมพนัธ์  จะสามารถใช้แนวทางการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์อย่างไรบ้าง 

มีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
            1. พยายามชอบและใหค้วามสนใจกบับุคคลทัว่ไป 
            2. มองโลกแง่ดีและมีอารมณ์ขนั 



 ฉฉ 

            3. รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
            4. แสดงความเป็นกนัเอง และใหค้วามช่วยเหลือกบับุคคลทัว่ไป 
            5. รู้จกัทกัทายปราศรัยกบับุคคลทัว่ไป และเรียกช่ือคนใหถู้กตอ้ง 
            6. ยิม้แยม้แจ่มใสกบัคนทัว่ไปเป็นปกตินิสัย 
            7. มีความจริงใจ ไม่เสแสร้ง 
            8. รับฟังความคิดเห็นและใหก้ารยอมรับนบัถือผูอ่ื้น 
            9. มีความอดทน อดกลั้น มีความมัน่คงในอารมณ์และรู้จกักาละเทสะ 
           10. รู้จกัเหตุผลและประมาณกาล 

8. พฤติกรรมของมนุษย์ ได้เป็น  กี ่ประเภท อะไรบ้าง 
พฤติกรรมของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
         1.  พฤติกรรมภายนอก  (overt  behavior)  เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไดโ้ดยชดัเจน  แยกได้

อีกเป็น  2 ชนิดคือ 
                1.1       พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย เช่น  การพูด การหวัเราะ 

การร้องไห ้ การเคล่ือนไหวของร่างกาย   
                                       1.2      พฤติกรรมท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือการวเิคราะห์เชิงวทิยาศาสตร์ เช่น การ

เปล่ียนแปลงของสารเคมีหรือปริมาณน ้าตาลในกระแสเลือด  การท างานของ
กระเพาะอาหารและ ล าไส้ ซ่ึงไม่สามารถสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่าหรือประสาท
สัมผสัเปล่า 

                                2.  พฤติกรรมภายในหรือ “ ความในใจ”  (covert behavior)  เป็นพฤติกรรมท่ีเจา้ตวัเท่า 
นั้นจึงจะรู้ดี  ถา้ไม่บอกใคร  ไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ไดดี้  เช่น  การจ า การรับรู้  การ เขา้ใจ  การได้
กล่ิน การไดย้นิ  การฝัน  การหิว  การโกรธ  ความคิด  การตดัสินใจ  เจตคติ  จินตนาการ   

9.   พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร 
                    พฤติกรรมภายในเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอก เช่น คนเรายอ่มพูดหรือยอ่มแสดง กิริยาโดย

สอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดภายใน  ถา้ตอ้งการศึกษาให้เขา้ใจเก่ียวกบั  “จิตใจ”  หรือพฤติกรรม
ภายในของคน  ก็ตอ้งศึกษาจากส่วนท่ีสัมผสัไดช้ดัแจง้คือพฤติกรรมภายนอก 

10.  หลกั "ความพอเพยีง" ในการดูแลบริหารร่างกายให้เป็นปกติและแข็งแรงควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
        คือใหดู้แลและปฏิบติัตนใหพ้อเพียงใน 5 เร่ือง หรือมีช่ือเรียกวา่หลกั 5 อ. ดงัน้ี 

1. อาหาร รู้จกักินอาหารใหพ้อเพียงทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
2. อากาศ  อยูใ่นท่ีมีอากาศดี 
3. ออกก าลงักาย  ตอ้งออกก าลงักายหรือบริหารร่างกายใหพ้อเพียง 
4. อุจจาระ การขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ควรจะฝึกฝนใหเ้ป็นปกติทุกวนั 



 ชช 

   5.  อารมณ์ การรักษาอารมณ์ใหเ้ป็นปกติ ใหส้งบหรือใหมี้อารมณ์ดี ไม่ข้ึนๆลง ๆ มาก
จนเกินไป 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่2 
 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1.  นกัจิตวทิยาท่านใดท่ีเช่ือวา่ โดยธรรมชาติแลว้ มนุษยป่์าเถ่ือน เห็นแก่ตวั 
 ก. มาสโลว ์
 ข. โทมสั ฮอบ 
 ค. แมคเกรเกอร์   
 ง. จอห์น ลอค 
2. ส่ิงใดท่ีนกัจิตวทิยาเช่ือวา่มีอิทธิพลต่อมนุษยม์ากท่ีสุด 
 ก. กรรมพนัธ์ุ 
 ข. การศึกษา 
 ค. สภาพจิตใจและร่างกาย 
 ง. สภาพแวดลอ้ม 
3. ลกัษณะใดท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งมีเหมือนกนั 
 ก. รสนิยม 
 ข. นิสัย 
 ค. ความสามารถ 
 ง. สังคม  
4. ขอ้ใดคือส่ิงท่ีมนุษยแ์ต่ละคนมีแตกต่างกนั 
 ก. ความสามารถ  
 ข. รูปร่าง   
 ค. ลกัษณะนิสัย 
 ง. ถูกทุกขอ้  
5. ขอ้ใดคือความตอ้งการทางสังคม 
 ก. ตอ้งการการพกัผอ่น 
 ข. ตอ้งการการส่ือสาร 
 ค. ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั 
  ง. ตอ้งการสุขภาพดี 



 ซซ 

6. ความตอ้งการชนิดใดส าคญักบัมนุษยม์ากท่ีสุด  
 ก. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
 ข. ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ 
 ค. ความตอ้งการทางดา้นสังคม 
 ง. ความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ 
7.  นกัศึกษาตั้งใจเรียนเพื่อหางานท าเม่ือจบออกไปแลว้  เป็นการแสวหาความตอ้งการในระดบัใด 
 ก. ความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกาย 
 ข. ความตอ้งการความปลอดภยั 
 ค. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ  
                 ง. ความตอ้งการความกา้วหนา้ 
8.  การประพฤติปฏิบติัของบุคคลเพื่อปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั เป็นความหมายของ
ขอ้ใด 
 ก. ความสนใจ 
 ข. ความแตกต่าง 
 ค. พฤติกรรม   
 ง. ธรรมชาติมนุษย ์ 
9. ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์ปรียบไดก้บัความตอ้งการในขอ้ใดตามหลกัของพุทธศาสนา 
 ก. กามตณัหา 
 ข. ภวตณัหา 
 ค. วภิาวตณัหา  
 ง. มควตณัหา 
10. ตามหลกัพระพุทธศาสนา มนุษยส์ามารถขจดัความตอ้งการไดโ้ดยการปฏิบติัในขอ้ใด  
 ก. อิทธิบาท 4 
 ข. พรหมวหิาร 4 
 ค. สัปปุริสธรรม 7 
 ง. มรรค 8 
11.  ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของ “ความพอเพียง”  
                ก. ความพอประมาณ 
 ข. ความมีเหตุผล 
 ค. ความตอ้งการ 
 ง. มีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 



 ฌฌ 

12. มนุษยไ์ดท้  าลายระบบอวยัวะของธรรมชาติ กระท ากบัธรรมชาติ ตามอ าเภอใจอยา่งไม่ปรานีปราศรัย ซ่ึง
ส่งผลร้ายต่อการด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวติทั้งหมดโดยมีตวักระตุน้ท่ีส าคญั คือขอ้ใด 

                ก. ความตอ้งการ 
 ข. ความโลภ 
 ค. ความมีเหตุผล 
 ง. ความพอประมาณ 
13.  "ความพอเพียง" ในดา้นใดท่ีสามารถท าใหเ้กิด "ความพอเพียง" ดา้นอ่ืนๆได ้ 
                ก.  ทางใจ 
 ข.  ทางกาย 
 ค.  ทางเศรษฐกิจ 
 ง.  ทางสังคม 
14.  ความไม่พอเพยีง ของมนุษยท์  าใหม้นุษย ์กินและอยู ่อยา่งไม่จ  ากดัและไม่รู้จกัพอ  เพื่อสนองความ 

ตอ้งการท่ีเกินพอเพียง ท าใหม้นุษยเ์ร่งการผลิตส่ิงต่างมากมาย  ข้อใดคือผลทีต่ามมา 
                ก. ความขดัแยง้   
 ข. ความเส่ือมโทรม 
 ค. ภาวะโลกร้อน 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
15.  "สัมมาทิฏฐิ" ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองธรรมชาติของชีวติ ให้รู้วา่ชีวติคืออะไร ตอ้งการอะไร เพื่ออะไร  ธรรมชาติ

ของชีวติกบัธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งไร  ทั้งหมดน้ีคือ ความพอเพียงดา้น
ใด 

                ก.  ทางเศรษฐกิจ 
 ข.  ทางกาย 
 ค.  ทางใจ 
 ง.  ทางสังคม 
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                        เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน    บทที ่2 
 

 
9. ข   9.  ก 
10. ง   10. ง 
11. ง   11.  ค 
12. ง   12.  ข 
13. ข   13.  ก 
14. ก   14.  ง 
15. ก   15.  ค 
16. ค 
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ต าราและหนังสืออ่านประกอบ 
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แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่   3 
วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่ 4-5 

ช่ือ   แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่ือเร่ือง   แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน   6 คาบ 

 

         หัวข้อเร่ือง 
1.  ความหมายของแรงจูงใจ 
2. ความส าคญัของการจูงใจในการท างาน 

3. ประเภทของการจูงใจ 
4. องคป์ระกอบการจูงใจ 
5. กระบวนการจูงใจ 
6. หลกัการจูงใจ 
7. เป้าหมายของการจูงใจ 
8. วกิฤติสงัคมไทยเป็นแรงจูงใจสู่แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.  

สาระส าคญั 
                 พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จในกิจกรรมต่างๆ ลว้นตอ้ง
อาศยัพลงัผลกัดนัท่ีมากพอและมีประสิทธิภาพ  พลงัน้ีเรียกวา่ การจูงใจ (Motivation)  ในการอยูร่่วมกนั
ของบุคคลในสังคม  การท างานร่วมกนัในองคก์าร ส่ิงส าคญัท่ีสุดของมนุษยสัมพนัธ์  คือการจูงใจ เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจ  เกิดพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามประสงค ์ การจูงใจบุคคลซ่ึงมีธรรมชาติท่ี
แตกต่างกนันั้น  ผูจู้งใจตอ้งมีความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์ละตวับุคคล เขา้ใจศาสตร์ของการจูงใจ เพื่อ
จะน าไปสู่ความส าเร็จของมนุษยสัมพนัธ์และประสิทธิภาพของการท างาน  เพราะ 
               การจูงใจมีส่วนให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล ช่วยเพิ่มพลงัและเพิ่มความ
พยายามในการท างานใหบุ้คคล   
                แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะพบ
ความส าเร็จ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ การคาดหวงัในเป้าหมายสูง ความอดทน การมีแผนต่อการ
ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการให้เกิดผลส าเร็จ  เป็นเป้าหมายและ 
ความคาดหวงัสูงสุด  ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความสามารถทุกๆดา้น ของทุกภาคี   และตอ้งมีความอดทน 



 ฐฐ 

           
พยายามอยา่งสูง  ดงันั้นผลของการขบัเคล่ือนจึงเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัยิ่งในการขบัเคล่ือนการพฒันาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพฒันาประเทศและพฒันาคนของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว  ท่ีพระองค์ท่านหวงัว่าประชาชนชาวไทยจะหลุดพน้ และรอดพน้จากวิกฤติต่างๆในยุคโลกาภิ
วตัน์   
 
         จุดประสงค์การเรียนการสอน 

               จดุประสงค์ทั่วไป 

1. รู้และเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
                      2.  จูงใจบุคคลเพื่อใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      3.  มุ่งปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิแก่ตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนได ้

 

                จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. จูงใจบุคคลเพื่อใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้

                       2. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
                       3. ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
 

           เน้ือหาสาระ 
1. ความหมายของแรงจูงใจ 
2. ความส าคญัของการจูงใจในการท างาน 

3. ประเภทของการจูงใจ 
4. องคป์ระกอบการจูงใจ 
5. กระบวนการจูงใจ 
6. หลกัการจูงใจ 
7. เป้าหมายของการจูงใจ 
8. วกิฤติสังคมไทยเป็นแรงจูงใจสู่แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
                     

 



 ฑฑ 

 

          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                 กจิกรรมครู  

1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกบัเก่ียวกบัความส าเร็จของการโฆษณา  ส่ิงท่ีท าใหเ้รา

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้  หรือขั้นตอนของการจูงใจของผูข้ายท่ีประสบความส าเร็จโดยโยงเขา้สู่เน้ือหา
ความรู้เก่ียวกบัแรงจูงใจ  ครูถามผูเ้รียนถึงประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการดูโฆษณาในโทรทศัน์   การเขา้ไปใน
หา้งสรรพสินคา้  การเลือกซ้ือสินคา้  และการประสบความส าเร็จของผูข้ายตรงหรือขายประกนัชีวติ 
                       2.    ขั้นด าเนินการสอน 
                               1.  อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
                               2.  จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงาน คน้ควา้และอภิปราย 

                      เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของแรงจูงใจ 
  เร่ืองท่ี 2 ประเภทของแรงจูงใจองคป์ระกอบของแรงจูงใจ 
  เร่ืองท่ี 3 กระบวนการจูงใจ 
  เร่ืองท่ี 4 หลกัการจูงใจและเป้าหมายการจูงใจ 

      เร่ืองท่ี 5  วกิฤติสังคมไทยเป็นแรงจูงใจสู่แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

             เร่ืองท่ี 6  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                      กจิกรรมนักศึกษา 

1. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. แบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 
4. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้และน าเสนอผลงาน 
5. ระดมความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีไดรั้บกบักลุ่มเพื่อเตรียมน าเสนอผลงาน 

                  

        งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                ก่อนเรียน 
                          1. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

                          2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test )  เร่ือง หน่วยท่ี 3  แรงจูงใจสู่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 ฒฒ 

         
               ขณะเรียน 

3. จัดกลุ่มจัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ    JIG SAW 
   ขั้นท่ี 1   แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษาเก่ง  
                 ปานกลางและนกัศึกษาอ่อนคละกนั 

                                     ขั้นท่ี 2  มอบหมายงานใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่ม คือ 
                                                  คนท่ี 1  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 1   

         คนท่ี 2  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 2 
                                                  คนท่ี 3 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 3  
                                                  คนท่ี 4 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 4  
                                                  คนท่ี 5 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 5  
                                                  คนท่ี 6 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 6  
                                      ขั้นท่ี 3 ใหน้กัศึกษาท่ีไดรั้บมอบเน้ือหาเดียวกนัจากแต่ละกลุ่มมานัง่ร่วมกนั  

                                                  เพื่อศึกษาอภิปรายเน้ือหา แลว้สรุปเน้ือหาใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั     

                                                  สมาชิกแต่ละคนเรียกวา่ ผู้เช่ียวชาญ 

    ขั้นท่ี 4  ใหน้กัศึกษาผูเ้ช่ียวชาญทุกคนกลบักลุ่มหลกัของตวัเองแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
                แต่ละ คนอภิปรายเน้ือหาใหส้มาชิกในกลุ่มฟังจนครบ  สมาชิกท่ีฟัง   
                อภิปรายสามารถซกัถามเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจ จากผูอ้ภิปราย 
  ขั้นท่ี 5  ครูสุ่มท าการทดสอบจากสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ  

4. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
                หลงัเรียน 
                           1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน ( Post – test ) หน่วยท่ี 3 เร่ือง แรงจูงใจสู่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
                           2. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3 เร่ืองแรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        ส่ือการเรียนการสอน 
                   ส่ือส่ิงพมิพ์    หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รหสั  3000-1503 

 
                    แหล่งการเรียนรู้ 
                          1. หอ้งสมุด                           
                          2. เวป็ไซดต่์างๆ 
 



 ณณ 

                                            

         การประเมนิผลการเรียน 
                   ก่อนเรียน 
                           ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test )  
                   ขณะเรียน 

4. สังเกตจากการตอบค าถามและความตั้งใจ 
5. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม   

                    หลงัเรียน 
5. ผลการประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test )  
6. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 3 

 

         กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
                       “เป้าหมายชีวติของฉัน”   

1. ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานรายบุคคลในหวัขอ้ “เป้าหมายชีวติของฉนั”  โดยยอ้นภาพอดีต
ของตนเองวา่เป็นอยา่งไร บรรยายใหล้ะเอียด  ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร  ดีไม่ดีอยา่งไร  และ
เป้าหมายในอนาคต คืออะไรบา้ง  ท าอยา่งไรถึงจะใหเ้ป็นอยา่งท่ีอยากใหเ้ป็นในอนาคต  
ตอ้งแกไ้ข หรือปรับเปล่ียนตนเองหรือไม่อยา่งไร  

2. นกัศึกษาจะปรับปรุงตวัเองอยา่งไรบา้ง ในการจะด าเนินชีวติ ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สุ่มผูเ้รียน หรือตามความสมคัรใจ สัก 3-5  คน ออกมาเล่าใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ดด 

เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 

          ค าช้ีแจง              3   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัสูง 

                                         2   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

                                         1   หมายถึง   มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

 

          เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี
                   1.  แบบทดสอบปรนยั  20 ขอ้ 

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          15-16    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          13-14   ขอ้            หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          นอ้ยกวา่  12 ขอ้    หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 
 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัต ิ
                ดี           ดีมาก              
 
 
 

      พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 



 ตต 

 
บันทกึหลงัการสอน 

9. ผลการใช้แผนการสอน 
หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 

     เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
     กิจกรรมการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
     ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
10. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
     มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
     ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
11. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
     เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
     การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
12. ข้อเสนอแนะ 

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



 ถถ 

แบบฝึกหัด บทที่ 3 
 

ค าช้ีแจง จงตอบค าถามต่อไปน้ี  
1. การจูงใจจะตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์หมายความวา่อยา่งไร   
2. แรงจูงใจ เกิดข้ึนมาจากอะไร ซ่ึงเป็นตน้เหตุผลกัดนัใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรม   
3. แรงจูงใจในการท างานมีความส าคญัท่ีท าใหเ้กิดส่ิงใดบา้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร หรือการ

ท างาน                
4. การจูงใจมีก่ีประเภท คืออะไรบา้ง 
5. การจูงใจจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมี   องคป์ระกอบท่ีส าคญัอะไรบา้ง 
6. กระบวนการจูงใจมีองคป์ระกอบก่ี ประการอะไรบา้ง 

       7.   การจูงใจ จะเกิดข้ึนไดต้อ้งใชห้ลกัอะไรบา้ง 
        8.  ถา้นกัศึกษาเป็นหวัหนา้งานจะประยกุตค์วามรู้เร่ืองการจูงใจไปใชใ้นงานอยา่งไรบา้ง   

        9.  ส่ิงท่ีควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานมีอะไรบา้ง 

      10.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ทท 

เฉลย แบบฝึกหดั บทที่ 3 
1. การจูงใจจะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์หมายความว่า  ศาสตร์ทางดา้นจิตวทิยา  และจิตวทิยา

สังคม  ศิลปะในการสอน  การท าความเขา้ใจ  ตลอดถึงการเกล้ียกล่อม  การโนม้นา้วจิตใจใหผู้ถู้กจูงใจเห็น
คลอ้ยตาม  เปล่ียนทศันคติและตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีผูจู้งใจไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

2. แรงจูงใจ เกดิขึน้มาจาก  "ความตอ้งการ"  เป็นสาเหตุใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติั    ทั้งน้ีการกระท า
ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความพอใจของทั้งสองฝ่ายหรืออีกประการหน่ึง  อาจจะพูดไดว้า่มนุษยส์ามารถ
ด ารงชีวิตอยูโ่ดยการกระท าส่ิงต่าง ๆ    ท่ีมีแรงจูงใจอยูเ่บ้ืองหลงั 

2. แรงจูงใจในการท างานมีความส าคัญที่ท าให้เกดิประโยชน์ต่อองค์การ หรือการท างาน คือ 

 พลงั (Energy) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการกระท า หรือ พฤติกรรมของมนุษย ์
ในการท างาน                

 ความพยายาม (Persistence) ท าใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบัน่ คิดหาวธีิการ
น าความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องาน
ใหม้ากท่ีสุด                

 การเปล่ียนแปลง (variability) รูปแบบการท างานหรือวธีิท างานในบางคร้ัง 
ก่อใหเ้กิดการคน้พบช่องทาง ด าเนินงาน ท่ีดีกวา่ หรือประสบ ผลส าเร็จมากกวา่ 

 บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ท างานใหเ้กิดความ
เจริญกา้วหนา้ และการมุ่งมัน่ท างานท่ีตนรับผดิชอบ ใหเ้จริญกา้วหนา้  

3.  การจูงใจมีกีป่ระเภท คืออะไรบ้าง 

 การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ในการท า การเรียนรู้ หรือแสวงหาบางอยา่งดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งใหมี้บุคคลอ่ืนมา
เก่ียวขอ้ง เช่น ความตอ้งการ (Needs)เจตคติ (Attitude) ความสนใจพิเศษ (Special 
Interest) 

  การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลท่ีไดรั้บแรง
กระตุน้มาจากภายนอกใหม้องเห็นจุดหมายปลายทาง และน าไปสู่การแสดง
พฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น เช่น  เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล    
ความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้  บุคลิกภาพ  เคร่ืองล่อใจอ่ืนๆ  หรือ  การใหร้างวลั 
(Rewards) 

4. การจูงใจจะเกดิขึน้ได้จะต้องมี   องค์ประกอบทีส่ าคัญคือ 
 1.  ผูรั้บการจูงใจ   คือ  บุคคลหรือกลุ่มชนเป้าหมายท่ีผูจู้งใจ   

 2.  วธีิการจูงใจ  คือ  มีหลากหลายวธีิมีลกัษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์   ท่ีจะท าใหผู้ถู้ก  จูงใจ
เกิดความรู้ความเขา้ใจแลว้ตดัสินใจเห็นคลอ้ยตาม 



 ธธ 

 3.  เป้าหมายของการจูงใจ  คือ  พฤติกรรมท่ีผูจู้งใจ  หวงัจะใหเ้กิดข้ึน  กบัผูถู้กจูงใจในขั้น
สุดทา้ย  ภายหลงัใชว้ธีิการจูงใจแลว้ 

5. กระบวนการจูงใจมีองค์ประกอบกี ่ประการอะไรบ้าง 
              1. ความตอ้งการ (Needs) คือ ภาวการณ์ขาดทางดา้นร่างกายหรือการขาดทางดา้นจิตใ 

       2. แรงขบั (Drive) เม่ือมนุษยมี์ความขาดบางส่ิงบางอยา่งตามขอ้ 1ท่ีกล่าวมาแลว้กจ็ะเกิดภาวะตึง
เครียดข้ึนภายในร่างกาย ภาวะตึงเครียดน้ีจะกลายเป็นแรงขบัหรือตวัก าหนดทิศทาง (ActionOriented) เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายอนัจะเป็นการลดภาวะความตึงเครียดนั้น 

        3. ส่ิงล่อใจ (Incentive) หรือ เป้าหมาย (Goal) จะเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัล่อให้มนุษยแ์สดง
พฤติกรรมตามท่ีคาดหวงัหรือท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจจะมีไดห้ลายระดบั ตั้งแต่ส่ิงล่อใจในเร่ืองพื้นฐานคือ ปัจจยั 4 
ไปจนถึงความตอ้งการทางใจในดา้นต่าง ๆ 
         7..  การจูงใจ จะเกดิขึน้ได้ต้องใช้หลกัทีเ่กีย่วกบั 
  1. หลกัการสัมพนัธ์ทางครอบครัว  เช่น  เป็นญาติพี่นอ้ง  เพื่อน  เก่ียวพนักบัญาติ 
 2.  หลกัความกตญัญูรู้คุณ  เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดี  น่าเล่ือมใสศรัทธา 
 3.  หลกัเก่ียวกบัการยกยอ่งหรือเร่ืองท่ีจะไดรั้บความมัน่คง  ปลอดภยั  เช่ือถือ 
 4.  หลกัเก่ียวกบัการยกยอ่งและสรรเสริญเยนิยอ  ช่ืนชม  ชมเชย 
 5.  หลกัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขาไม่ชอบ  โกรธและเขา้ขา้งดว้ย  เห็นดว้ยกบัความคิดหรือไม่แสดงการ
โตแ้ยง้ 
 6.  หลกัของความโลภใหค้วามหวงั (Hope)  หาส่ิงล่อใจมากล่าว  ผูฟั้งหวงัจะไดส่ิ้งนั้นคือ  ใช้
ของรางวลักล่าวล่อไวต้ลอดเวลาในเร่ืองความหวงั  ของแจก  ของฟรี  ของแถม 
 7.  หลกัความเช่ือทางไสยศาสตร์    ศาสนา   ชกัจูงในการสนทนาในเร่ืองท่ีเขาเล่ือมใส  เช่ือถือ   
ไม่โตแ้ยง้หรือแสดงอาการวา่เป็นเร่ืองเหลวไหลไร้สาระ   ผูท่ี้มีความเช่ือถือจะโกรธแคน้มากเช่นเดียวกบั
ความเช่ือในศาสนา  และความเคารพนบัถือบิดามารดา 
       8.  ถ้าเป็นหัวหน้างานจะประยุกต์ความรู้เร่ืองการจูงใจไปใช้ในงานได้โดย  ค านึงวา่การจูงใจมีอิทธิพล
มากต่อพฤติกรรมและการท างานของบุคคล  ท่ีปรารถนาความกา้วหนา้ในการท างาน  องคก์ารจึงควรให้
ความสนใจกบัการประยกุตค์วามรู้เร่ืองการจูงใจไปใชป้ระโยชน์ในงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานใหเ้กิดแก่พนกังานและเกิดแก่ตนเองดว้ย เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  โดยจดัส่ิงล่อใจท่ีเป็น
ความตอ้งการทั้งภายในและภายนอก 

      9. .ส่ิงทีค่วรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานมีอะไรบ้าง 

 ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการ เจตคติ ความสามารถ การ
แสดงออกทางอารมณ์ ความถนดัและความสนใจ 



 นน 

  แนวโน้มพฤติกรรมเม่ือได้รับแรงกระตุ้น ถา้เจา้ขององคก์ารสามารถท านาย
แนวโนม้พฤติกรรมเม่ือไดรั้บแรงกระตุน้ของพนกังานไดแ้น่นอนหรือค่อนขา้ง
แน่นอน คือรู้วา่ใครจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไรเม่ือไดรั้บแรงกระตุน้ต่างๆ ก็ยอ่ม
ใชต้วักระตุน้นั้นๆ จูงใจการท างานของพนกังานได ้ 

  ศักดิ์ศรีความเป็นคน    ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานใหเ้กิดในตวัพนกังาน 
จึงอาจจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการท่ีค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นคนดงักล่าวไม่ควรท าให้
พนกังานเกิดความรู้สึกวา่เขาไดรั้บการปฏิบติัเยีย่งเคร่ืองจกัรหรือไม่ใช่มนุษย ์

     10. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
พบความส าเร็จ ความทะเยอทะยาน ความสามารถ การคาดหวงัในเป้าหมายสูง ความอดทน การมีแผน
ต่อการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที ่3 
 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1. ขอ้ใดเป็นแรงจูงใจภายนอก 
 ก. ความตอ้งการมีความสุขสบาย  
 ข. ความอยากรู้อยากเห็น 
 ค. ความตอ้งการเอาชนะคนอ่ืน  
 ง. ค  าชมเชยการยอมรับจากผูอ่ื้น  
2. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของแรงจูงใจ 
 ก. ภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ข. การใชศิ้ลปะท าใหบุ้คคลเปล่ียนทศันคติและแนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมาย 
 ค. ภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 ง. ภาวะท่ีเกิดความไม่สมดุลท่ีตอ้งหาทางแสดงพฤติกรรม 
3. ขอ้ใดไม่ใช่แรงจูงใจภายใน 
 ก. บุคลิกภาพ   
 ข. ความสนใจพิเศษ 
 ค. เจตคติ 
 ง.  ความตอ้งการ  
4. การจูงใจจะไดผ้ลมากนอ้ยแค่ไหน  ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งค านึงถึงเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยคื์อขอ้ใด 
 ก. ความตอ้งการ    
 ข. อารมณ์   
 ค. ความแตกต่าง        
 ง. ใฝ่หาความเจริญกา้วหนา้ตลอดเวลา 

5. ส่ิงส าคญัในการจูงใจในองคก์ารท่ีจะตอ้งมีการจดัใหมี้เป็นเคร่ืองล่อใจ  เพื่อใหไ้ดพ้ฤติกรรมตาม
เป้าหมาย  ขอ้ใดท่ีไม่ใช่ 

 ก.  เงิน   
 ข.  การมีงานท่ีท าง่าย 
 ค.  การลงโทษ       
 ง.  การมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น 
 
 



 ปป 

6. ขอ้ควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานไม่ใช่ขอ้ใด 

   ก. ความกระตือรือร้น  
 ข.  แนวโนม้พฤติกรรมเม่ือไดรั้บแรงกระตุน้ 
 ค. ศกัด์ิศรีความเป็นคน 
 ง.  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
7.  การจูงใจ จะเกิดข้ึนไดต้อ้งใชห้ลกัเร่ืองใดถึงจะประสบความส าเร็จ 
 ก. ความขยนัขนัแขง็ 
 ข. ความโลภใหค้วามหวงั 
 ค. ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 ง.  การขู่ การลงโทษ 
8.   จากแนวความคิดในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์  ส่ิงจูงใจในการท างานเพื่อสนองความ

ตอ้งการดา้นร่างกายแก่พนกังาน ผูบ้ริหารองคก์ารสามารถจดัในเร่ืองใด 
 ก. กิจกรรมฝึกอบรม การจดทะเบียน 
 ข. การประกนัภยั ประกนัชีวิต 
 ค. ค่าตอบแทน ค่าจา้ง เงินเดือน วนัหยดุ เวลาพกั สวสัดิการ 
 ง.  รางวลั ค าชมเชย 
9. จากแนวความคิดในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์  ผูบ้ริหารองคก์ารสามารถจดัส่ิงจูงใจใน

การท างานเพื่อสนองความตอ้งการดา้นความตอ้งการความเป็นเจา้ของและความรัก แก่พนกังาน  ในเร่ือง
ใด 

 ก. การท างานเป็นทีม 
 ข. การไดเ้ป็นพนกังานดีเด่น 
 ค. งานท่ีทา้ทาย 
 ง.  เงินสงเคราะห์  
10.  แนวคิดในทฤษฎี X ของแมคเกรเกอร์   คือขอ้ใด 
 ก. ชอบอยูเ่ป็นพวก    
 ข. มีความรับผดิชอบ 
 ค. มนุษยไ์ม่ดี ไม่ชอบท างาน 
 ง. มนุษยมี์ความดีมานะพยายาม 
 
 



 ผผ 

11. สังคมสารสนเทศ หรือสังคมของขอ้มูลข่าวสาร  การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงก่อใหเ้กิด
แนวโนม้ท่ีน่าห่วงใยอยา่งยิง่ คือขอ้ใด 

                ก. คนป่วยโรคจิตจะมากข้ึน  
      ข. คนสูงอายจุะมีมากข้ึน  
                ค. การหยา่ร้างจะเพิ่มข้ึน  
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
12.  การแกไ้ขเฉพาะหนา้หรือระยะสั้นเม่ือเกิดปัญหาท่ีรุนแรง  ส่ิงแรกท่ีไม่ควรท าคืออะไร 
                ก. ครองสติ 
 ข. รีบหาทางออก 
 ค. สงบ 
 ง. ร่วมมือร่วมใจ 
13.  ขอ้ใดไม่ใช่แผนระยาวในการแกไ้ขปัญหาวกิฤติสังคมไทย 
                ก. รัฐตอ้งร่างกฎหมายใหม่ 
 ข. ปฏิรูประบบการศึกษา     
 ค.  ส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
 ง.  ส่งเสริมพฒันาชุมชน 
14.  การส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัครอบครัวส่ิงส าคญั ท่ีตอ้งค านึงถึงคือขอ้ใด 
                ก. เศรษฐกิจ 
 ข. ส่ิงแวดลอ้ม 
 ค. การศึกษา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
15.  ขอ้ใดคือส่ิงท่ีมีความส าคญัยิง่ส าหรับการขจดัความยากจนและการลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจของคน

ยากจน 
                ก. การพฒันาดา้นจิตใจ 
 ข. ปฏิรูประบบการศึกษา 
 ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ง.  การบูรณาการ 
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17. ง   9.  ก 

18. ง   10. ค 

19. ก   11.  ง 

20. ง   12.  ข 

21. ค   13.  ก 

22. ก   14.  ง 

23. ข                                         15.  ค 

24.  ค                                          
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ต าราและหนังสืออ่านประกอบ 
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 ฟฟ 

 

แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 4 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      
รหัส  3000-1503 

สอนคร้ังที ่6-7 

ช่ือหน่วย    การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง (Self awareness)เพื่อพฒันาชีวติ
โดยเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่ือเร่ือง     การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self awareness)เพ่ือพฒันาชีวติ
โดยเศรษฐกจิพอเพยีง 

จ านวน  6  คาบ 

 

       หัวข้อเร่ือง 
1. ความหมายของการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง      
2. ความส าคญัของการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
3. หลกัในการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  
4. วธีิการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
5. ขอ้ดีของการรู้จกัตวัเอง 
6. การพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
7. ลกัษณะของคนท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
8. ลกัษณะของคนท่ีไม่รู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาคนไทยท่ีย ัง่ยนื 

10. วธีิการพฒันาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง  
 

         สาระส าคญั 
              การรู้จกัตวัเองเป็นรากฐานแห่งการน าชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายอยา่งราบร่ืน เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบั
ตวัเองท าให้รู้จกัและเขา้ใจตนเอง  และไดรู้้ขอ้ดีขอ้เสียของตนเอง  ขอ้ดีท าให้เราเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ส่วนขอ้เสียเป็นส่ิงท่ีเราควรน ามาปรับปรุงตนเอง ปกติคนเรามกัจะคิดวา่ รู้จกัตวัเองดี และมองวา่
ตนเองเป็นคนดี ท าถูกเสมอ ซ่ึงอาจไม่ตรงกบัความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  และท าให้เกิดความขดัแยง้  
ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์   การแกปั้ญหาตอ้งแกไ้ขท่ีตนเอง  ดงันั้นจึงควรรู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง ดงั โสกราติส นกัปราชญช์าวกรีกไดก้ล่าวไวว้า่  “ชีวติท่ีไม่ไดต้รวจสอบ  เป็นชีวติท่ีไร้ค่า” 

 



 ภภ 

 
           แต่ละบุคคลมีชีวิตแตกต่างกนัไปตามแบบแผนของสังคมท่ีสลบัซับซ้อนซ่ึง เปล่ียนแปลงและ
พฒันาตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ยงัมีความตอ้งการท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตโดยเฉพาะคนไทย ยงัมี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีทรงช้ีแนะและมอบแนวทางในการด ารงชีวิตในทางสายกลางท่ีสมดุล 
คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันภายใต้เง่ือนไขของความรู้และคุณธรรม ท่ีเรียกว่า 
เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตความเป็นอยูข่องคนเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นความจ าเป็นพื้นฐานท่ีแต่ละคนมีระดบัความตอ้งการไม่เท่ากนั 
เพราะแต่ละคนยอ่มมีโอกาสของการพฒันาการท่ีแตกต่างกนัออกไป   
 
       จุดประสงค์การเรียนการสอน 

              จดุประสงค์ทั่วไป 

6.  เห็นความส าคญัของการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
 2.  สามารถประเมินตนเองในดา้นต่างๆได ้

                      3.  วเิคราะห์ผลของการปฏิสัมพนัธ์ หรือการร่วมกิจกรรมกบับุคคลอ่ืนได ้
                      4.  เขา้ใจดา้นต่างๆของตนเองและบุคคลอ่ืนๆไดดี้ 
 
               จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ปฏิบติัตามขั้นตอนการพฒันาตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ได ้
2. ปฏิบติัตามขั้นตอนการพฒันาชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได ้

                     3.  ท าความเขา้ใจดา้นต่างๆของตนเองและบุคคลอ่ืนๆไดดี้ 
 

เน้ือหาสาระ 
1. ความหมายของการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง      
2. ความส าคญัของการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
3. หลกัในการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  
4. วธีิการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
5. ขอ้ดีของการรู้จกัตวัเอง 
6. การพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
7. ลกัษณะของคนท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
8. ลกัษณะของคนท่ีไม่รู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาคนไทยท่ีย ัง่ยนื 

10. วธีิการพฒันาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 



 มม 

  

          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                 กจิกรรมครู  

3. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
                                       ครูถามผูเ้รียนวา่แต่ละคนมีจุดเด่น   และมีจุดอ้ยอะไรบา้ง   และใหถ้ามเพื่อนท่ี
สนิทท่ีสุดวา่เห็นดว้ยหรือไม่  อยา่งไร  ครูและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกบัเก่ียวกบัความส าคญัของการ
รู้จกัและเขา้ใจตนเองและตอ้งรู้จกัตนเองเก่ียวกบัอะไรบา้ง  จะรู้จกัตนเองไดอ้ยา่งไร  เม่ือรู้จกัแลว้มีส่ิง
ใดบา้งตอ้งพิจารณา  และท ากิจกรรม     

4. ขั้นด าเนินการสอน 
1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงานคน้ควา้และอภิปราย 

เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความส าคญัของการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
       เร่ืองท่ี 2  หลกัและวธีิการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

                                               เร่ืองท่ี 3  การพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
                                                เร่ืองท่ี 4  ลกัษณะของคนท่ีรู้จกั/ไม่รู้จกัตนเอง 
                                                เร่ืองท่ี 5  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาคนไทยท่ีย ัง่ยนื 

                            เร่ืองท่ี 6  วธีิการพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจพอเพียง  
 
                  กจิกรรมนักศึกษา 

6. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
7. จดัแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 
9. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้และน าเสนอผลงาน 
10. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 
  

          งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                ก่อนเรียน 

2. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test ) หน่วยท่ี 4   
                ขณะเรียน 

5. จัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ   BRAINSTORMING 



 ยย 

ขั้นท่ี 1  แบ่งนกัศึกษำออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษำเก่ง  
            ปำนกลำงและนกัศึกษำอ่อนคละกนั 
ขั้นท่ี 2  ครูแบ่งเน้ือหำออกเป็นเร่ืองยอ่ยๆ 

                                  ขั้นท่ี 3  มอบหมำยงำนแต่ละกลุ่ม ทั้ง 6 กลุ่ม ๆละ 1 เร่ืองตำมกำรจดัแบ่งเน้ือหำ 

                                  ขั้นท่ี 4  นกัศึกษำแต่ละกลุ่มเลือกเร่ืองยอ่ย ร่วมมือกนัศึกษำและอภิปรำยจนมี  

                                               ความเขา้ใจ เน้ือหำอยำ่งดี 
                                  ขั้นท่ี 5  แต่ละกลุ่มน ำผลงำนไปน ำเสนอหนำ้ชั้น 

6. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
                 หลงัเรียน 

1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test )  
2. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั  

 

         ส่ือการเรียนการสอน 
                ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                          หนงัสือเรียนวชิามนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      รหสั  3000-1503 
                 แหล่งการเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 
2. เวปไซด ์

         การประเมนิผลการเรียน 
                ก่อนเรียน 
                          ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test )  
               ขณะเรียน 

6. สังเกตจากความสนใจ การตอบค าถาม 
7. ความตั้งใจขณะเรียน 
8. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม   

               หลงัเรียน 
7. ผลการประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test )  
8. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 4 

           
 
 
 



 รร 

      กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
               “จุดเด่นข้อดีของฉัน” 

1. ใหผู้เ้รียนปฏิบติังานเป็นรายบุคคล  โดยใหเ้ขียน จุดดีหรือจุดเด่นของตนเอง คนละ 3 
อนัดบั 

2. ใหแ้ต่ละคนออกมาหนา้ชั้นเรียน คุยใหเ้พื่อนฟังทีละคน  แลว้ใหเ้พื่อนๆแสดงความ
คิดเห็น สนบัสนุน  หรือ เสริมเพิ่มลกัษณะเด่นของเพื่อน ท่ีออกมาน าเสนอ          

เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

          
 
        ค าช้ีแจง    3     หมายถึง     มีพฤติกรรมระดบัสูง 

                             2     หมายถึง     มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง     

                             1     หมายถึง     มีพฤติกรรมระดบัต ่า                                

  เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี
3. แบบทดสอบปรนัย  20  ข้อ  

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง         18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          15-16    ขอ้          หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง          13-14   ขอ้           หมายความวา่         ปานกลาง 

1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง         นอ้ยกวา่  12 ขอ้   หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 

  เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัติ          
      สังเกตพฤติกรรมความกลา้แสดงออก  การเขา้ใจตนเอง  การแสดงความคิดเห็น การมีปฏิสัมพนัธ์
กบัเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน 
  
                                    ดี           ดีมาก       

     พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 



 ลล 

 

บันทกึหลงัการสอน 
13. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
14. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
      ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
15. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
      เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
      การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
 
16. ข้อเสนอแนะ 
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………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 



 วว 

แบบฝึกหัด บทที่ 4 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้               

1.  จงอธิบายความหมายของ รู้จกัตนเอง (Self awareness)  วา่หมายถึงอะไร  
2.  การเขา้ใจผูอ่ื้น ( Empathy )  คืออะไร 
3.  การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  จึงมีความส าคญัต่อบุคคลอยา่งไรบา้ง 
4.  บุคคลควรจะรู้จกัและเขา้ใจตนเองดา้นไหนบา้ง 
5.  การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์    วธีิคิด       

และโลกทศัน์ มีความส าคญัอยา่งไร 
6.  ในเชิงพุทธธรรม การพฒันาตนการฝึกตนควรปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
7.  หากตอ้งการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองจะตอ้งใชเ้ทคนิคอะไรบา้ง 
8.   เทคนิคท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้อ่ื้นเปิดเผยตนเอง  เพื่อสร้างความเป็นกนัเอง และท าใหเ้กิดการ      

ยอมรับผูอ่ื้น   มีแนวปฏิบติัอยา่งไรบา้ง     
9. คนท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเองมีลกัษณะอยา่งไร 
10.    ผลจากการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาทุกระดบับุคคลโดยเฉพาะเยาวชนในทุก         

ระดบัการศึกษา  ส่ิงท่ีจะเป็นผลดีท่ีเกิดข้ึนมีอะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ศศ 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที่ 4 
1. การรู้จักตนเอง (Self awareness)  หมายถึง การมองเห็นตนเองในสภาพของความเป็นจริงวา่เรามีจุดเด่น

จุดดอ้ยในเร่ืองอะไร มีความสามารถในการท าส่ิงใดไดแ้ละตนเองมีความจ ากดัในเร่ือง
ใดบา้ง อีกทั้งสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นโลกน้ีอยา่งมีความสุขท่ามกลางส่ิงท่ีตนเองมีและเป็น 
โดยท่ีไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือคิดเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้น 

2. การเข้าใจผู้อ่ืน ( Empathy )  เป็นความสามารถรับรู้อารมณ์ผูอ่ื้น เขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น  เป็นความรู้สึก
ในลกัษณะ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” สนใจและไวในการรับรู้ถึงความรู้สึกทางอารมณ์ของผูอ่ื้น 
โดยไม่ตอ้งพูด  หากเราเป็นผูรั้บฟังอยา่งตั้งใจและสามารถจบัประเด็นท่ีเป็นมุมมองของผูอ่ื้น
ไดดี้ ดว้ยทกัษะในการเขา้ใจความรู้สึกผูอ่ื้น เราจะเขา้กบับุคคลต่าง ๆ ท่ีมาจากความ
หลากหลาย  ซ่ึงการท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยาวนานไดส่ิ้งส าคญัท่ีตอ้งใหเ้ขา 

3. การรู้จักและเข้าใจตนเอง  จึงมีความส าคัญต่อบุคคลคือ ท าใหบุ้คคล 

 การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการด าเนินชีวิต  
 การรู้จกัวธีิเฉพาะตวัท่ีตนถนดัในพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ของตนเองใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เขา้ใจจุดอ่อนในชีวติท าใหไ้ดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  
 เกิดการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรู้วา่ปัญหานั้น

มีสาเหตุมาจากตนหรือไม่ ควรปรับตนเองเช่นใด 
 การคน้พบความสุขท่ีแทจ้ริงในส่ิงท่ีตนเลือกท า เน่ืองจากรู้วา่อะไรท่ีท าแลว้จะท าใหค้นเองมี

ความสุขได ้
 น าไปสู่การเรียนรู้จกัและเขา้ใจผูอ่ื้นไดม้ากยิง่ข้ึน อนัเป็นการลดปัญหาความขดัแยง้และน าไปสู่

มิตรภาพท่ีดีตามมา 

4. หลกัในการรู้จักและเข้าใจตนเอง 6 ด้าน ดงัน้ี 

 ความรู้ ความรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ท่ีจะน าพาใหบุ้คคลไปสู่ความส าเร็จในชีวติ 
  สุขภาพและศักยภาพทางร่างกาย  ความแขง็แรงทางร่างกายและจิตใจ จะท าใหบุ้คคลมีความ

พร้อมเสมอท่ีจะตอบสนอง  และแสดงไดทุ้กบทบาทของชีวติ 
 ฐานะทางเศรษฐกจิ  ความคล่องตวัทางเศรษฐกิจ ท าใหค้ลายความวติกกงัวลใจในบทบาท

หนา้ท่ีต่างๆ  .           
 สติปัญญา  ความสามารถทางสมอง และเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหแ้ต่ละบุคคลประสบความส าเร็จ

ในชีวติและการท างาน 



 ษษ 

 นิสัยและความสนใจ เป็นบุคลิกภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการอบรมเล้ียงดู และส่ิงแวดลอ้ม  
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 

 ความสามารถและความถนัดเฉพาะ  ถือวา่เป็นจุดเด่นของแต่ละบุคคลท่ีใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 
หรือเสียเปรียบในสังคมของการแข่งขนั  

5.  การจะเข้าใจตนเองเป็นลกัษณะของการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัตัวเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์    วธีิคิด   และโลกทศัน์  ส าคญักบับุคคลจะไดเ้ขา้ใจอารมณ์ของตนเอง และ
ปรับปรุงอารมณ์ท่ีก่อผลเสีย วธีิคิดเป็นส่ิงน าใหเ้ราเกิดพฤติกรรม ถา้เราคิดไม่ดีอาจน าทางเราให้
ปฏิบติัไม่ดี เป็นส่ิงตอ้งปรับปรุง โลกทศัน์ การมองโลกในทางลบท่ีส่งผลถึงการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีไม่
ดีจะไดป้รับปรุงตนเอง 

6. ในเชิงพุทธธรรม การพฒันาตนการฝึกตนให้เป็นคนดี มีแนวทางดังนี้ 

 ไม่คบคนพาล เป็นการป้องกนัไม่ใหมี้นิสัยไม่ดี  เห็นผิดๆ                
 คบบัณฑิต เพื่อซึมซบันิสัยดีๆ ความเห็นท่ีถูกตอ้งดีงาม เพิ่มพูนคุณธรรมต่างๆ มาสู่ตวัเรา  
 บูชาบุคคลทีค่วรบูชา  เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและตระหนกัในคุณธรรม  

7. การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองมีเทคนิคดังนี้ 

-   คน้หาความสนใจ จุดมุ่งหมายและขอ้ดีของตนเอง 

- เม่ือท าส่ิงใดก็ตามมุ่งมัน่ในการท างานมากกวา่หวงัผลลพัธ์ของการท างาน 

-   มองตนเองและคนอ่ืนในแง่ดีไวก่้อน 
 -   ควรจ าไวว้า่บางคร้ังเราก็อาจท าผดิได ้ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่เป็นการลม้เหลว 
 -   ใหเ้วลาและโอกาสกบัตนเองในการเร่ิมตน้ใหม่ 
 -   จงคิดและพูดกบัตนเองเสมอวา่ เป็นคนมีความสามารถ มีความรับผดิชอบ 

8. เทคนิคท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้อ่ื้นเปิดเผยตนเอง  และเสริมสร้างความเป็นกนัเอง ท าให ้เกิดการยอมรับผูอ่ื้น   
มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  

1.  ตอ้งตั้งใจฟัง และฟังอยา่งเขา้ใจ เป็นการแสดงออกถึงลกัษณะการยอมรับการตั้งใจฟัง 
2.  แสดงความรู้สึกช่ืนชม เพราะคนชอบใหค้นอ่ืนนิยมชมชอบ  และเห็นเป็นคนส าคญัมีคุณค่า  

9. คนทีรู้่จักและเข้าใจตนเองมีลักษณะอย่างไร 
1. รู้ขอ้ดีและขอ้เสียของตนเองและยอมรับมนั  



 สส 

 

                   2.  ภูมิใจในตนเองและไม่พยายามเป็นเหมือนคนอ่ืน                     
                   3.  ช่ืนชมกบัความส าเร็จของตนเอง            
                   4.  ยอมรับความผดิพลาดของตวัเอง  
               10.  ตามรายละเอียดค าตอบของนกัศึกษาแต่ละคน 

10. ผลจากการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือพฒันาทุกระดับบุคคลโดยเฉพาะเยาวชนในทุกระดับ
การศึกษา  ส่ิงทีจ่ะเป็นผลดีที่เกดิขึน้คือ 

- สร้างความสุขในชีวติการเรียนรู้ 
- มีพฒันาการในตนครบทุกดา้น 
- สัมฤทธิผลท่ีดีในการศึกษาเล่าเรียน ส าเร็จการศึกษาไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 
- เกิดหลกัประกนัชีวติท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
- ปลูกฝังการใชชี้วติและการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง 
- เกิดลกัษณะสมานฉนัทแ์ละมีทิศทางมีชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หห 

แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่4 

 
จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1. ขอ้ใดไม่ใช่  ความหมายของการรู้จกัตนเอง 
    ก. เป็นผูรั้บฟังอยา่งตั้งใจ 
    ข. รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 
                   ค. รู้อารมณ์ของตนเอง 
    ง. มีจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2. เราจะเขา้ใจผูอ่ื้นไดดี้จะตอ้ง 
    ก. สนใจและไวต่อการรับรู้ 
     ข. ท างานดว้ยกนั 
    ค. พูดคุย 
     ง. ไวใ้จเขา 
3. ขอ้ใดเป็นจุดเด่นของแต่ละบุคคลท่ีใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบในสังคมของการแข่งขนั 
    ก. ฐานะทางเศรษฐกิจ  
    ข. สติปัญญา  
    ค. ความสามารถและความถนดัเฉพาะ  
    ง. นิสัยและความสนใจ 
4. ขอ้ใดไม่ใช่แหล่งขอ้มูลท่ีจะท าใหเ้รารู้จกัตนเอง 
                    ก. ค  าวพิากษว์จิารณ์ 
     ข. หวัหนา้งาน 
     ค. การท าแบบทดสอบต่าง ๆ   
     ง. กระจก 
5. หากเราคิดต่อตนเองในดา้นไม่ดี  หรือ  ดา้นลบ  จะส่งผลอยา่งไร  
     ก. ประสบความส าเร็จ   
     ข. บัน่ทอนความส าเร็จ 
                    ค. มีความกา้วหนา้ 
     ง. สามารถท าตามเป้าหมายในชีวติ   
 
 



 ฬฬ 

6. ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีดีเยีย่ม ดงันั้นส่ิงท่ีนกัศึกษาควร
ท าคือ 

     ก. ระวงัความลม้เหลว   
     ข. อยา่มโนสร้างภาพ 
     ค. พูดกบัตนเองในทางลบ     
     ง. รวบรวมขอ้ดีและความส าเร็จของตนเอง 
7.  ลกัษณะของผูมี้ความตระหนกัในคุณค่าตวัเองสูง  หรือคนท่ีมองตนเองในดา้นดี  มีลกัษณะในขอ้ใด 
                    ก. กระตือรือร้นตลอดเวลาในการท างาน 
    ข. ไม่ชอบปฏิเสธ 
    ค. จะอารมณ์เสียตามคนอ่ืน 
    ง.  เวลาผดิพลาดจะหาขอ้อา้งแกต้วั 
8. การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  คือวธีิใด 
    ก. อยูก่บัตนเอง 
     ข. เอาชนะงานง่าย ๆ   
    ค. พูดคุยและเขา้สังคมกบัคนอ่ืน    
    ง. ไม่เปิดเผยตนเอง 
9.  การพฒันาตนเอง หรือพฒันาบุคคลในองคก์าร  จะประสบความส าเร็จข้ึนอยูก่บัขอ้ใด     
     ก. แรงบนัดาลใจ  
                    ข.  ส่ิงแวดลอ้ม 
     ค. บรรยากาศขององคก์าร 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
10. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของคนท่ีไม่รู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
                    ก. คิดวา่ตวัเองมีค่า   
                    ข. คิดถึงอนาคต   
                    ค. ชอบโทษคนอ่ืน   
                    ง. ยอมรับความผดิพลาด 
11. ทางเลือกสุดทา้ยท่ีจะเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืในทุกระดบัของสังคมไทย  คือ 
                    ก. การศึกษา 
     ข. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ค.  เทคโนโลยี 
     ง.   ธรรมะ 
12.  ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนก่อนท่ีจะเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 



 ออ 

                    ก. การรู้จกัตนเอง 
                    ข. ยอมรับคุณลกัษณะแห่งตน 
     ค. ส านึกวา่ตนเองตอ้งพฒันา 
     ง. ถูกทุกขอ้   
13.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึน ในการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งพฒันาเยาวชนในทุก

ระดบัการศึกษา   
                   ก. ปลูกฝังการใชชี้วติอยา่งมีความสุข 
                   ข. สร้างความสุขในชีวติการเรียนรู้ 
    ค. เกิดลกัษณะสมานฉนัท ์
    ง. เกิดหลกัประกนัชีวติท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 
14. ขอ้ใดไม่ใช่เป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์ขอ้มูลของตนเองและครอบครัว  
                   ก. รู้สาเหตุของปัญหาต่างๆ 
    ข.  รู้ฐานะทางการเงิน 
    ค. รู้ความสามารถ ความช านาญ (ทกัษะ) 
    ง.  รู้สภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
15.  ขอ้ใดเป็นผลการพฒันาตนเองและครอบครัว  
                   ก. อารมณ์ไม่เครียด 
    ข. สุขภาพสมบูรณ์ 
    ค. มีเหตุมีผล 
    ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 ฮฮ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 4 
 

25. ก                           9.  ง    

26. ก   10. ค 

27. ค   11. ข 

28. ง   12.  ง 

29. ข   13.  ก 

30. ง   14.  ง 

31. ก   15.  ง 

32. ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กกก 

ต าราและหนังสืออ่านประกอบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=4103&filename=index 
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม                

แห่งชาติ,การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีง, ๒๕๕๐. 
คมเพชร  ฉตัรศุภกุล , รศ.ดร.  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  จิตวทิยาการท างาน 

ร่วมกนั.  กรุงเทพฯ  :  ส านกัพิมพพ์ฒันการศึกษา. 2546. 
นิภา  มานะการ.  มนุษยสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ  : บริษทัส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ จ  ากดั .2541. 
ประยงค ์รณรงค,์ แนวคิดและผลงาน เศรษฐกจิพอเพยีงที่ผมเข้าใจ,ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง จ.

นครศรีธรรมราช,๒๕๕๐. 
วรรณา  พรหมบุรมย.์  การพฒันามนุษย์ที่ยัง่ยืน. กรุงเทพฯ : บริษทั สหธรรมิก  จ  ากดั. 2540. 
มุกดา  ศรียงค ์, รศ. ภาควชิาจิตวทิยา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  บุคลกิภาพที ่
 สมบูรณ์.  กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 2534. 
โยธิน   ศนัสนยทุธ  และคณะ.  จิตวทิยาสังคม.  กรุงเทพฯ  :  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ .2524 
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, การประกวดผลงาน

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง, ๒๕๕๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ขขข 

 

แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 5 

วชิา    มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      
รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่ 8-9 

ช่ือหน่วย     บุคลกิภาพ ( Personality) ในวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง 

ช่ือเร่ือง        บุคลกิภาพ ( Personality) ในวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน  6 คาบ 

 

  หัวข้อเร่ือง 
1. ความหมายของบุคลิกภาพ 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  

3. องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ  
4. แนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ 

5.  ประเภทของบุคลิกภาพ 

6. ลกัษณะของผูมี้บุคลิกภาพดี 

7. ลกัษณะบุคลิกภาพของผูป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

      สาระส าคญั 

              บุคลิกภาพเป็นส่วนส าคญัของมนุษยใ์นการท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือขดัขวางความส าเร็จในดา้น
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเรียน การท างาน การเขา้สังคม  ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในชีวิต มกัจะไม่หยดุน่ิง
ในการพฒันาบุคลิกภาพ  ผูใ้ดมีบุคลิกภาพท่ีดีเท่ากบัมีขมุทรัพยม์หาศาลอยูใ่นตวั  และจะส่งผลดีต่อการ
ด าเนินชีวติ  และการประกอบการงานอาชีพ  การพฒันาบุคลิกภาพนั้นสามารถพฒันาไดทุ้กโอกาส และ
พฒันาไดต้ลอดชีวิต 

                    ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในชีวิต มกัจะไม่หยุดน่ิงในการพฒันาบุคลิกภาพ  ผูใ้ดมีบุคลิกภาพท่ีดี
เท่ากบัมีขุมทรัพยม์หาศาลอยู่ในตวั  และจะส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิต  การประกอบการงานอาชีพ และ
ท าให้การน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายและสัมฤทธ์ิผล  การพฒันาบุคลิกภาพนั้น
สามารถพฒันาไดทุ้กโอกาส และพฒันาไดต้ลอดชีวติ 

 



 คคค 

         

         จุดประสงค์การเรียนการสอน 

               จดุประสงค์ทั่วไป 

6. บอกความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพได ้

7. สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได ้
8. เปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพได ้
9. พิจารณาลกัษณะของผูป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

10. วางแผนการพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

 
              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

7. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2   ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆได ้

                     3.  ท าการวเิคราะห์ตนเองและวางเป้าหมายชีวติไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

         เน้ือหาสาระ 
1. ความหมายของบุคลิกภาพ 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  

3. องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ  
4. แนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ 

5.  ประเภทของบุคลิกภาพ 

6. ลกัษณะของผูมี้บุคลิกภาพดี 

7. ลกัษณะบุคลิกภาพของผูป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

         กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                กจิกรรมครู  
                      1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
                               ครูใหผู้เ้รียนแต่ละคนบอกหรือเขียน  ลกัษณะของบุคคลท่ีตนเองประทบัใจท่ีสุดวา่
บุคคลนั้นมีลกัษณะภายนอก  และลกัษณะภายในอยา่งไร  และส่งผลในความส าเร็จของเขาอยา่งไร 
 

 
 



 งงง 

 
                      2. ขั้นด าเนินการสอน 
                                1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
                                2. จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงานคน้ควา้ อภิปราย 

เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ 
เร่ืองท่ี 2   องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
เร่ืองท่ี 3   แนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ 

       เร่ืองท่ี 4  ประเภทของบุคลิกภาพ  และลกัษณะของผูมี้บุคลิกภาพดี 
                  เร่ืองท่ี 5   ลกัษณะบุคลิกภาพของผูป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
                      เร่ืองท่ี 6   การพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
                  กจิกรรมนักศึกษา 

11. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
12. จดัแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
13. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 
14. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้และน าเสนอผลงาน 
15. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 
  

         งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
               ก่อนเรียน 

4. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

5. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test )  
               ขณะเรียน 

7. จัดกลุ่มจัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ    JIG SAW 
ขั้นท่ี 1   แบ่งนกัศึกษำออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษำเก่ง ปำน
กลำง และนกัศึกษำอ่อนคละกนั 

                                 ขั้นท่ี 2   มอบหมำยงำนใหส้มำชิกของแต่ละกลุ่ม คือ 
                                                     คนท่ี 1  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความส าคญับุคลิกภาพ                                                                            

คนท่ี 2  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 2  องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ    
บุคลิกภาพ 



 จจจ 

คนท่ี 3 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 3 แนวความคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ                                                       
คนท่ี 4 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 4 ประเภทของบุคลิกภาพ  และลกัษณะ
ของผูมี้บุคลิกภาพดี                                                                                                         
คนท่ี 5 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 5 ลกัษณะบุคลิกภาพของผูป้ฏิบติัตนตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                          คนท่ี 6 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 6 การพฒันาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                 ขั้นท่ี 3  ใหน้กัศึกษำท่ีไดรั้บมอบเน้ือหำเดียวกนัจำกแต่ละกลุ่มมำนัง่ร่วมกนั  

                                               เพื่อศึกษำอภิปรำยเน้ือหำ แลว้สรุปเน้ือหำใหไ้ปในทิศทำงเดียวกนั 

                                                สมำชิกแต่ละคนเรียกวำ่ ผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นท่ี 4  ใหน้กัศึกษำผูเ้ช่ียวชำญทุกคนกลบักลุ่มหลกัของตวัเองแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชำญ 
              แต่ละคนอภิปรำยเน้ือหำใหส้มำชิกในกลุ่มฟังจนครบ  สมำชิกท่ีฟัง  
              อภิปรำยสำมำรถซกัถำมเน้ือหำท่ีไม่เขำ้ใจ จำกผูอ้ภิปรำย 
ขั้นท่ี 5   ครูสุ่มท ำกำรทดสอบจำกสมำชิกในกลุ่มต่ำง ๆ 
  

                          2. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิม่เติม 
                หลงัเรียน 
                           1. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Pre – test )  
                            2. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั  
 

         ส่ือการเรียนการสอน 
               ส่ือส่ิงพมิพ์ 

                    1. หนงัสือเรียนวชิา ธุรกิจและการเป็นวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
รหสั  3000-1503 

                      2. Power Point 
         
            แหล่งการเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 
2. เวป็ไซด ์

                      
 



 ฉฉฉ 

        
        การประเมนิผลการเรียน 
                ก่อนเรียน 
                        ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre- test)  
               ขณะเรียน 

9. สังเกตจากความตั้งใจ การตอบค าถาม 
10. สังเกตจากการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

               หลงัเรียน 
9. ผลการประเมินหลงัเรียน (Post- test)  
10. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 5 

 

             กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
              นกัศึกษาท าแบบทดสอบ EQ. ของกรมวชิาการ ตามแบบใบงาน 5.1   
 

เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

            
         ค าช้ีแจง          3    หมายถึง      มีพฤติกรรมระดบัสูง 

2  หมายถึง      มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

                             1    หมายถึง      มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 



 ชชช 

 

เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี
4. แบบทดสอบปรนัย  20 ข้อ 

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง      18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง      15-16    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง      13-14   ขอ้            หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง      นอ้ยกวา่  12 ขอ้    หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 
 

    เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัต ิ
 
                            ตอ้งปรับปรุง   ปรับปรุง           ดี 
      
 



 ซซซ 

บันทกึหลงัการสอน 
17. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
18. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
       มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
       ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
19. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
       การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
20. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน  5.1 
ความฉลาดทางอารมณ์ 
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 ฎฎฎ 

ที ่  

ไม่
จริ
ง 

จริ
งบ

าง
ครั้
ง 

ค่อ
นข้

าง

จริ
ง 

จริ
งม

าก
 

คะ
แน

น 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบาย ฉนัรับรู้ไดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบัฉนั      

2 ฉนับอกไม่ไดว้า่อะไรท าใหฉ้นัรู้สึกโกรธ      

3 เม่ือถูกขดัใจ ฉนัรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได ้      

4 ฉนัสามารถคอยเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีพอใจ      

5 ฉนัมกัมีปฏิกิริยาโตต้อบรุนแรงตอ่ปัญหาเพียงเลก็นอ้ย      

6 เม่ือถูกบงัคบัใหท้ าในส่ิงท่ีไม่ชอบ ฉนัจะอธิบายเหตุผลจนผูอ่ื้นยอมรับได ้      

รวม  

7 ฉนัสงัเกตได ้เม่ือคนใกลชิ้ดมีอารมณ์เปล่ียนแปลง      

8 ฉนัไม่สนใจกบัความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีฉนัไม่รู้จกั      

9 ฉนัไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าต่างจากท่ีฉนัคิด      

10 ฉนัยอมรับไดว้า่ผูอ่ื้นก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไม่พอใจการกระท าของฉนั      

11 ฉนัรู้สึกวา่ผูอ่ื้นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป      

12 แมจ้ะมีภาระท่ีตอ้งท า ฉนัก็ยนิดีรับฟังความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ      

รวม  

13 เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส      

14 ฉนัเห็นคุณค่าในน ้ าใจท่ีผูอ่ื้นมีต่อฉนั      

15 เม่ือท าผิด ฉนัสามารถกล่าวค าขอโทษผูอ่ื้นได ้      

16 ฉนัยอมรับขอ้ผิดพลาดของผูอ่ื้นไดย้าก      

17 ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบา้ง ฉนัก็ยนิดีท่ีจะท าเพ่ือส่วนรวม      

18 ฉนัรู้สึกล าบากใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือผูอ่ื้น      

รวม  

19 ฉนัไม่รู้วา่ฉนัเก่งเร่ืองอะไร      

20 แมจ้ะเป็นงานยากฉนัก็มัน่ใจวา่สามารถท าได ้      

21 เม่ือท าส่ิงใดไม่ส าเร็จ ฉนัรู้สึกหมดก าลงัใจ      

22 ฉนัรู้สึกมีคุณค่ามีไดท้ าในส่ิงต่างๆอยา่งเตม็ความสามารถ      

23 เม่ือตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและความผิดหวงั ฉนัก็จะไม่ยอมแพ ้      

24 เม่ือเร่ิมท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ฉนัมกัท าต่อไปไม่ส าเร็จ      

รวม  

25 ฉนัพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ      

26 บ่อยคร้ังท่ีฉนัไม่รู้วา่อะไรท าใหฉ้นัไม่มีความสุข      

27 ฉนัรู้สึกวา่การตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นเร่ืองยากส าหรับฉนั      

28 เม่ือตอ้งท าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ฉนัตดัสินใจไดว้า่จะท าอะไรก่อนหลงั      



 ฏฏฏ 

29 ฉนัล าบากใจเม่ือตอ้งอยูก่บัคนแปลกหนา้หรือคนท่ีไม่คุน้เคย      

30 ฉนัทนไม่ไดเ้ม่ือตอ้งอยูใ่นสงัคมท่ีมีกฎระเบียบขดักบัความเคยชินของฉนั      

รวม  

ท่ี  

ไม่
จริ
ง 

จริ
งบ

าง
ครั้
ง 

ค่อ
นข้

าง

จริ
ง 

จริ
งม

าก
 

คะ
แน

น 

31 ฉนัท าความรู้จกัผูอ่ื้นไดง่้าย      

32 ฉนัมีเพ่ือนสนิทหลายคนท่ีคบกนัมานาน      

33 ฉนัไม่กลา้บอกความตอ้งการของฉนัใหผู้อ่ื้นรู้      

34 ฉนัท าในส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน      

35 เป็นการยากส าหรับฉนัท่ีจะโตแ้ยง้กบัผูอ่ื้น แมจ้ะมีเหตุผลเพียงพอ      

36 เม่ือไม่เห็นดว้ยกบัผูอ่ื้น ฉนัสามารถอธิบายเหตุผลท่ีเขายอมรับได ้      

รวม  

37 ฉนัรู้สึกดอ้ยกวา่ผูอ่ื้น      

38 ฉนัท าหนา้ท่ีไดดี้ ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด      

39 ฉนัสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ท่ีสุด      

40 ฉนัไม่มัน่ใจในการท างานท่ียากล าบาก      

รวม  

41 แมส้ถานการณ์จะเลวร้าย ฉนัก็มีความหวงัวา่จะดีข้ึน      

42 ทุกปัญหามกัมีทางออกเสมอ      

43 เม่ือมีเร่ืองท่ีท าใหเ้ครียด ฉนัมกัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นเร่ืองผอ่นคลายหรือสนุกสนานได ้      

44 ฉนัสนุกสนานทุกคร้ังกบักิจกรรมในวนัสุดสปัดาห์และวนัหยดุพกัผอ่น      

45 ฉนัรู้สึกไม่พอใจท่ีผูอ่ื้นไดรั้บส่ิงดีๆ มากกวา่ฉนั      

46 ฉนัพอใจกบัส่ิงท่ีฉนัเป็นอยู ่      

รวม  

47 ฉนัไม่รู้วา่จะหาอะไรท า เม่ือรู้สึกเบ่ือหน่าย      

48 เม่ือวา่งเวน้จากภาระหนา้ท่ี ฉนัจะท าในส่ิงท่ีฉนัชอบ      

49 เม่ือรู้สึกไม่สบายใจ ฉนัมีวธีิผอ่นคลายอารมณ์ได ้      

50 ฉนัสามารถผอ่นคลายตนเองได ้แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยจากภาระหนา้ท่ี      

51 ฉนัไม่สามารถท าใจใหเ้ป็นสุขไดจ้นกวา่จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ      

52 ฉนัมกัทุกขร้์อนกบัเร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆท่ีเกิดข้ึนเสมอ      

รวม  

การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในการให้คะแนนดงัต่อไปนี ้
กลุ่มที ่1 ได้แก่ข้อ       กลุ่มที ่2 ได้แก่ข้อ 

1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28  2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50  26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 



 ฐฐฐ 

แต่ละข้อให้คะแนนดงัต่อไปนี ้     แต่ละข้อให้คะแนนดงัต่อไปนี ้
  

ตอบไม่จริง ให้ 1 คะแนน   ตอบไม่จริง ให้ 4 คะแนน 
ตอบจริงบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน   ตอบจริงบางคร้ัง ให้ 3 คะแนน 
ตอบค่อนข้างจริง ให้ 3 คะแนน   ตอบค่อนข้างจริง ให้ 2 คะแนน 
ตอบจริงมาก ให้ 4 คะแนน   ตอบจริงมาก ให้ 1 คะแนน 

ดา้นดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความเห็นใจ เขา้ใจผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ดา้นเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมี  
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ดา้นสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุข 
 

ด้าน ด้านย่อย การรวมคะแนน ผลรวมของคะแนน 

ด ี
1.1  ควบคุมตนเอง รวมขอ้ 1 ถึงขอ้ 6  

1.2  เห็นใจผูอ่ื้น รวมขอ้ 7 ถึงขอ้ 12  

1.3  รับผดิชอบ รวมขอ้ 13 ถึงขอ้ 18  

เก่ง 
2.1  มีแรงจูงใจ รวมขอ้ 19 ถึงขอ้ 24  

2.2  ตดัสินและแกปั้ญหา รวมขอ้ 25 ถึงขอ้ 30  

2.3  สมัพนัธภาพ รวมขอ้ 31 ถึงขอ้ 36  

สุข 
3.1  ภูมิใจตนเอง รวมขอ้ 37 ถึงขอ้ 40  

3.2  พอใจชีวติ รวมขอ้ 41 ถึงขอ้ 46  

3.3  สุขสงบทางใจ รวมขอ้ 47 ถึงขอ้ 52  

 

 หลงัจากรวมคะแนนแต่ละดา้นเสร็จแลว้ น าคะแนนท่ีไดไ้ปท าเคร่ืองหมายลงบนเสน้ในกราฟความฉลาดทาง
อารมณ์ แลว้ลากเสน้ใหต้่อกนั แลว้พิจารณาดูวา่มีคะแนนใดท่ีสูงหรือต ่ากวา่ช่วงคะแนนปกติ 

 ผลท่ีไดเ้ป็นเพียงการประเมินโดยสงัเขป คะแนนท่ีไดต้  ่ากวา่คะแนนช่วงปกติ ไม่ไดห้มายความวา่ท่านมีความผิด
ปกติในดา้นนั้น เพราะดา้นต่างๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพฒันาและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น คะแนนท่ีไดต้  ่าจึงเป็นขอ้เตือนใจ
ใหท่้านหาแนวทางในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในดา้นนั้นๆ ใหม้ากยิง่ข้ึน   
 ส าหรับรายละเอียดและแนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์มีอยูใ่นหนงัสืออีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ 
หรือคู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (ส าหรับประชาชน) ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ท่ีทางกรมสุขภาพจิตหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจดัข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 ฑฑฑ 

 กราฟความฉลาดทางอารมณ์ (อาย ุ18-25) 
            5          10         15          20         25 คะแนนเฉลีย่

แต่ละด้านย่อย 

1.1  ควบคุมตนเอง  ช่วงคะแนนปกต ิ =  14-18 --------------------       ---------- 15.5 

1.2  เห็นใจผู้อ่ืน ช่วงคะแนนปกต ิ =  15-21 ----------------------          ------- 18.1 

1.3  รับผดิชอบ ช่วงคะแนนปกต ิ =  17-23 -------------------------        ----- 19.8 

2.1  มแีรงจูงใจ ช่วงคะแนนปกต ิ =  15-21 ----------------------         -------  18.0 

2.2  ตดัสินใจและแก้ปัญหา ช่วงคะแนนปกต ิ =  14-20 ---------------------         -------- 16.8 

2.3  สัมพนัธภาพ ช่วงคะแนนปกต ิ =  15-21 ----------------------         ------- 17.5 

3.1  ภูมใิจตนเอง ช่วงคะแนนปกต ิ =  9-13 --------------       ---------------- 11.4 

3.2  พอใจชีวติ ช่วงคะแนนปกต ิ =  16-22 -----------------------         ------ 19.0 

3.3  สุขสงบทางใจ ช่วงคะแนนปกต ิ =  15-21 ----------------------         ------- 18.1 

 

 หมายเหตุ  ช่องวา่งระหวา่งจุดไข่ปลา หมายถึง ช่วงคะแนนปกติ 

 

0 
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ใบงาน  5.2 

สรุปการประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ของ (นาย/นส.)...........................................ชั้น.............กลุ่ม..........แผนก.................................................... 

1. จุดดอ้ย หรือ ดา้นท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน ท่ีขา้พเจา้ตอ้งพฒันาตนเอง คือ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2. วธีิการพฒันาตนเอง หรือ ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะตอ้งปรับปรุงตนเอง เพื่อแกไ้ขจุดดอ้ย คือ 

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

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

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

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

3. จุดเด่น ท่ีเป็นขอ้ดีของขา้พเจา้ หรือ ดา้นท่ีสูงกวา่มาตรฐาน คือ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

4. วธีิการท่ีขา้พเจา้จะรักษา หรือ พฒันาจุดเด่น ใหค้งอยูห่รือดียิง่ข้ึน คือ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

5. ส่ิงท่ีไดรั้บจากการท าแบบทดสอบ EQ  คือ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 



 ณณณ 

แบบฝึกหัด บทที ่5 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้     

1. จงบอกความหมายของบุคลิกภาพ 
2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ มีอะไรบา้ง 
3. บุคลิกภาพของบุคคลมี องคป์ระกอบอะไรบา้ง 
4. การเกิดบุคลิกภาพตามแนวความคิดของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์ เป็นอยา่งไรจงอธิบาย 
5. จงบอกคุณลกัษณะและความสามารถของผูมี้บุคลิกภาพดีมีอะไรบา้ง 
6.   หลกัธรรมในพุทธศาสนาท่ีน ามาปฏิบติัใหเ้ป็นผูมี้บุคลิกภาพดี  มีอะไรบา้ง 
7. บุคลิกภาพภายนอก  และบุคลิกภาพภายในต่างกนัอยา่งไรบุคลิกภาพแบบใดฝึกไดง่้ายกวา่กนั       

       8.   คุณลกัษณะและความสามารถทางจิตใจท่ีส าคญั ของผูท่ี้มีพื้นฐานดา้นสุขภาพดี และสามารถปรับตวั
ไดดี้ หรือเรียกวา่เป็นผูมี้บุคลิกภาพดี   มีอะไรบา้ง 

       9.  ผูท่ี้ปฏิบติัตนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะมีลกัษณะของบุคลิกภาพอยา่งไรบา้ง 
      10.  "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รง

ประยกุตห์ลกัธรรมในหมวด"สัปปุริสธรรม 7"  ใหย้น่ยอ่เหลือเป็น 3 หวัขอ้คืออะไรบา้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 ดดด 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที่  5 

 
    1. บุคลกิภาพหมายถึง  ลกัษณะเด่นทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและพฤติกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลท่ี

ปรากฏออกมาใหผู้อ่ื้นมองเห็น  โดยผูท่ี้มองเห็นนั้นจะพิจารณาแยกแยะส่วนต่าง ๆ ตาม    
ความรู้สึกของตน  แลว้สรุปเป็นภาพรวมบุคคลนั้นวา่มีลกัษณะเฉพาะอยา่งไร เช่น  เป็นคน
สวย  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีระเบียบต่อชีวติ เป็นคนดี  คนเก่ง 
มารยาทงาม  หรือนิสัยดี 

   2.  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อบุคลกิภาพ ได้แก่ 

 พนัธุกรรม (Heredity) ส่ิงท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมส่วนมากนั้นเป็นลกัษณะทาง
กาย เช่น ความสูงต ่า ลกัษณะเส้นผม สีของผวิ และขอ้บกพร่องทางร่างกายบางชนิด 
เช่น ตาบอดสี ศีรษะลา้น น้ิวเกิน มือติดกนั ฯลฯ   

 ส่ิงแวดล้อม  (Environment)  หรือ ประสบการณ์ (Experience) เป็นการเรียนรู้และ
ปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม และประสบการณ์ ต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฒันาการของ
มนุษย ์ทั้งพฒันาการทางกาย ทางจิตใจและบุคลิกภาพ  

    3. บุคลกิภาพของบุคคลมี องค์ประกอบ ดังนี ้ 

 ด้านกายภาพ หมายถึง เป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นมองเห็น ไดแ้ก่หนา้ตา ทรวดทรง ท่าทาง การ
แต่งกาย การเดิน  

 ด้านวาจา หมายถึง การใชถ้อ้ยค า น ้าเสียง ซ่ึงผูอ่ื้นจะรับรู้ไดโ้ดยการฟัง  
 ด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการคิดดา้นปัญหา ไหวพริบ 

ความสามารถท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม คิดเป็น รู้จกัคิด  
 ด้านอารมณ์ หมายถึง การมีอารมณ์ดี คงเส้นคงวา ไม่วูว่ามเอาแต่อารมณ์ ฉุนเฉียว 

โกรธง่าย  
 ด้านความสนใจและเจตคติ แต่ละคนยอ่มแตกต่างกนัไป บางคนไม่สนใจการเมือง 

ซ่ึงบางคนมีความสนใจ  
 ด้านการปรับตัว มีผลต่อลกัษณะของบุคลิกภาพ ถา้ใชแ้บบท่ีดีมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม สังคมยอมรับ จะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตรงกนัขา้มถา้ปรับตวัไม่
ดีวางตวัในสังคมไม่เหมาะสม ยอ่มมีผลเสียต่อบุคลิกดา้นอ่ืน ๆ ไปดว้ย 



 ตตต 

      4.บุคลกิภาพตามแนวความคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์, ชาวออสเตรีย, 1856-1939 คือ 
      บุคลิกภาพเกิดจากพลงั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ อิด (id) ส่วนของสัญชาติญาณท่ีอยูใ่น จิตใตส้ านึก 
ซูเปอร์อีโก ้(superego) ส่วนของวฒันธรรมท่ีดีงาม และส่วนยบัย ั้งชัง่ใจ และอีโก ้(ego) ส่วน
ของ”ตวัฉนั” ซ่ึงจะประสานอิดกบัซูเปอร์อีโกใ้นการตอบสนองต่อส่ิงเร้ารอบตวั พลงัทั้งสามน้ี 
จะขดัแยง้กนัตลอดเวลา เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ดา้นความหิวอยา่งเต็มท่ี อิด
จะกระตุน้ ความปรารถนาทางเพศ และ ความกา้วร้าว  

    5. ผู้มีบุคลกิภาพดีจะมีคุณลกัษณะและความสามารถทางจิตใจทีส่ าคัญ ดังนี้ 
                             1. ความสามารถในการรับรู้ และเขา้ใจสภาพเป็นจริงอยา่งถูกตอ้ง  
                             2. การแสดงอารมณ์ในลกัษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม  
                             3. ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม                    
                             4. ความสามารถในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม    
               
                             5. มีความเขา้ใจในความรักและความตอ้งการทางเพศ และสามารถแสดงออกไดอ้ยา่ง  

เหมาะสม 
                             6.  มีความสามารถในการพฒันาตน  
       6.    หลกัธรรมในพุทธศาสนาทีน่ ามาปฏิบัติให้เป็นผู้มีบุคลกิภาพดี  มีอะไรบ้าง 
 อทิธิบาท 4  เป็นหลกัธรรมท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการพฒันาบุคลิกภาพไดเ้ป็น

อยา่งดี  องคป์ระกอบของอิทธิบาท 4 มีดงัต่อไปน้ี 
1. ฉันทะ   คือ  มีใจรัก  หมายถึง  พอใจจะท าส่ิงนั้น  และท าดว้ยใจรัก 
2. วริิยะ     คือ  พากเพียร  หมายถึง ขยนัหมัน่เพียรและท าส่ิงนั้นดว้ยความพยายามเขม้แขง็ 

อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง  ไม่ทอ้ถอย  และกา้วไปขา้งหนา้จนกวา่จะส าเร็จ 
3. จิตตะ     คือ  เอาจิตฝักใฝ่  หมายถึง  ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิงนั้นดว้ยความคิด  ท า 

แบบอุทิศกายใจ 
4. วิมังสา   คือ  ใช้ปัญญาสอบสวน  หมายถึง  หมัน่ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ  ตรวจหา

เหตุผล  ตรวจสอบข้อบกพร่อง  หาวิธีแก้ไข ปรับปรุง เพื่อจัดการและ
ด าเนินงานนั้นใหส้ าเร็จ 

7.    บุคลกิภาพภายนอก  และบุคลกิภาพภายในต่างกนัอย่างไรบุคลกิภาพแบบใดฝึกได้ง่ายกว่ากนั                  
             บุคลิกภาพภายนอก  คือ  ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอกของแต่ละคน  สามารถท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข

ไดง่้าย ใชเ้วลาไม่นาน  เช่น   รูปร่างหนา้ตา    การแต่งกาย   กิริยาท่าทาง   การพูด 
          บุคลิกภาพภายใน  คือ  ส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจ  หรืออุปนิสัยใจคอท่ีมองไม่เห็น สัมผสัไม่ได ้ แกไ้ข
ไดย้าก  เช่น  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ความรับผดิชอบ 



 ถถถ 

8.   คุณลกัษณะและความสามารถทางจิตใจทีส่ าคัญ ของผู้ทีม่ีพืน้ฐานด้านสุขภาพดี และสามารถปรับตัวได้ดี 
หรือเรียกว่าเป็นผู้มีบุคลกิภาพดี   มีอะไรบ้าง 

                     1.  ความสามารถในการรับรู้ และเขา้ใจสภาพเป็นจริงอยา่งถูกตอ้ง  
                     2.  การแสดงอารมณ์ในลกัษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม  
                     3.  ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม                    
                     4.  ความสามารถในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม                  
                     5.  มีความเขา้ใจในความรักและความตอ้งการทางเพศ และสามารถแสดงออกไดอ้ยา่ง   

เหมาะสม 
  9.  ผูท่ี้ปฏิบติัตนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะมีลกัษณะของบุคลิกภาพ ดงัน้ี 

1. ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีภูมิคุ้มกนั  เป็นผูร้อบคอบ  สร้างสรรค ์  เป็นผูน้ า  รู้จกัออม 
2. ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีเหตุผล  สามารถวเิคราะห์แยกแยะ เป็นผูท่ี้มีความคิดอยา่งเป็น

ระบบและมีการวางแผน  มีการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง   
3. ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีความพอประมาณ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันใหก้บัสังคม  ด ารงตนอยา่ง

สมถะ ยดึความประหยดั  
4. ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีคุณธรรม  ใหค้วามร่วมมือ  ช่วยเหลือสังคม 

มีจิตอาสา  เป็นผูน้ าทางความคิดใน มีความเสียสละ  ยดึหลกัความพอดี   
5. ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีความรู้ เป็นผูพ้ฒันาแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ  มีความรอบรู้  

พฒันาตน จนสามารถแกว้กิฤตตนไดแ้ละ ถ่ายทอดสู่ผูอ่ื้นได ้   
 
10.  "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงประยกุต์

หลกัธรรมในหมวด"สัปปุริสธรรม 7"  ใหย้น่ยอ่เหลือเป็น 3 หวัขอ้คือ 
                        ยน่ยอ่อริยมรรคมีองค ์8 ใหเ้หลือเพียง 3 หวัขอ้ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซ่ึงสามารถน ามา  

เปรียบเทียบกนัไดด้งัน้ี 
                     1.  ความพอประมาณ  คือการรู้จกัตน  และรู้จกัประมาณ 
                     2.  ความมีเหตุผล  คือการรู้จกัเหตุ และรู้จกัผล 
                     3.  การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  คือการรู้จกักาล รู้จกัชุมชน และรู้จกับุคคล 

 

 
 

 

 

 



 ททท 

แบบทดสอบก่อนเรียน  บทที ่5 
 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1.  ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของบุคลิกภาพ 
 ก. ความเด่นประจ าตวัของแต่ละบุคคล 
                ข. ลกัษณะรวมของบุคคล 
 ค. การแสดงอารมณ์ 
 ง. ผลรวมของพนัธุกรรม 
2. ขอ้ใดไม่ใช่บุคลิกภาพ ของ “คนเก่ง”  
 ก. เก่งงาน   
 ข. เก่งคน    
 ค. เก่งตน 
 ง. เก่งประสาน 
3. บุคลิกภาพของ “ผูน้ าในอนาคต” ท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จวา่ ตอ้งมีคุณลกัษณะ 
 ก. ยนืหยดั  ยดืหยุน่ 
 ข. ยนิยอม ยื้อยดุ 
 ค. ยิม้แยม้  ยิง่หยอ่น 
 ง.  ยกยอ่ง เยาะเยย้ 
4.  ขอ้ใดกล่าวถึงแนวคิดบุคลิกภาพของ อลัเฟรด แอดเลอร์, ชาวออสเตรีย ไดถู้กตอ้ง 
 ก. การด้ินรนแสวงหาปมเด่น 
 ข. เกิดจากพลงั 3 อยา่ง ไดแ้ก่ id ego super ego 
 ค. การหล่อหลอมมาจาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมากกวา่แรงขบั ทางชีวภาพ 
 ง.  เป็นผลจากการพฒันาการของชีวติทั้งหมด 8 ช่วงวยั 
5. ขอ้ใดเป็นบุคลิกภาพภายใน  
 ก. การแต่งกาย 
 ข. กิริยาท่าทาง 
 ค. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ง. รูปร่างหนา้ตา 
6. ผูมี้บุคลิกภาพดีจะมีคุณลกัษณะและความสามารถทางจิตใจท่ีส าคญัคือขอ้ใด 
 ก. เขา้ใจในความรักและความตอ้งการทางเพศ   
 ข. เขา้ใจสภาพเป็นจริงพอสมควร 
 ค. แสดงอารมณ์อยา่งไร้ขอบเขต 



 ธธธ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 
7. หลกัการพฒันาชีวิตในพระพุทธศาสนาท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัการพฒันาบุคลิกภาพ ท่ีท าใหต้นเองมีระเบียบ

ในการด ารงชีวติและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคมอยา่งเป็นสุข  โดยการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น คือขอ้ใด  
 ก. กายภาวนา   
 ข. ศีลภาวนา   
 ค. จิตภาวนา   
 ง. ปัญญาภาวนา   
8. ขอ้ใดไม่ใช่แนวปฏิบติั ของการพฒันาบุคลิกภาพตามแนวทางจิตวทิยา  
                ก. การรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น   
 ข. คน้หาแบบท่ีดี   
 ค. ทบทวนและสร้างเป้าหมายใหม่   
 ง. ท าสมาธิใหม้ัน่ 
9. การเดิน  ท่ีถูกสุขลกัษณะและสง่างาม ไม่ควรเป็นขอ้ใด 
 ก. เก็บคางเล็กนอ้ย 
                ข. ยดือก 
                 ค. กา้วเทา้ใหป้ลายเทา้ตรงไปขา้งหนา้  โดยใหต้าตุ่มของเทา้กา้วใหเ้ฉียดกบัเทา้ท่ีวาง 
                ง. แขนแกวง่ตามสบาย 
10. การไหวผู้เ้คารพนบัถือหรือผูมี้ฐานะเสมอกนัคือขอ้ใด 
                ก. พนมมือจรดท่ีส่วนล่างของหนา้ปลายน้ิวหวัแม่มือจรดปลายคาง 
                ข.  พนมมือข้ึนจนน้ิวหวัแม่มือจรดปลายจมูก 
                ค. พนมมือยกน้ิวหวัแม่มือจรดระหวา่งคิ้วปลายน้ิวช้ีจรดตีนผมแนบหนา้ผาก 
                ง.  ชายใหก้ม้ตวัลงไหว ้ หญิงกา้วขาขวาแลว้ยอ่ตวัลงไหว ้
11.  ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีภูมิคุ้มกนั  ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                ก. มีความคิดริเร่ิม 
 ข. ไม่ฟุ่มเฟือย 
 ค.  สร้างสรรค ์  
 ง. ยดืหยุน่ 
12.  ข้อใดเป็น ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้มีความรู้ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                 ก. เรียนรู้พฒันาตน จนสามารถแกว้กิฤตตนได ้
  ข. เป็นผูน้ า   
  ค. ใชจ่้ายอยา่งประหยดั 
  ง. เป็นผูร้อบคอบ   



 นนน 

13. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคลอ้งและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัหลกัธรรม ขอ้ใด 
                 ก. อคติ 4 
  ข. อิทธิบาท 4   
  ค. หลกัสัปปุริสธรรม 7   
  ง. สังคหวตัถุ 4 
14.  หลกัธรรมท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการพฒันาบุคลิกภาพไดเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงตรงตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งเตือนสติใหมี้การด าเนินชีวิตในความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั 
สามารถรองรับผลกระทบของความเปล่ียนแปลง บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม  

                 ก. อคติ 4 
  ข. อิทธิบาท 4   
  ค. สังคหวตัถุ 4 
  ง. หลกัสัปปุริสธรรม 7   
15. ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติั หรือบุคลิกภาพของบุคคลท่ีน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
                 ก.  มีความเพียร 
  ข. มีความซ่ือสัตย ์
  ค. มีความเคารพธรรมชาติ 
  ง. สนุกสนาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บบบ 

                             เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  บทที ่5 
 

33. ค   9.  ข 

34. ง   10. ก 

35. ก   11.  ง 

36. ก   12.  ก 

37. ค   13.  ค 

38. ก   14.  ข 

39. ข   15.  ง 

40. ง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ปปป 

ต าราและหนังสืออ่านประกอบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moac. 
go.th/ewt_news.php?nid=4103&filename=index 

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงส านกังาน.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีง, ๒๕๕๐. 

คมเพชร  ฉตัรศุภกุล , รศ.ดร.  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  จิตวทิยาการท างาน 
ร่วมกนั.  กรุงเทพฯ  :  ส านกัพิมพพ์ฒันการศึกษา. 2546. 

ฉนัทนา   จนัทร์บรรจง , ภาควชิาบริหารและพฒันาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร   
 จงัหวดัพิษณุโลก.  จิตวทิยาการบริหาร.  พิษณุโลก  :  โรงพิมพบุ์ญรอดเปเปอร์ .2542. 
ประยงค ์รณรงค,์ แนวคิดและผลงาน เศรษฐกจิพอเพยีงที่ผมเข้าใจ,ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง จ.

นครศรีธรรมราช,๒๕๕๐. 
มุกดา  ศรียงค ์, รศ. ภาควชิาจิตวทิยา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  บุคลกิภาพที ่
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วจิิตร  อาวะกุล.  เทคนิคมนุษยสัมพนัธ์.  กรุงเทพฯ   :  ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2542. 
ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, การประกวดผลงาน

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง, ๒๕๕๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ผผผ 

 

แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 6 
วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง       

รหัส  20005103 
สอนคร้ังที ่1 0 

ช่ือหน่วย   การปรับตัวเพ่ือด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ช่ือเร่ือง    การปรับตัวเพ่ือด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน  3 คาบ 

 
หัวข้อเร่ือง 

1. ความหมายของการปรับตวั 
2. สาเหตุของการปรับตวั  
3. กลกลวธีิการปรับตวั หรือ วธิานป้องกนัตนเอง (Defense mechanism)  
4.  การปรับตวัในสถานท่ีท างาน 
5. การปรับตวัเพื่อด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. หลกัธรรมเพื่อการปรับตวั 

 

สาระส าคญั 
                มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มหลากหลายประเภท หลากหลายลกัษณะ
สภาวการณ์  ซ่ึงจะตอ้งมีการด้ินรน ต่อสู้ ใหส้ามารถอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนั้นๆไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นจึง
ตอ้งมีความพยายามในการปรับตนเอง  ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลพยายามปรับกายใจ ปรับสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนแก่ตน และพยายามปรับเปล่ียน พฤติกรรมของตนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของ 
ตนเอง จนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขปราศจากความคับข้องใจ  โดยเฉพาะในยุค        
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้ งแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง           
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อ
การกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ
รอบครอบและความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 



 ฝฝฝ 

 
นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้สานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ดาเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
        จุดประสงค์การเรียนการสอน 

               จดุประสงค์ทั่วไป 

15. บอกความหมายของการปรับตวัได ้
16. อธิบายสาเหตุของการปรับตวัได ้ 
17. ช้ีบ่งกลวธีิการปรับตวั หรือ วิธานป้องกนัตนเอง (Defense mechanism)ได ้ 
18. ปรับปรุงการปรับตวัในสถานท่ีท างานได ้
19. รู้วธีิการปรับตวัเพื่อด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
20. วเิคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัธรรมเพื่อการปรับตวัสู่ท่ีท างานได ้ 

 
               จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

8. ปฏิบติัตามหลกัการเก่ียวกบัการปรับตวัได ้
 2.  แจกแจงสาเหตุของการปรับตวัได ้

                      3.  ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งดี 
                      4.  น าหลกัธรรมไปปฏิบติัเพื่อการปรับตวัได ้

5. ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัหลกัธรรมเพื่อการปรับตวัสู่ท่ีท างานได ้ 
 

          เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการปรับตวั 
2. สาเหตุของการปรับตวั  
3. กลวธีิการปรับตวั หรือ วธิานป้องกนัตนเอง (Defense mechanism)  
4.  การปรับตวัในสถานท่ีท างาน 
5. การปรับตวัเพื่อด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. หลกัธรรมเพื่อการปรับตวั 



 พพพ 

 

          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                 กจิกรรมครู  

5. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน   
                                        ครูให้ผูเ้รียนช่วยกนัระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับตวัในสถานศึกษาวา่ตอ้ง
ปรับตวัดา้นใดและมีปัญหาอยา่งไร  และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร   และแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ
กลุ่มนกัศึกษา  2 กลุ่ม  คือ  ผูอ้อกกลางคนั  และผูท่ี้มีผลการเรียนดี   วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให ้2 กลุ่มน้ี
แตกต่างกนั    
                           ขั้นด าเนินการสอน 

1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงานคน้ควา้ อภิปราย 

เร่ืองท่ี 1  ความหมายและสาเหตุการปรับตวั 
                                                    เร่ืองท่ี 2  กลวธีิการปรับตวั 

 เร่ืองท่ี 3  การปรับตวัในสถานท่ีท างาน 
 เร่ืองท่ี 4   การปรับตวัเพื่อด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 เร่ืองท่ี 5   หลกัธรรมเพื่อการปรับตวั 
                   

               กจิกรรมนักศึกษา 
                          1. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
                          2. จดัแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                          3. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 
                          4. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้และน าเสนอผลงาน 
                          5. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน           
      

     งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
               ก่อนเรียน 
                          1. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

                          2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test)  
               ขณะเรียน 

8. จัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ    JIG SAW 
 



 ฟฟฟ 

 ขั้นท่ี 1   แบ่งนกัศึกษำออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษำเก่ง  
              ปำนกลำง และนกัศึกษำอ่อนคละกนั 

                                    ขั้นท่ี 2  มอบหมำยงำนใหส้มำชิกของแต่ละกลุ่ม คือ 
                                                      คนท่ี 1  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 1  ความหมายและสาเหตุการปรับตวั 
                                                      คนท่ี 2  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 2  กลวธีิการปรับตวั 
                                                      คนท่ี 3  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 3  การปรับตวัในสถานท่ีท างาน 

      คนท่ี 4 ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 4  การปรับตวัเพื่อด ารงชีวิตตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                    

                                                      คนท่ี 5  ของทุกกลุ่ม เร่ืองท่ี 5  หลกัธรรมเพื่อการปรับตวั 
                                              
                                 ขั้นท่ี 3  ใหน้กัศึกษำท่ีไดรั้บมอบเน้ือหำเดียวกนัจำกแต่ละกลุ่มมำนัง่ร่วมกนัเพื่อ
ศึกษำอภิปรำยเน้ือหำ แลว้สรุปเน้ือหำใหไ้ปในทิศทำงเดียวกนั สมำชิกแต่ละคนเรียกวำ่ ผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นท่ี 4  ใหน้กัศึกษำผูเ้ช่ียวชำญทุกคนกลบักลุ่มหลกัของตวัเองแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชำญ
แต่ละคนอภิปรำยเน้ือหำใหส้มำชิกในกลุ่มฟังจนครบ  สมำชิกท่ีฟังอภิปรำยสำมำรถซกัถำมเน้ือหำท่ีไม่
เขำ้ใจ จำกผูอ้ภิปรำย 

ขั้นท่ี 5  ครูสุ่มท ำกำรทดสอบจำกสมำชิกในกลุ่มต่ำง ๆ  
9. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 

               หลงัเรียน 
1. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – Test)  
2. ท าแบบฝึกหดั  

 

          ส่ือการเรียนการสอน 
  ส่ือส่ิงพมิพ์ 

หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      รหสั  3000-150 
1. Power Point 

   
   แหล่งการเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 
2. เวป็ไซด ์

 
 



 ภภภ 

        การประเมนิผลการเรียน 
               ก่อนเรียน 
                          ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre –test)  
                ขณะเรียน 
                         1. สังเกตจากความตั้งใจ การตอบค าถาม 
                         2. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม 
                         3. สังเกตจากการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล 
              หลงัเรียน 
                           1  .ผลการประเมินหลงัเรียน (Post – test)  

2.  ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 6 
 
 

     กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
              “ปรับตัวยคุเศรษฐกจิพอเพยีง” 

1. ใหน้กัศึกษารวมกลุ่มเพื่อระดมสมอเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งปรับตวัในสังคมปัจจุบนั  และหาก
จะด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งปรับเปล่ียนตนเองอยา่งไรบา้ง และบอก
ขอ้ดีท่ีไดจ้ากการปรับตวัดงักล่าว   

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 

              เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

           
          ค าช้ีแจง               3    หมายถึง      มีพฤติกรรมระดบัสูง 

  2    หมายถึง      มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

                                           1    หมายถึง       มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

     พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 

 



 มมม 

 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎี 
5. แบบทดสอบปรนัย  15 ข้อ 

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       13 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       10-11    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       8-9   ขอ้                หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       นอ้ยกวา่  8 ขอ้     หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 
 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัติ 
                            ดี     ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ยยย 

 

บันทกึหลงัการสอน 
21. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      กิจกรรมการเรียนการสอน   เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
      ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
22. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
     มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
     ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
23. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
     เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
     การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
24. ข้อเสนอแนะ 

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

  



 รรร 

แบบฝึกหัด บทที่ 6 
จงตอบค าถามต่อไปนี ้  

1.  การปรับตวั หมายถึงอะไร 
2.  สาเหตุท่ีท าใหค้นเราตอ้งมีการปรับตวัมีอะไรบา้ง 
3. กลวธีิการปรับตวั หรือ วธิานป้องกนัตนเอง (Defense mechanism) เพื่อใหค้นเรา ผอ่นคลายจากความ

กดดนั หรือความขดัแยง้  มีวิธีอะไรบา้ง 
4. ปัญหาในการปรับตวัของวยัรุ่นมีอะไรบา้ง 
5. การคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่น จะช่วยใหมี้การปรับตวัทางเพศและทางสังคมไดเ้หมาะสม ดงันั้นจึงตอ้ง

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพศอยา่งไรบา้ง 
6. ส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อท าใหเ้กิดการปรับตวัท่ีดีเขา้กบับุคคลในท่ีท างานมีอะไรบา้ง  
7. เพราะอะไรหลกัธรรม  “สังคหวตัถุ” จึงสามารถน ามาปรับใชใ้นการเขา้สังคม  การวางตวัและการปรับตวั 

ในสังคมได ้  
8.  เพราะอะไร “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” จึงเป็นคุณธรรมท่ีท าใหค้นรักคนหลง หรือเรียกวา่เป็น  คาถามหา

เสน่ห์ 
9. ช่วงแรกของการเขา้เรียนในสถานศึกษานกัศึกษาตอ้งปรับตวัเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้ง  และมีวธีิการปรับตวั

อยา่งไรบา้ง 
10.  ปัญหาการติดยา  ซ่ึงรวมทั้งพวกติดสุราและยาชนิดอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ ของวยัรุ่น มี

สาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ลลล 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที ่ 6 

 

1. การปรับตวั หมายถึงอะไร 

การปรับตัว หมายถึง การท่ีบุคคลพยายามปรับกายใจ ปรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ตน และพยายาม
ปรับเปล่ียน พฤติกรรมของตนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของตนเอง จนสามารถด าเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขปราศจากความคบัขอ้งใจ   

2. สาเหตุท่ีท าใหค้นเราตอ้งมีการปรับตวัมีอะไรบา้ง 

สาเหตุที่ท าให้คนเราต้องมีการปรับตัวได้แก่ 

 ความคับข้องใจ เกิดข้ึนเม่ือจุดมุ่งหมายของบุคคลถูกขดัขวาง  

 ความขัดแย้ง เกิดข้ึนกบัสภาวะทางอารมณ์อนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไดเ้ผชิญกบั
สถานการณ์ท่ีตอ้งสนองตอบหลายสถานการณ์ในช่วงเวลาเดียวกนั  

 ความกดดัน  เป็นลกัษณะของสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการถูกสถานการณ์
บางอยา่งผลกัดนั  

 ความตึงเครียด คือ เป็นสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกวา่ตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาและอุปสรรคมากเกินไป  

3. กลวธีิการปรับตัว หรือ วิธานป้องกนัตนเอง (Defense mechanism) เพ่ือให้คนเรา ผ่อนคลายจากความ
กดดัน หรือความขัดแย้ง  มีวิธีอะไรบ้าง 
                    -  การเกบ็กด (Repression) หมายถึง การเก็บกดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือความรู้สึกผดิหวงั 
ความคบัขอ้งใจไวใ้นจิตใตส้ านึก จนกระทั้งลืม 

                     -  การป้ายความผดิให้แก่ผู้อ่ืน (Projection) หมายถึง การลดความวติกกงัวล โดยการป้าย
ความผดิใหแ้ก่ผูอ่ื้น  
                     -  การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) หมายถึง การปรับตวัโดยการหาเหตุผล
เขา้ขา้งตนเอง โดยใหค้  า อธิบายท่ีเป็นท่ียอมรับส าหรับคนอ่ืน 

                     -  การถดถอย (Regression) หมายถึงการหนีกลบัไปอยูส่ภาพอดีตท่ีเคยท าใหต้นมีความสุข  



 ววว 

 -  การแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกบัความปรารถนาทีแ่ท้จริง (Reaction Formation) โดยการ 
ทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมตรงขา้มกบัความรู้สึกของตนเอง ท่ีตนเองคิดวา่เป็นส่ิงท่ีสังคมอาจจะไม่
ยอมรับ  

                     -  การสร้างวมิานในอากาศ หรือการฝันกลางวนั (Fantasy หรือ Day Dreaming) สร้าง
จินตนาการหรือมโนภาพเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนมีความตอ้งการ แต่เป็นไปไม่ได ้ 

                           -  การแยกตัว (Isolation) หมายถึงการแยกตวัใหพ้น้จากสถานการณ์ท่ีน าความคบัขอ้งใจมา
ใหโ้ดยการแยกตนออกไปอยูต่ามล าพงั  
                           -  การหาส่ิงมาแทนที ่(Displacement) เป็นการระบายอารมณ์โกรธ หรือคบัขอ้งใจต่อคน
หรือส่ิงของท่ีไม่ไดเ้ป็นตน้เหตุของความคบัขอ้งใจ 
                           -  การเลยีนแบบ (Identification)  โดยการเลียนแบบบุคคลท่ีตนนิยมยกยอ่ง  
 

4.ปัญหาในการปรับตัวของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง 

 ปัญหาการขาดแรงจูงใจและเป้าหมาย  เน่ืองจากขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง   
 ขดัแยง้ระหวา่งความตอ้งการทางสังคมและความตอ้งการทางครอบครัวของวยัรุ่น 
 ปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัเพื่อน    
 การปรับตวัในสถานศึกษา   
 ปรับตวัดา้นท่ีพกัอาศยั   
 การปรับตวัดา้นความสัมพนัธ์กบัอาจารย ์  
 การปรับตวัดา้นความเป็นคนแปลกหนา้ในตนเอง   
 การปรับตวัเก่ียวกบัความรู้สึกวา้เหว ่    
 การปรับตวัดา้นความเปล่ียนแปลงของจิตใจเพราะการเสพติด  การติดสุราหรืออลักอฮอล ์    

5. การคบเพ่ือนต่างเพศของวัยรุ่น จะช่วยให้มีการปรับตัวทางเพศและทางสังคมได้เหมาะสม ดังน้ันจึงต้อง
สร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีระหว่างเพศอย่างไรบ้าง 

 วยัรุ่นชายตอ้งคิดเสมอวา่วยัรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกบัแม่ พี่สาวหรือนอ้งสาวจึงควรใหค้วาม
ช่วยเหลือและใหเ้กียรติ 

 ควรหลีกเล่ียงการถูกเน้ือตอ้งตวั เพราะอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ตั้งใจได ้
  ควรหลีกเล่ียงการไปพกัคา้งร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หรือตามล าพงัโดยไม่มีผูใ้หญ่คอยดูแล 
  ควรหลีกเล่ียงการอยูก่นัตามล าพงัในท่ีลบัตาคน 



 ศศศ 

 ควรหลีกเล่ียงการไปในท่ีเปล่ียว โรงแรมและสถานเริงรมยท่ี์เป็นแหล่งมัว่สุมของวยัรุ่น 
 ควรหลีกเล่ียงการมีนดัหมายกบัเพศตรงขา้มในยามวกิาล 
 วยัรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด ไม่ควรแต่งในลกัษณะยัว่ยใุหเ้กิดอารมณ์ทางเพศ 
  หลีกเล่ียงการคบเพื่อนหรือออกเท่ียวกบัเพื่อนต่างเพศท่ีไม่รู้จกัดีพอ       
 วางตวัเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศ 
  มีกิริยามารยาทดี มีความอดทน อดกลั้น 

 
6. ส่ิงทีจ่ะต้องปฏิบัติเพ่ือท าให้เกดิการปรับตัวทีด่ีเข้ากบับุคคลในทีท่ างาน คือ  

 พยายามท าหนา้ท่ีตนเองใหดี้ท่ีสุด 
 ฝึกทกัษะเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ตนเองในการท างาน 
 คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
 สร้างอารมณ์ขนัในตนเอง 
 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
 พึ่งพอใจในสภาพของตนเอง 
 มองโลกในแง่ดี 
 แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยความมีสติและมีเหตุผล 
 พยายามพิจารณาปมเด่น   ปมดอ้ย   จุดอ่อน   จุดแขง็ของตนเอง    และยอมรับความ

จริง    
 7. เพราะอะไรหลกัธรรม  “สังคหวตัถุ” จึงสามารถน ามาปรับใชใ้นการเขา้สังคม  การวางตวัและการปรับตวั 

ในสังคมได ้  
                 หลกัธรรม  “สังคหวตัถุ” สามารถน ามาปรับใช้ในการเข้าสังคม  การวางตัวและการปรับตัว ใน

สังคมได้  เน่ืองจากเป็นหลกัธรรมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาสังคมท่ีวุน่วาย และท าใหค้นมีความสามคัคีกนั 
เน่ืองจาก อตัถจริยา คือ การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อกนั มีน ้าใจช่วยเหลือเม่ือพอจะช่วยได ้ ปิยวาจา คือ 
การพูดจาอ่อนหวานไพเราะ  ทาน คือ การเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผใ่หปั้น              สมานัตตตา คือการวางตวัให้
เขา้กบัคนทั้งหลายได ้ไม่เหยียดหยามผูอ่ื้น เสมอตน้เสมอปลาย 

 8.  เพราะอะไร “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” จึงเป็นคุณธรรมท่ีท าใหค้นรักคนหลง หรือเรียกวา่เป็น  คาถามหา
เสน่ห์ 

               “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” เป็นคุณธรรมท่ีท าใหค้นรักคนหลง หรือเรียกวา่เป็นคาถามหาเสน่ห์
เพราะ การอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นลกัษณะของการมีมารยาทดี ไม่อวดเก่ง ไม่อวดตวั รู้จกัเวลาในการพูด 
รู้จกัเวลาเงียบ ไม่ยกตวัวา่เหนือกวา่ใคร ไม่มากไม่นอ้ย  
 



 ษษษ 

   9. ช่วงแรกของการเขา้เรียนในสถานศึกษานกัศึกษาตอ้งปรับตวัเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้ง  และมีวธีิการ
ปรับตวัอยา่งไรบา้ง 

              ตอบตามความคิดเห็น หรือประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 
   10. ปัญหาการติดยา  ซ่ึงรวมทั้งพวกติดสุราและยาชนิดอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ ของวยัรุ่น มี

สาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
                 การเกดิปัญหาการติดยา  ซ่ึงรวมทั้งพวกติดสุราและยาชนิดอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาบุคลกิภาพ 

ของวยัรุ่น เป็นปัญหาทางสังคมทีเ่ร้ือรัง มีสาเหตุมาจาก การปรับตวัไม่ไดท้างสังคม ทางจิตใจ   หรือ
เป็นโรคทางกาย   กลุ่มน้ีจะหาทางออกโดยวธีิการท่ีผดิคือการเสพสารท่ีใหโ้ทษดงักล่าว 

   
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สสส 

แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่6 
 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1.ขอ้ใด ไม่ใช่ ความหมายของการปรับตัว 
 ก. เขา้กบัผูอ่ื้นได ้
 ข. ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งระหวา่งสภาพแวดลอ้ม 
 ค.วธีิท่ีจะเพิ่มสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ 
 ง. ปรับตวัให้เป็นไปตามความตอ้งการของตวัเอง 
2. ขอ้ใด ไม่ใช่ เหตุให้เกิดการปรับตวั 
 ก. ความคบัขอ้งใจ   
 ข. ความขดัแยง้ 
 ค. ความกดดนั      
 ง. ความคลายเครียด 
3. เหตุผลของการสร้างกลวิธีการปรับตัว (Defense mechanism) หรือ กลไกการป้องกนัตนเอง ของ   มนุษย์

คือ 
                ก. เป็นการเลียนแบบ 
                ข. ผอ่นคลายจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 
                ค. เป็นการหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง 
 ง.  เพื่อแสดงปฏิกิริยาตรงขา้มกบัความปรารถนาท่ีแทจ้ริง 
 4. ขอ้ใดไม่ใช่กลไกในการป้องกนัตวัเอง 
 ก. การพฒันาตนเอง 
 ข. การหาส่ิงมาแทนท่ี 
 ค. การแยกตวั 
 ง. การสร้างวมิานในอากาศ หรือการฝันกลางวนั 
5. การปรับตวัเก่ียวกบัความรู้สึกวา้เหว ่เกิดจากสาเหตุอะไร 
 ก. ความห่างเหินจากค่านิยมของสังคม 
                ข. เป็นโรคทางกาย    
 ค. ขาดความสัมพนัธ์อนัดีทางสังคม 
 ง. ไม่รู้จกัตวัเองท่ีแทจ้ริง 
 
 
 



 หหห 

6. การรู้จกัวางตวัในบทบาทท่ีเหมาะสมกบัเพศของตนเกิดผลดีอยา่งไร 
 ก. เกิดความรู้สึกมัน่คงในความเป็นหญิง 
 ข. เกิดความรู้สึกมัน่คงในความเป็นชาย 
 ค. เกิดความไม่ประหม่า 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
7. วธีิการท่ีจะช่วยใหมี้การปรับตวัทางเพศและทางสังคมไดเ้หมาะสม 
 ก. ออกเท่ียวกบัเพื่อน 
 ข. การคบเพื่อนต่างเพศ 
 ค. ย ัว่ยใุหเ้กิดอารมณ์ทางเพศ 
 ง.  อยูก่นัตามล าพงัในท่ีลบัตาคน 
8.  การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างเพศจะตอ้งระลึกถึงส่ิงใดบา้ง              
              ก.  การไปในท่ีเปล่ียว 
 ข. นดัหมายกบัเพศตรงขา้มในยามวกิาล 
                ค.  การถูกเน้ือตอ้งตวั 
 ง. การไม่อยูก่นัตามล าพงัในท่ีลบัตาคนของชายหญิง 
9. บุคคลจะปรับตวัไดดี้หรือไม่   ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 
 ก. ความสามารถในการเขา้ใจสถานการณ์    
 ข. ทศันคติ 
 ค. ความมีเหตุ  มีผล   
 ง. ถูกทุกขอ้ 
10.   ขอ้ใดคือความหมายของ อตัถจริยา 
                ก. การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อกนั และมีน ้าใจช่วยเหลือ 
 ข. การพูดจาอ่อนหวานไพเราะ 
 ค. การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผใ่หก้นั 
 ง.  การวางตวัให้เขา้กบัคนทั้งหลายได ้
11.  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชทานแนวทางการพฒันาประเทศท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ

ประชาชนส่วนใหญ่ และตั้งอยูบ่นแนวทางทางสายกลางท่ีสมดุลในดา้นใดบา้ง 
                ก. ส่ิงแวดลอ้ม 
                ข. สังคม และวฒันธรรมประเพณี 
                ค. เศรษฐกิจ  
                ง. ถูกทุกขอ้ 



 ฬฬฬ 

12.  การด ารงชีวติของคนในครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปรับตนใหส้ามารถพึ่งตนเอง
ได ้ โดยหนักลบัมายดึทางสายกลาง(มชัฌิมาปฏิปทา) ในการด ารงชีวติ   ในดา้นใดบา้ง 

                ก. ดา้นจิตใจ 
                ข. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
                ค. เทคโนโลยี 
                ง. ถูกทุกขอ้ 
13. การด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของ เง่ือนไขความรู้  ดา้นการปรับตวัเก่ียวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ใดคือ 
                ก. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้
                ข.  มีจิตใจอ้ืออาทร   
                ค. ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั   
                ง.  ยดึหลกัพออยูพ่อกิน 
 14.  หลกัธรรมเพ่ือการปรับตัวเป็นหลกัธรรมท่ีมกัจะใชใ้นการแกปั้ญหาสังคมท่ีวุน่วาย เพื่อท าให ้คนมี

ความสามคัคีกนัมากข้ึนคือ 
                ก. สันโดษ 
                ข. สังคหวตัถุ   
                ค. ธรรมะ 
                ง. ถูกทุกขอ้ 

  15.  ธรรมะ 4 ประการท่ีจะช่วยใหเ้กิดภูมิตา้นทานในจิตใจ เพื่อเป็นอิสระจากบริโภคนิยม คือ 

                ก. สันโดษ 
                ข. มีสติ 
                ค. มีปัญญา 
                ง. ถูกทุกขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 



 อออ 
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41. ค   9.  ง 

42. ง   10. ก 

43. ข   11.  ง 

44. ก   12.  ง 

45. ค   13.  ก 

46. ง   14.  ข 

47. ข   15.  ง 

48. ง 
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ต าราและหนังสืออ่านประกอบ 
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แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 7  

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                  
รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่ 11-12  

ช่ือหน่วย   การส่ือสารเพ่ือขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ช่ือเร่ือง   การส่ือสารเพ่ือขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน  6  คาบ 

 

         หัวข้อเร่ือง 
                     1. ความหมายของการส่ือสาร   
                     2. องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
                     3 .ความส าคญัของการส่ือสาร   
                     4. ประเภทของการส่ือสาร  
         5. อุปสรรคปัญหาของการส่ือสาร  

                      6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
                      7. คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสาร 
                      8. สังคมส่ือสารสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
                      9. การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
             สาระส าคญั 
                     การส่ือสารมีความส าคญัอยา่งยิง่ในปัจจุบนั ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นยคุโลกาภิวฒัน์ เป็นยคุของขอ้มูล
ข่าวสาร  การส่ือสารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตและการด ารงชีวิต ของมนุษยม์าก  เพราะ มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา การส่ือสารท าใหค้นมีความรู้และโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวาง สามารถ
สืบทอดพฒันา เรียนรู้ และรับรู้วฒันธรรมของตนเองและสังคมได ้  การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่ง
หน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ เป็นกระบวนการท่ีท าให้สังคม 
เจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง  เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ  สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้แก่
ชุมชน และสังคมในทุกดา้นการส่ือสาร จึงมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่มี
ความจ าเป็นท่ีจะท าให ้การขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีจะตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีระบบส่ือสาร
สนเทศ   รวมทั้งการส่ือสารและการประสานงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่า เหมาะสม อนัจะ 
น าไปสู่การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งหลากหลาย กวา้งขวางหลายช่องทางและมีการเผยแพร่ความรู้  ขอ้มูล 
และข่าวสาร เพื่อการติดต่อ  และท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อประสานสัมพนัธ์  เพื่อการขบัเคล่ือน 



 ขขขข 

 
ด าเนินการดว้ยความรอบรู้รอบคอบ  ระมดัระวงั  มีคุณธรรม  มีเหตุมีผล  ท  าใหเ้กิดภูมิคุม้กนัในตวัท่ี 
ดี  และท าใหส่้วนราชการมีการพฒันาท่ีสมดุล  มัน่คงและย ัง่ยนื  เป็นการเสริมพลงัใหป้ระเทศไทย
สามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งมัน่คงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างฐานรากทาง 
เศรษฐกิจและสังคมให้เขม้แข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
ปรับตวัพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเท่าทนั และน าไปสู่ความเอยูเ่ยน็เป็นสุขของประชาชน
ชาวไทย   

1. ใชว้สัดุและอุปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดั  (พอประมาณ) 
 

       จุดประสงค์การเรียนการสอน 

               จดุประสงค์ทั่วไป 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการส่ือสารได ้
2. จ าแนกองคป์ระกอบของการส่ือสารได ้
3. อธิบายประเภทของการส่ือสารได ้
4. แจกแจงอุปสรรคปัญหาของการส่ือสารได ้
5. อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารได ้
6. พิจารณาคุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสารได้ 
7. วเิคราะห์สังคมส่ือสารสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียงได ้

8. ร่วมวางแผนเพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงได ้    

                จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
9.  ส่ือสารกบับุคคลทุกกลุ่มทุกสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                      2. ปฏิบติัการส่ือสารหลากรูปแบบต่างๆได ้
                      3. ปฏิบติัการส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

 

       เน้ือหาสาระ 
                     1. ความหมายของการส่ือสาร   
                     2.  ความส าคญัของการส่ือสาร 
 3 .องคป์ระกอบของการส่ือสาร   
                     4.  ประเภทของการส่ือสาร  
        5.  อุปสรรคปัญหาของการส่ือสาร  

                     6.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
                     7.  คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสาร 
                      8. สังคมส่ือสารสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
                      9. การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 



 คคคค 

 

          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
               กจิกรรมครู  

6. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูเขียนประโยคท่ีมีความยาวไม่เกิน 1  บรรทดั  แลว้ใหผู้เ้รียนคนแรกอ่านให้

กระซิบบอกเพื่อเรียงล าดบัสืบต่อกนัทีละคน  จนครบทุกคนในชั้นเรียน  และน าประโยคท่ีผูเ้รียนคน
สุดทา้ย   รับรู้เปรียบเทียบประโยคท่ีผูเ้รียนคนแรกบอกเพื่อนวา่แตกต่างกนัหรือไม่  เพราะอะไร 

7. ขั้นด าเนินการสอน 
1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงาน คน้ควา้ อภิปราย 

เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของการส่ือสาร 

เร่ืองท่ี 2 องคป์ระกอบและประเภทของการส่ือสาร 
เร่ืองท่ี 3  อุปสรรคปัญหาของการส่ือสาร 

                                               เร่ืองท่ี 4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
                                               เร่ืองท่ี 5 คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสาร 
                                               เร่ืองท่ี 6  การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
            กจิกรรมนักศึกษา 

1. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. จดัแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 
4. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้และน าเสนอผลงาน 
5. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 

 

         งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                     ก่อนเรียน 
                          1. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

                          2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test)  
                      ขณะเรียน 

6. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test) 
7. จดักลุ่มการเรียนการสอน แบบ     BRAINSTORMING 



 งงงง 

   ขั้นท่ี 1  แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษาเก่ง  
                   ปานกลางและนกัศึกษาอ่อนคละกนั 
   ขั้นท่ี 2  ครูแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ย ๆ  

                                     ขั้นท่ี 3  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม คือ 

   กลุ่มท่ี 1  ความหมายและความส าคญัของการส่ือสาร 
    กลุ่มท่ี 2  องคป์ระกอบและประเภทของการส่ือสาร 
    กลุ่มท่ี 3  อุปสรรคปัญหาของการส่ือสาร 

                                                   กลุ่มท่ี 4   การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
    กลุ่มท่ี 5  คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสาร 
     กลุ่มท่ี 6  การส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

   ขั้นท่ี 4   ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมสมอง อภิปรายในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ 
มอบหมายเรียบเรียงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

                                      ขั้นท่ี 5  แต่ละกลุ่มน าผลงานเสนอหนา้ชั้น 

8. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
                     หลงัเรียน 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน(Post – test)  
4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั  

 

        ส่ือการเรียนการสอน 
                ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                           1. หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รหสั  3000-1503 
                            2. Power Point 
 
                    แหล่งการเรียนรู้ 
                            1. สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตจากเวบ็ไซตต่์างๆ  
                            2. หอ้งสมุด 
                
          การประเมนิผลการเรียน 
                ก่อนเรียน 
                             ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre – test)  
 



 จจจจ 

                ขณะเรียน 
11. สังเกตจากความตั้งใจ การตอบค าถาม 
12. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม   

                 หลงัเรียน 
1. ผลการประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test) 
2. ตรวจแบบฝึกหดั 

 

        กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
              กิจกรรม           บอกต่อ 
               วตัถุประสงค ์   เพื่อศึกษาลกัษณะการส่ือสารโดยผา่นหลายบุคคล  
                อุปกรณ์            ภาพท่ีมีค าบรรยายใตภ้าพความยาวประมาณ 2 บรรทดั 1 ภาพ และส าเนาเท่า 

จ  านวน กลุ่ม      
                วธีิด าเนินการ 1. แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6 – 8  คน  ใหแ้ต่ละกลุ่มเขา้แถวตอนลึก 
                                      2. แจกภาพท่ีมีค าบรรยายใตภ้าพตามท่ีครูก าหนดไว ้ ใหห้วัแถวของแต่ละกลุ่ม 
                                      3. หวัหนา้กลุ่มกระซิบบอกขอ้ความใตภ้าพแก่เพื่อนท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีต่อแถวถดัจาก

หวัหนา้กลุ่ม  แลว้กระซิบต่อกนัไปจนถึงคนสุดทา้ย  ใหค้นสุดทา้ยออกมา
เขียนขอ้ความท่ีไดรั้บฟังจากเพื่อนท่ีกระซิบบอก บนกระดานหนา้ชั้นเรียน 

                                           4. กลุ่มใดท่ีเขียนขอ้ความถูกตอ้ง หรือใกลเ้คียง หรือผดิเพี้ยนนอ้ยท่ีสุด  และเขียน
ก่อน  จะเป็นฝ่ายชนะ 

                                            5. นกัศึกษาช่วยกนัวเิคราะห์สาเหตุของการส่ือสารท่ีผดิเพี้ยน  และใหก้ลุ่มท่ีชนะ
ออกมาน าเสนอหรือเล่าถึงเทคนิควธีิการท่ีกลุ่มใชท่ี้ท าใหก้ารส่ือสารมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอ้งหรือผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉฉฉฉ 

   เกณฑ์การสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 
 
 
       
 
 
 
 

           
ค าช้ีแจง             3   หมายถึง             มีพฤติกรรมระดบัสูง 

                             2   หมายถึง             มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

                             1   หมายถึง             มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

 
          เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี

6. แบบทดสอบปรนัย  20 ข้อ 
1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 

                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     15-16    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     13-14   ขอ้            หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     นอ้ยกวา่  12 ขอ้    หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 
 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัต ิ
               
                             ดี                      ดีมาก                          ตอ้งปรับปรุง                          
               
 
 
 
 
 
 
 

    พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 



 ชชชช 

บันทกึหลงัการสอน 
25. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควร ปรับปรุง 
      ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
26. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
       มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
       ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
27. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
       การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
28. ข้อเสนอแนะ 

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

 



 ซซซซ 

แบบฝึกหัด บทที่ 7 
1. จงอธิบายความหมายของ การส่ือสาร 

2. องคป์ระกอบของการส่ือสารมี ก่ีประการ อะไรบา้ง 

3. การส่ือสารมีความส าคญัส าหรับบุคคลในชีวติประจ าวนัอยา่งไรบา้ง 

4. การส่ือสารมีความส าคญัในดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม อยา่งไรบา้ง 

5. การส่ือสารมีความส าคญัส าหรับบุคคลในดา้นการศึกษาอยา่งไรบา้ง 

6. การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารลกัษณะอยา่งไร 

7. การส่ือสารมวลชน (Mass Communication)  เป็นการส่ือสารลกัษณะเช่นไร 

8. ในองคก์ารหากเกิดการผิดพลาดในเร่ืองการส่ือสารจะเกิดผลอะไรบา้ง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร ท าไดด้ว้ยวธีิไหนบา้ง 

10. เพราะเหตุใด การฟังอยา่งตั้งใจ (listen actively) จึงลดความผิดพลาดของการส่ือสารได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌฌฌฌ 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที ่ 7 
 

1. จงอธิบายความหมายของ การส่ือสาร 

การส่ือสาร (communication)    หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ขอ้มูล ความรู้ 
ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการ
พูด การเขียน สัญลกัษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร   หรือ การส่ือสาร 
คือการส่ง (transmitting) ขอ้มูล (information) จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง”         

2. องค์ประกอบของการส่ือสารมี กีป่ระการ อะไรบ้าง 

การส่ือสารมีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 

            1.1 ผูส่้งสาร (Sender) หรือผูส่ื้อสาร(Communicator) หรือแหล่งสาร (Source) เป็นแหล่ง หรือตน้
ทางหรือผูท่ี้น าเร่ืองราวข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อส่งไปยงัผูรั้บสาร 

            1.2 เน้ือหา (Message) ไดแ้ก่ เร่ืองราวท่ีส่งออกมาจากผูส่้งสาร 

            1.3 ส่ือหรือช่องทางในการน าสาร (Medium or Channel) หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยถ่ายทอด หรือ
น าส่งสาร ขอ้มูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ เช่น วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ 

            1.4 ผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแ้ก่ ผูรั้บเน้ือหาเร่ืองราวจาก
แหล่งหรือจากการท่ีผูส่้งสารส่งมา ผูรั้บสารอาจเป็นบุคคล กลุ่มชน หรือสถาบนัก็ได ้

3. การส่ือสารมีความส าคัญส าหรับบุคคลในชีวติประจ าวนัอย่างไรบ้าง 

การส่ือสารมีความส าคญัส าหรับบุคคลในชีวติประจ าวนัคือ 

                       ดา้นชีวติประจ าวนั  แต่ละคนจะตอ้งส่ือสารทั้งกบัตวัเองและกบัผูอ่ื้นตลอดเวลา ตั้งแต่เวลาต่ืน
นอน ออกจากบา้นไปปฏิบติัภารกิจประจ าวนั ก็ตอ้งพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ลว้นแต่เป็น
เร่ืองท่ีต้องท าการส่ือสารทั้ งส้ิน  หากบุคคลขาดความรู้หรือทักษะการส่ือสาร การด าเนิน
ชีวติประจ าวนัอาจท าใหเ้กิดปัญหาหรือความบกพร่องได ้

4. การส่ือสารจึงมีความส าคัญในด้านธุรกจิอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง 

            กิจการดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมจะตอ้งมีการส่ือสารท่ีดี จึงจะประสบผลส าเร็จได ้ ทั้งเก่ียวกบั
การ   บริหารงาน  การประชาสัมพนัธ์ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ติดต่อประสานงาน การ
ฝึกอบรมพนกังาน การใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยกีารส่ือสาร และการโฆษณาต่างๆ  
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5.  การส่ือสารมีความส าคัญส าหรับบุคคลในด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง             
             ดา้นการศึกษา   เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาความเจริญกา้วหนา้ทั้งตวับุคคลและสังคม 
รวมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การศึกษาทุกแขนงจะเกิดการเรียนรู้ 
รับความรู้ไดย้อ่มตอ้งมีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั 

6. การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารลกัษณะอย่างไร 

การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารท่ีมีจ านวนบุคคลตั้งแต่สอง
คนข้ึนไปมาท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะตวัต่อตวั  หรือเป็นการ
ส่ือสารในรูปแบบการเผชิญหนา้ 

7. การส่ือสารมวลชน (Mass Communication)  เป็นการส่ือสารลกัษณะเช่นไร 

การส่ือสารมวลชน (Mass Communication)  เป็นการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารอยา่งเดียวกนัจากองคก์รหรือ
สถาบนัส่ือสารมวลชนไปยงัคนจ านวนมากท่ีอยูใ่นสถานท่ีต่างกนั  และผูรั้บสารจะมีคุณลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีแตกต่าง
กนั 

8. ในองค์การหากเกดิการผดิพลาดในเร่ืองการส่ือสารจะเกดิผลอะไรบ้าง 

ในองค์การหากเกดิการผดิพลาดในเร่ืองการส่ือสารส่ิงส าคัญทีสุ่ดคือจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ประสิทธิผลขององคก์าร เน่ืองจากการท างาน หรือปฏิบติังานทุกขั้นตอนตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัดงันั้นการสร้างระบบการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัมาก  
หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารทุกแห่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการส่ือสาร  

9. การเพิม่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ท าไดด้ว้ยวธีิไหนบา้ง  
            1. การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลบั (follow–up and feed back) เป็นวธีิการท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่งไปวา่ผูรั้บเขา้ใจตรงกบัผูส่้งเพียงไร  
             2.  การใช้การส่ือสารหลายวธีิ (parallel channels and repetition) การใชว้ธีิการส่ือสารและ
ช่องทางการส่ือสารหลายวธีิท าใหก้ารติดต่อส่ือสารมีความถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

             3. ระยะเวลา (timing) ปัญหาดา้นระยะเวลาเป็นสาเหตุหน่ึงของการส่ือสารท่ีเบ่ียงเบนไปทั้ง
ในแง่ของความกดดนัดา้นเวลาและความไม่เหมาะสม 

             4. ให้ความสนใจกบัภาษา (attention to language) ในการส่ือสารนั้น การเลือกใชศ้พัท ์ระดบั
ของค า และความหมายของค า เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะลดความผดิพลาดในการส่ือสารได้ 
             5. ศูนย์กลางข้อมูล (information communication and information centers) การส่ือสารโดย
วธีิการน้ีจะเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็วและยดืหยุน่ และมีความถูกตอ้งของขอ้มูลมาก 

             6. การให้รู้เท่าทีจ่ าเป็น (the exception principle and the need to know) เป็นการวางระบบในการ 
ส่ือสารในองคก์รใหมี้การส่ือสารในกรณีพิเศษและใหมี้การรับขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็น 
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             7. การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการส่ือสาร (communication etiquette) เป็นความพยายามท่ีจะวาง
ระบบในการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร 

10.  เพราะเหตุใด การฟังอย่างตั้งใจ (listen actively) จึงลดความผดิพลาดของการส่ือสารได้ 

การฟังอย่างตั้งใจ (listen actively) เป็นการลดความผดิพลาดของการส่ือสารเน่ืองจาก 

            การตั้งใจฟังจะท าใหข้อ้มูลท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่งถึงผูรั้บสารครบถว้น ในขณะเดียวกนัการ
ฟังอยา่งตั้งใจนั้นผูรั้บสารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองส่ิงท่ีไดฟั้งและอาจมีการสอบถามหรือท า
ความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีการฟังอยา่งตั้งใจจะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีระหวา่งผู ้
ท่ีส่ือสารและเกิดการยอมรับกนั ซ่ึงจะเป็นการพฒันาระบบความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากรภายใน
องคก์รตามมาดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฏฏฏฏ 

แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่7 
 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของ การส่ือสาร 
  ก. กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ขอ้มูล ความรู้ 
                ข. ความเหมือนกนัหรือร่วมกนั    
 ค. กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งบุคคล โดยผา่นระบบสัญลกัษณ์ สัญญาณ 
                ง. การใหแ้ละการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร 
2. ขอ้ใดเป็นส่ือหรือช่องทางในการน าสาร (Medium or Channel) 
 ก. โทรทศัน์     
 ข. กลุ่มชน  
 ค. ความคิดเห็น      
 ง. สถาบนั  
3. องคป์ระกอบของการส่ือสารขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
 ก. ผูส่้งสาร (Sender) 
 ข. เน้ือหา (Message) 
 ค. ผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) 
 ง. ส าคญัเท่าๆกนั  
4. ขอ้ใดเป็น การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง (Downward  communication) 
 ก. แกปั้ญหาร่วมกนั 
 ข. การร้องเรียน 
 ค. ค าสั่ง 
 ง. ความคิดเห็น   
5. ขอ้ใดเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) 
                 ก. โทรทศัน์ 
 ข. หนงัสือพิมพ ์
 ค. การส่ือสารผา่นส่ือ 
 ง.  การพูดโทรศพัท ์
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6. ขอ้ใด เป็นการส่ือสารเชิงอวจันะ (Non-Verbal Communication) 
 ก.  การแสดงออกทางใบหนา้ สายตา     
 ข.  ภาษาพูด  
 ค.  การออกค าสั่ง      
 ง.  เขียนเป็นค าพูด 
7. ขอ้ใดเกิดอุปสรรคปัญหาข้ึน  ดา้นผูส่้งสาร 
 ก.  ข่าวสารยาก  
 ข.  มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป ขาดการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสาร 
 ค.  ข่าวสารไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั     
 ง.  เวลาไม่เพียงพอท่ีจะรับข่าวสารอยา่งสมบูรณ์ 
8. ขอ้ใด เกิดอุปสรรคปัญหาข้ึน  ดา้นผูรั้บสาร 
 ก. ไม่ใชเ้ทคนิคการช่วยจ า เช่น การจดบนัทึกเพิ่มเติม     
 ข. ใชว้ธีิการส่งสารท่ีไม่เหมาะสมกบับุคคล และกาลเทศะ 
 ค. ขาดการวางแผน หรือขั้นตอนการส่งสารท่ีเหมาะสม     
 ง. ข่าวสารสั้น หรือนอ้ยเกินไป จนไม่สามารถแปลความหมายได ้
9. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการส่ือสารเพื่อการบรรลุประสิทธิผลขององคก์ารตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ใชเ้ทคโนโลยบีางส่วนในการส่ือสาร 
                ข. พูดอยา่งตั้งใจ 
  ค. ใหค้วามสนใจกบัภาษา 
  ง. ใชก้ารส่ือสารวธีิเดียว 
10. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการส่ือสาร  
 ก.  มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน 
                ข. เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ 
 ค. รู้ขั้นตอนการท างาน 
 ง. บุคคลท่ีมีอ านาจ 
11. สังคมยคุโลกาภิวตัน์ ท าใหเ้กิดลกัษณะท่ีเป็นขอ้เสียท่ีสุด คือ 
                ก. สังคมจะเกิดความเครียดมากข้ึน   
                ข.  มนุษยจ์ะห่างธรรมชาติมากข้ึน 
                ค.  เอกลกัษณ์ดั้งเดิมของบางชนชาติ ถูกลืมเลือนไป 
                ง.  การดูดซึมเอาวฒันธรรมของชาติท่ีแขง็แรงกวา่ 
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12.  สังคมสารสนเทศ หรือสังคมขอ้มูลข่าวสาร  ส่งผลดีต่อมนุษยชาติ คือ 
                ก.  เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน 
                ข.  สามารถเรียนรู้และติดต่อกนัไดทุ้กมุมโลก  
                ค.  มีความตอ้งการดา้นวตัถุเพิ่มมากข้ึน 
                ง.  ดูดซึมเอาวฒันธรรมของชาติท่ีแขง็แรงกวา่ 
13.  ส่ิงส าคญัท่ีจะตา้นทานและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากกระแสโลกาภิวตัน์  คืออะไร 
                ก. คุณธรรม 
                ข. ธรรมชาติ 
                ค. เศรษฐกิจพอเพียง 
                ง. การส่ือสาร 

14.  การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอ้งอาศยัส่ิงใด 

                ก.  การส่ือสาร 
                ข.  การประสานงาน 
                ค.  การประชาสัมพนัธ์ 
                ง.  ถูกทุกขอ้ 

15.  การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลงัใหป้ระเทศไทย ผลการขบัเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะเกิด
ลกัษณะใดในแต่ภาคส่วน 

                ก. เครือข่าย 
                ข. กลุ่มชน 
                ค.  สถาบนั 
                ง.  ไม่มีขอ้ถูก 
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                                 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  บทที ่7 
 

49. ข   9.  ค 

50. ก   10. ง 

51. ง   11.  ค 

52. ค   12.  ข 

53. ง   13.  ค 

54. ก   14.  ง 

55. ข   15.  ก 

56. ก 
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 ดดดด 

 

แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 8 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      
รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่13 

ช่ือหน่วย   สร้างทมีงานด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ช่ือเร่ือง   สร้างทมีงานด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน  3  คาบ 

         

    หัวข้อเร่ือง 
1. ความหมายของการท างานเป็นทีม 
2. ลกัษณะท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีม 
3. ความแตกต่างระหวา่งการท างานแบบทีมและกลุ่ม (Teams and Groups )  
4. ความส าคญัของการสร้างทีมงาน 
5. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงาน 
6. องคป์ระกอบของทีมงาน 
7. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. บริหารทีมงานดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    สาระส าคญั 

        ทีมงานนั้นกินความหมายมากกวา่กลุ่มคน ท่ีมารวมกนัเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึง 
ความเป็นผูน้ ากลุ่ม กระบวนการตดัสินใจของกลุ่ม การใชท้รัพยากรของกลุ่มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่มซ่ึงจะมีผลต่อการท างานร่วมกนั เป้าหมายของการสร้างทีมงาน จึง
เป็น การสร้างทีมงาน ท่ีมีการท างานอยา่งมี ชีวติชีวา แทนท่ีจะเป็นเหมือน เคร่ืองจกัร และ มีการ
ประสาน การท างาน ของสมาชิกทุกคน ในทีมใหมุ้่งสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกนั 
                      การท างานท่ีดี เกิดการคิดสร้างสรรคแ์ละมีความริเร่ิมในส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัเสริมสร้าง
งานและองคก์ารใหมี้คุณภาพและมัน่คง นอกจากน้ีการท างานตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของ 
บุคลากรผูร่้วมงาน ไม่มีงานใดท่ีจะส าเร็จดว้ยคนๆเดียว การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ                   
องคก์ารตอ้งอาศยัการท างานเป็นทีม                        



 ตตตต 

 
                       แนวคิดส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารทีมงานในยคุปัจจุบนั คือ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ท่ีช้ีแนะแนว
ทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น เนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และพฒันาอยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอน อนัเป็นแนวคิดท่ีน าไปสู่การพฒันาความสามารถในการพึ่งตนเอง ช่วยลดความเส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจยัรอบดา้น โดยอาศยัหลกัการท่ีส าคญั 3 ส่ิง คือ 
            ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี ประกอบกบัการใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ความเพียร ความอดทน และความสามคัคี เพื่อสร้างทกัษะความสามารถสนบัสนุนเพิ่มพูน
ความรู้ร่วมกนัท างานเป็นทีมรวมพลงั สร้างค่านิยมท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม เพราะหน่วยงานท่ีมี
ก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีความสามคัคี ยอ่มสามารถขบัเคล่ือนองคก์รใหก้า้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมภายนอกได ้
 
               จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                      1. อธิอธิบายความหมายของการบญัชีและการท าบญัชีได ้
                      2. บอกประโยชน์ของการบญัชีได ้
                      3. บอกช่ือบญัชีในแต่ละประเภทบญัชีได ้
                      4. อธิบายความหมายของสมการบญัชีได ้
                      5. อธิบายความหมายของงบการเงินได ้
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

                  จดุประสงค์ทั่วไป 

11. อธิบายความหมายของการท างานเป็นทีมได ้

12. บอกลกัษณะท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีมได ้
13. จ าแนกความแตกต่างในการท างานแบบทีมและกลุ่ม (Teams and Groups ) ได ้
14. บอกความส าคญัของการสร้างทีมงานได ้
15. แจกแจงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงานได ้

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการบริหารทีมงานบนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 ถถถถ 

 
                     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

10. รู้และเขา้ใจแนวของการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
                             2.  สามารถประเมินความส าคญัของการท างานเป็นทีมได้ 
                             3.  วเิคราะห์ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมได ้
                             4.  น าความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของการท างานเป็นทีม มาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ต่องานได ้
 

          เน้ือหาสาระ 
1. ความหมายของการท างานเป็นทีม 
2. ลกัษณะท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีม 
3. ความแตกต่างระหวา่งการท างานแบบทีมและกลุ่ม (Teams and Groups )  
4. ความส าคญัของการสร้างทีมงาน 
5. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงาน 
6. องคป์ระกอบของทีมงาน 
7. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. บริหารทีมงานดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                 กจิกรรมครู  

8. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูสนทนากบันกัศึกษาวา่เคยกีฬาเป็นทีมหรือไม่ เช่นวอลเล่ยบ์อล  หรือ ฟุตบอล 

เปรียบเทียบลกัษณะการเล่นของทีมท่ีประสบความส าเร็จ  และทีมท่ีไม่ประสบความส าเร็จวา่แตกต่าง
กนัอยา่งไรบา้ง 

9. ขั้นด าเนินการสอน 
1.  อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 

                                  2.  บรรยายเน้ือหาหน่วยท่ี 8 เร่ืองสร้างทีมงานดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                                   3. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน ใหทุ้กกลุ่มท างานเป็นทีม  มอบหมายใหแ้บ่ง
หนา้ท่ีและบทบาทกนัในทีมงาน ใหแ้ต่ละทีมระดมความคิดเห็นวเิคราะห์นิทานเร่ือง “สอนลูกใหป้ลูก
กลว้ย”  ตามใบงาน  8.1   
   



 ทททท 

            
          กจิกรรมนักศึกษา 

6. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
7. จดัแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8. ระดมความคิดเห็น อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในทีมงาน 
9. สรุปเน้ือหาท่ีคน้ควา้และน าเสนอผลงาน 
10. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 

 

         งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
               ก่อนเรียน 
                          1. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

                          2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test)  
               ขณะเรียน 

9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test) 
10. จดักลุ่มการเรียนการสอน แบบ     BRAINSTORMING 

   ขั้นท่ี 1  แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษาเก่ง  
                   ปานกลางและนกัศึกษาอ่อนคละกนั 
   ขั้นท่ี 2  นกัศึกษาคดัเลือกผูท้  าหนา้ท่ีต่างๆท่ีส าคญัในทีม 
   ขั้นท่ี 3  ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมสมอง อภิปรายในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ

มอบหมายเรียบเรียงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 
   ขั้นท่ี 4   แต่ละกลุ่มน าผลงานเสนอหนา้ชั้น 

11. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
                หลงัเรียน 

5. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน(Post – test)  
6. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั  

 

        ส่ือการเรียนการสอน 
                ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                         1. หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รหสั  3000-1503 
                          2. Power Point 
 



 ธธธธ 

                  แหล่งการเรียนรู้ 
                           1.  หอ้งสมุด 
                           2.  เวป็ไซด์ต่างๆ 
 

          การประเมนิผลการเรียน 
                ก่อนเรียน 
                         ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre – test)  
                ขณะเรียน 

13. สังเกตจากความตั้งใจ ความสนใจ 
14. สังเกตจากการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล  

                 หลงัเรียน 
3. ผลการประเมินแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test) 
4. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 8 

 

         กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
              ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มใหแ้ต่ละกลุ่มวเิคราะห์ นิทานเร่ือง “สอนลูกใหป้ลูกกลว้ย”  
ตามใบงานท่ี 8.1 
 

         เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 

 
 
 
       
 
 
 
 

           
ค าช้ีแจง             3   หมายถึง             มีพฤติกรรมระดบัสูง 

                             2   หมายถึง             มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

                             1   หมายถึง             มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

 

    พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 



 นนนน 

       เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี
7. แบบทดสอบปรนัย  20 ข้อ 

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     15-16    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     13-14   ขอ้            หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     นอ้ยกวา่  12 ขอ้    หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 
 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัต ิ
               วเิคราะห์ค าตอบของแต่ละคนเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม 
 
                                          ดีมาก     ดี                   ปรับปรุง 
               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บบบบ 

บันทกึหลงัการสอน 
29. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควร ปรับปรุง 
      ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
30. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
       มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
       ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
31. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
       การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
32. ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
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ใบงานที ่8.1 

นิทานเร่ือง “สอนลูกให้ปลูกกล้วย” 
 

1. ให้แต่ละกลุ่มเลือก  หัวหน้ากลุ่ม  (มหีน้าทีป่ระสานและกระตุ้นการท างานของสมาชิกแต่
ละคน  อกีทั้งควบคุมและก ากบัการท างานให้อยู่ในเวลา และได้ผลงานตามเป้าหมายอย่าง

มปีระสิทธิภาพ )  เลขาฯกลุ่ม  (เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลรายละเอยีดจาก
ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะของสมาชิกและบันทึกเพ่ือน าเสนอ) และ ตัวแทนน าเสนอ  
(มหีน้าทีน่ าเสนอรายละเอยีดทีบ่ันทกึไว้แล้ว หน้าช้ันเรียน)  โดย  สมาชิก  แต่ละคนมี
หน้าทีช่่วยกนัแสดงความคดิเห็น หรือระดมสมองในหัวข้อที่ก าหนด 

2. สมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม อ่านนิทานการศึกษา เร่ือง “สอนลูกให้ปลูกกล้วย” 

3. สมาชิกของกลุ่มช่วยกนัวเิคราะห์นิทาน  ตามหัวข้อ ทีก่ าหนด 

4. ให้ตัวแทนน าเสนอ  น าเสนอผลการวเิคราะห์แต่ละหัวข้อของกลุ่มหน้าช้ันเรียน 

( รวม กลุ่ม แต่ท างานเป็น ทมี นะค่ะ ใช้เวลา  45  นาที   ) 
 

 

   นิทานการศึกษา เร่ือง  “สอนลูกให้ปลูกกล้วย”  

    
                   เม่ือไม่นานมาน้ีมีชายคนหน่ึงเล้ียงชีพดว้ยการปลูกกลว้ย  มาตั้งแต่หนุ่มจนถึงวยัชรา  เขาสามารถ
หาเล้ียงชีพดว้ยการปลูกกลว้ยขายเพียงอยา่งเดียว จนมีความช านิช านาญในการปลูกกลว้ยเป็นอยา่งดี  กลว้ย
จากสวนของเขาเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทัว่ไปเพราะเป็นกลว้ยผลใหญ่  อร่อยกวา่กลว้ยธรรมดาทัว่ไป 

                    คร้ังเม่ืออายยุา่งเขา้สู่วยัชราจึงมาร าพึงกบัตวัเองวา่  เราน้ีอายมุากแลว้อีกไม่นานก็จะตอ้งจากโลก
น้ีไป ลูกของเราทั้ง  4  คนก็เร่ิมเติบโตข้ึนมา  เราก็ยงัไม่ไดว้างแผนอนาคตไวใ้ห้เลย วชิาความรู้ ท่ีเรามีอยูท่ี่
ส าคญัก็คือ  วชิาปลูกกลว้ยท่ีเป็นเคร่ืองหาเล้ียงชีพตลอดมา  หากจะถ่ายทอดใหลู้กทั้ง 4 คนก็คงจะท าใหลู้ก ๆ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือหาเล้ียงชีพต่อไปภายหนา้ได ้ เราจะสอนลูกใหป้ลูกกลว้ยอยา่งไรดี  ชายชราเร่ิมคิดและ
ไตร่ตรอง 
                      จนในท่ีสุดบุตรชายคนโต  ก็เร่ิมมีอายท่ีุพอจะเรียนรู้การปลูกกลว้ยได ้ ชายชราจึงพาไปท่ีสวน
กลว้ยอนัร่มร่ืนเยน็สบาย  พาไปดูกลว้ยท่ีสุกอร่ามไปทั้งตน้  ใหลู้กชายกินกลว้ยท่ีหอมหวาน  ท่ีมีแต่คนติดใจ  
เวลาน ากลว้ยไปขายท่ีตลาดก็พาลูกชายคนน้ีไปดว้ย  ใหลู้กชายขายกลว้ยและเม่ือไดเ้งินก็แบ่งใหลู้กชายไป
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ซ้ือของท่ีเขาตอ้งการ   เขาเห็นวา่เม่ือลูกชายคนโตผูน้ี้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการปลูกกลว้ยขายเช่นน้ี
แลว้  เร่ืองอ่ืน ๆก็คงไม่จ  าเป็น  เม่ือเกิดความชอบใจแลว้ก็จะมีผลท าใหเ้กิดความพยายามในเร่ืองอ่ืน ๆ  เอง  
คิดดงัน้ีแลว้จึงส่งลูกชายคนน้ีออกไปประกอบอาชีพปลูกกลว้ยตามล าพงัในทอ้งท่ีท่ีห่างไกล 
                       ลูกชายคนโตออกจากบา้นมาดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเจริญรอยตามพอ่ใหไ้ด ้ เขาเร่ิมท าสวนกลว้ย  
แต่ประสบปัญหาต่าง ๆ หลายประการ  ประการแรกเขาไม่รู้วธีิการใส่ปุ๋ยระยะต่าง ๆ  ในการปลูกกลว้ย  ท า
ใหส้วนของเขามีตน้กลว้ยแน่นขนดัเตม็ไปหมด  ท าใหก้ลว้ยไม่เจริญงอกงามเท่าท่ีควร  ผลกลว้ยเล็ก รสไม่
อร่อย  ประการท่ีสอง  เน่ืองจากเขาไม่ไดฝึ้กฝนในการท างานมาก่อนร่างกายของเขาจึงไม่แขง็แรงพอ  เกิด
การเจบ็ป่วยเสมอ  นอกจากน้ีเขายงัขาดความช านาญในการขดุทอ้งร่อง  คดัหน่อกลว้ย  ท าใหห้น่อกลว้ยหกั
เสียหาย   การขดุหลุมก็ใชเ้วลานานท าใหเ้สียเวลา  สวนกลว้ยของเขาจึงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  แต่
ดว้ยเหตุท่ีเขาเป็นคนรักสวนกลว้ย    เขาจึง พยายามปรับปรุงตวัเองตลอดเวลา  เอาใจใส่ ดูแลสวนกลว้ยเท่าท่ี
จะท าได ้ กวา่สวนของเขาจะไดผ้ลบา้งก็กินเวลานาน 

                ทางฝ่ายชายชราไดสื้บทราบความเคล่ือนไหวของบุตรชายคนโตอยูต่ลอดเวลา   จึงคิดหา
วธีิการท่ีจะสอนบุตรเสียใหม่  ก็พอดีบุตรคนท่ีสองเจริญวยัข้ึนมา  บิดาจึงพาไปท่ีสวนและบอกใหล้งมือขดุ
ลอกทอ้งร่อง  คดัหน่อกลว้ย  ท าร้ัว ตามท่ีบิดาสั่งโดยไม่ตอ้งคิด  ไม่ตอ้งถามค าถามใด ๆทั้งส้ิน  ทั้งน้ีบิดาเช่ือ
วา่การใหลู้กไดล้งมือท าจริง ๆตามค าสั่งจะเป็นการท าให้ลูกชายเป็นนกัปลูกกลว้ยท่ีดีได ้  
ผลปรากฏวา่ลูกชายคนน้ีมีร่างกายท่ีล ่าสันแขง็แรงท างานคล่องแคล่ว  คร้ันพอถึงเวลาอนัสมควรบิดาจึงปล่อย
ใหเ้ขาออกไปท าสวนกลว้ยในทอ้งท่ีห่างไกลอีกแห่งหน่ึง   
                        บุตรคนท่ีสองรับค าสั่งของพอ่แต่โดยดี   ท่ีใหไ้ปปลูกกลว้ย เขาจึงเดินทางไปยงัทอ้งท่ีแห่งนั้น
เพื่อท าสวนกลว้ย  แต่บุตรชายคนน้ีไม่ยนิดีในการเป็นชาวสวนกลว้ยเลย  เขามองไม่เห็นประโยชน์ของการ
ปลูกกลว้ย  เขาไม่อยากประกอบอาชีพน้ี  แต่เม่ือพอ่เขาสั่ง  เขาจึงจ าใจตอ้งท าสวนปลูกกลว้ย   อาศยัร่างกายท่ี
แขง็แรงและความช านาญท่ีพ่อฝึกฝนใหม้าก่อนท าสวนกลว้ย   ผลปรากฏวา่สวนของเขาไม่ประสบ
ความส าเร็จเพราะเขาไม่ค่อยเอาใจใส่  และเขายงัขาดความรู้ในการใส่ปุ๋ย กลว้ยในสวนของเขาเกิดโรค
บางอยา่ง   จึงไม่เจริญเติบโตหรืองอกงามเท่าท่ีควร ท าให้กลว้ยตายและล าตน้เน่าเสียจ านวนมาก  เพราะเขา
ไม่รู้ทั้งวธีิป้องกนัและแกไ้ข 

                        ทางฝ่ายบิดาเม่ือรู้ข่าวก็นึกเสียใจท่ีบุตรไม่ประสบความส าเร็จดงัท่ีตนหวงั  พอดีบุตรชายคนท่ี 
3 เติบโตข้ึนมา  เขาจึงตั้งใจท่ีจะสอนใหเ้ป็นนกัปลูกกลว้ยท่ีมีช่ือเสียงใหไ้ด ้ คิดดงันั้นเขาจึงเร่ิมสอนบุตรชาย  
โดยเร่ิมอธิบายถึงวธีิการปลูกกลว้ย  โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน  ขดุหลุม  คดัหน่อกลว้ย  การปลูก  การรดน ้า
ใส่ปุ๋ย  พรวนดิน ค ้าตน้  การบ่มกลว้ยใหสุ้ก  ฯลฯ  นอกจากน้ียงัหาหนงัสือท่ีตนเองเคยบนัทึกเร่ืองการปลูก
กลว้ยมาใหลู้กชายอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้  และพาไปดูตวัอยา่ง หรือของจริงในสวนจนบุตรชายคนท่ี 3 มี
ความรู้เร่ืองกลว้ยเป็นอยา่งดี ไม่วา่บิดาจะตั้งปัญหาถามอยา่งไร  ลูกชายคนน้ีสามารถตอบไดห้มด  คร้ันแลว้
บิดาก็ส่งออกไปประกอบอาชีพปลูกกลว้ยในทอ้งท่ีห่างไกลอีกแห่งหน่ึง 
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                        บุตรคนท่ี 3 ซ่ึงโดยแทจ้ริงมิไดช่ื้นชมอาชีพปลูกกลว้ยเท่าใดนกั  เขาไม่เห็นคุณค่าประโยชน์
ของการปลูกกลว้ยขาย  ไม่มัน่ใจวา่อาชีพน้ีจะเล้ียงตนเองได ้ แต่ก็ตอ้งจ าใจท าเพราะบิดาสั่งอยา่งไร เขาก็ตอ้ง
ท าตาม   เขาท าสวนกลว้ยในท่ีท่ีพอ่เห็นวา่ดี  ผลก็คือสวนกลว้ยของเขาขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา  เพราะเขา
ใชเ้วลาส่วนมากศึกษาหาลู่ทางไปสู่อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเขาใฝ่ฝัน  นอกจากน้ีเขาพบปัญหา  เร่ืองการท างานในสวน
กลว้ย เขาขาดความช านาญ เพราะขาดการฝึกฝนมาก่อน  ร่างกายของเขาก็ไม่แขง็แรงพอท่ีจะท างานในสวน
ใหไ้ดผ้ลดี   แต่เขาก็มีคุณสมบติัท่ีเพื่อนบา้นช่ืนชอบอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ  เวลาท่ีเพื่อนบา้นมีปัญหาในเร่ืองความรู้
ทางวชิาการในการปลูกกลว้ย   เขาจะสามารถใหค้ าตอบและอธิบายไดเ้สมอ  แต่สวนของเขาเองกลบัไม่เคยสู้
สวนของเพื่อนบา้นไดเ้ลย 
                        ผลท่ีไดจ้ากการท าสวนกลว้ยของบุตรทั้ง 3 คน ท าใหผู้เ้ฒ่าคิดหนกั  เป็นเพราะวา่ยงัเหลือ
บุตรชายอีกคนเดียวท่ีจะตอ้งถ่ายทอดวชิาความรู้ในการปลูกกลว้ยให ้ ท าอยา่งไรจึงจะไม่พลาด  ชายชรา
ไตร่ตรองอยูห่ลายวนั  โดยพยายามหาขอ้บกพร่องของบุตรทั้ง 3  คน  และพิจารณาหาทางแกไ้ข  ในท่ีสุดก็
คิดตก  เม่ือบุตรคนสุดทอ้งเติบโตพอท่ีจะสอนวชิาการปลูกกลว้ยได ้ ชายชราจึงพาไปสวนกลว้ยอนัร่มร่ืน  
พาไปดูกลว้ยตน้งาม ๆ  ผลกลว้ยท่ีสุกเหลืองเปล่งปลัง่  ใหเ้ขาลองกินกลว้ยท่ีหอมหวานนั้น  เม่ือน ากลว้ยไป
ขายก็ใหบุ้ตรชายไปช่วยขายดว้ย  แบ่งเงินท่ีขายไดใ้ห ้ เพื่อไปซ้ือของท่ีเขาอยากได ้ เขาจะพาบุตรชายคนน้ี
ไปดว้ยเสมอเวลาไปไหน  เม่ือมีคนยกยอ่งสรรเสริญความเป็นยอดในการปลูกกลว้ยของเขา บุตรก็จะไดย้นิ
อยูเ่สมอ  หลงัจากนั้นเขาเร่ิมสอนโดยอธิบายวธีิปลูกกลว้ยใหฟั้งนบัตั้งแต่  การเตรียมดิน  การคดัการตดัหน่อ
กลว้ย  การใส่ปุ๋ย  การเวน้ระยะห่างในการปลูกกลว้ย  ฯลฯ  พร้อมกนันั้น 
ก็พาไปในสวนทุกวนั  ลงมือปลูกกลว้ยจริง ๆ  ใหค้วามรู้ท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติั  จนมีความรู้ ความ
ช านาญ  ร่างกายก็แขง็แรงเหมาะกบัการเป็นชาวสวนท่ีดี   
                           เม่ือถึงคราวท่ีจะไปท าสวนกลว้ยตามท่ีพอ่สั่ง  บุตรคนท่ี  4  ก็ออกจากบา้นดว้ยความมัน่ใจ
ในอาชีพการปลูกกลว้ย  สวนกลว้ยของเขาเป็นท่ีกล่าวขานยกยอ่งในบรรดาคนในหมู่บา้น กล่าวคือเป็นสวน
กลว้ยท่ีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งดีตามหลกัวชิาการ   มีการปลูกกลว้ยอยา่งถูกหลกัเกณฑ ์ ท าดว้ยความ
ช านาญ  ผลกลว้ยท่ีส่งออกขายเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้  กิจการสวนกลว้ยของเขาเจริญรุ่งเรือง  มีผูส้ั่งซ้ือไม่
ขาดระยะจนผลิตส่งไม่ทนั 
                            ชายชราเม่ือทราบข่าวความส าเร็จของบุตรชายคนท่ี 4 ดงันั้นแลว้ จึงร าพึงในใจวา่  “ เออ! 
ความส าเร็จน้ีเพิ่งคน้พบไดต้อนใกลต้ายน้ีเอง” 
 

เม่ือนักศึกษาอ่านนิทานแล้ว  ช่วยกนัวเิคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี ้

1. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรต่อการสอนลูกชายทั้ง 4  คน  ของชายชรา 
2. เพราะอะไร?  การประกอบอาชีพปลูกกล้วยของลูกชายทั้ง 4 คนของชายชรา  จึงเกดิผล

ทีแ่ตกต่างกนั 
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3. ถ้าท่านเป็นชายเจ้าของสวนกล้วยในเร่ืองนี ้  ท่านจะท าอย่างไรกบัลูกชายทั้ง  4  คน 

4. นิทานเร่ืองนีส้อนเราหรือให้ข้อคดิเกีย่วกบัเร่ืองอะไรบ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฟฟฟฟ 

แบบฝึกหัด บทที ่8 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้ 
        

1.   จงอธิบายความหมายของ  การท างานเป็นทีม  
2.   ลกัษณะท่ีส าคญัของทีมมีอะไรบา้ง 
3. ทีมและกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

4. วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการสร้างทีมงานมีอะไรบา้ง 

5. ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงาน มีอะไรบา้ง 

6. หวัหนา้หรือผูน้ าทีม ตอ้งมีคุณลกัษณะ และบทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้ง  

7. เลขานุการ  ตอ้งมีคุณลกัษณะ และบทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้ง 

8. สมาชิกของทีมงาน ตอ้งมีคุณลกัษณะ และบทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้ง 

9. ในการก าหนดวตัถุประสงคข์องทีมนั้น  คุณลกัษณะของวตัถุประสงคท่ี์ดี  มีอะไรบา้ง 
10. ในการท างานของสมาชิกในทีม มกัเกิดความขดัแยง้ ข้ึนเสมอ เพราะอะไร  และมีวธีิการ

แกไ้ขความขดัแยง้อยา่งไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ภภภภ 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที ่ 8 
 

1. การท างานเป็นทมี หมายถึง กลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนั โดยมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสมาชิกใน
กลุ่ม ช่วยกนัท างาน เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีส่ิงจูงใจใหท้  างานดว้ยความสมคัรใจเตม็ใจ  และพึง
พอใจ มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงความสัมพนัธ์ต่างๆเพื่อใหก้ารท างานดีข้ึนทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ลกัษณะทีส่ าคัญของทมีมี 4 ประการ ดังนี้ 

1.  การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคล 
2.  มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกนั 
3.  การมีโครงสร้างของทีม 
4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกนั 
5. วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการสร้างทีมงานมีอะไรบา้ง 
6. หวัหนา้หรือผูน้ าทีม   มีคุณลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

3.  ทมีและกลุ่ม มีความแตกต่างกนั คือ 
             ลกัษณะกลุ่ม 
                     1.  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั ช่วยเหลือกนัในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ                              
.                    2.   ผลงานกลุ่ม คือ ผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนั 
              ลกัษณะทมี 
                     1.  ตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจ ความผกูพนั และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
                     2.  เสียสละความตอ้งการส่วนตวัเพื่อใหก้ารท างานของทีมบรรลุเป้าหมาย 
                     3.  สมาชิกตอ้งมีความไวว้างใจ เช่ือใจกนั มีความสามคัคี เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 
                     4.  ผลงานของทีม เป็นผลจากการประสานความพยายามเป็นเน้ือเดียวกนั 

 4. วตัถุประสงค์ทีส่ าคัญของการสร้างทมีงาน ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างความไวว้างใจกนัในหมู่สมาชิกทีมงาน 
2. เพื่อแสวงหาวธีิแกไ้ขปัญหาร่วมกนั สมาชิกของทีมจะท างานไดดี้ข้ึนเม่ือมีการ เปิดเผย

จริงใจต่อกนั เม่ือมีปัญหาจะไดช่้วยกนัแกไ้ข 
3. เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเช่ียวชาญใหม้ากข้ึน ช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เป็นการใชศ้กัยภาพ ของ ทีมงาน ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางสร้างสรรคแ์ก่องคก์าร 



 มมมม 

5. เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจะรับฟังความคิดเห็นและข่าวสารของผูอ่ื้นอยา่งตั้งใจ  และให้
เกียรติ ซ่ึงกนัและกนั 

6. เพือ่พฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาร่วมกนั 

   5. ทกัษะทีส่ าคัญและจ าเป็นส าหรับการสร้างทมีงาน มีดังนี้ 

1. ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร (Communication) 
2. ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์  (Interactive) 
3. ทกัษะการเป็นผูน้ าทีมงาน((Team  Leader)  
4. ทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ ( Decision Making) 
5. ทกัษะในการประชุมของทีมงาน (Meeting) 
6. ทกัษะในการบริหารความขดัแยง้ (Conflict Management)  

6. หัวหน้าผู้น าทมี   มีคุณลกัษณะดังนี ้   

-   เป็นท่ียอมรับนบัถือของสมาชิกในกลุ่มดว้ยความจริงใจ 
-   เปิดเผย จริงใจ ซ่ือสัตย ์และเป็นกนัเอง 
-   ไม่ใชอิ้ทธิพลครอบง ากลุ่ม เป็นประชาธิปไตยไม่เผด็จการ 
-   มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานสูง 
-   สามารถด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
-   ไม่ผกูขาดการเป็นผูน้ ากลุ่มตลอดเวลา 
-   พร้อมใหค้วามช่วยเหลือกลุ่ม 
-   สามารถส่ือสารผลงานของทีมใหส้าธารณะชนเขา้ใจได ้
-   มีวฒิุภาวะทางสังคม 
-   มีแรงจูงใจและแรงขบัทางดา้นความส าเร็จสูง 

                  บทบาทและหน้าที่ส าคัญของหัวหน้าทมี ดังนี้ 

                         -  รับนโยบายจากองคก์าร 
                     -   ก าหนดเป้าหมาย แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบติั 
                     -   มอบหมายงานแก่สมาชิก 
                     -   สร้างบรรยากาศดว้ยการจูงใจ เสริมแรง ใหก้ าลงัใจ 
                     -   ใชเ้ทคนิคเผชิญความขดัแยง้ไม่วา่เร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั 



 ยยยย 

                     -   อ  านวยความสะดวก ใหค้วามช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ 
                      -   ประเมินผลงานและผูร่้วมงาน 

7.  สมาชิกของทมีงาน    คุณลกัษณะของสมาชิกของทมีงาน  ดังนี้ 
     -   สามารถรับผดิชอบงานในหนา้ท่ีของตนและของกลุ่ม 
    -    ผูรู้้จกัฟัง รู้จกัพูด และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
    -    ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 
    -    เคารพมติของกลุ่ม และป้องกนัมิใหเ้บ่ียงเบนมติของกลุ่มออกไป 
    -    เป็นผูเ้สียสละ อาสาช่วยท างานทุกดา้น 
    -    กลา้แสดงความคิดเห็น 

บทบาทและหน้าทีส่ าคัญของสมาชิก 

    -   รับมอบหมายงานจากหวัหนา้ทีม 
    -   ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบใหบ้รรลุเป้าหมายของทีมงาน 
    -   ใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาต่างๆ 
    -   เป็นผูต้ามท่ีดี 
    -    ตั้งใจจริงในการท างาน 
    -    ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
    -    ค  านึงถึงความส าคญัของทีมงาน 

8. เลขานุการ  คุณลกัษณะของเลขานุการกลุ่ม  ดังนี้ 
-   มีความสามารถในการเขียนหนงัสือดี 
-    สามารถจบัประเด็นการพูด การปรึกษาหารือของกลุ่มไดดี้ 
-    สามารถสรุปผลการประชุมและท ารายงานใหส้มาชิกไดท้ราบ 
-    มีความรู้และประสบการณ์ในการเสนอรายงานอยา่งมีแบบแผน 
-    สามารถเขียนแผนผงั กราฟ ชาร์ท ได ้
บทบาทและหน้าทีส่ าคัญของเลขานุการ 
-   รับค าสั่งจากหวัหนา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
-    ส่งข่าวสารท่ีรับมาไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
-    ประสานงานผูบ้งัคบับญัชาและถ่ายทอดส่ิงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอ                   
-    มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีแบบสร้างสรรคต่์อทุกๆ คน 

 

 



 รรรร 

9. ในการก าหนดวตัถุประสงค์ของทมีน้ัน  คุณลกัษณะของวัตถุประสงค์ทีด่ี  มีอะไรบา้ง 
                     คุณลกัษณะของวตัถุประสงค์ทีด่ี  ตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  สามารถปฏิบติัได ้และเขา้ใจ

ไดง่้าย ไม่ขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัหรือนโยบายอ่ืน ๆ  สามารถสนองความตอ้งการหรือ
วตัถุประสงคข์องสมาชิกท่ีปฏิบติังาน  และสามารถปรับปรุงใหเ้ขา้กบัภาวการณ์ได ้              

10. ในการท างานของสมาชิกในทมี มักเกดิความขัดแย้ง ขึน้เสมอ เน่ืองจาก  หากเป็นความขดัแยง้ทาง
ความคิดจะมีรากฐานมาจากทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือท่ีแตกต่าง  ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั  และความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ นั้นมีรากฐานมาจากความ
ตอ้งการท่ีแตกต่าง  และความจ ากดัของทรัพยากรบางอยา่งท่ีมาสนองความตอ้งการของแต่ละ
ฝ่าย  

              วธีิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
                วธีิท่ีดีควรเป็นแบบการแกปั้ญหาร่วมกนั มีลกัษณะ มองความขดัแยง้วา่เป็นปัญหาซ่ึง
จะตอ้งร่วมกนัหาทางแกไ้ข ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะเอาแพ ้– เอาชนะกนั ใหท้ั้งสองฝ่ายอยูใ่นฐานะเท่า
เทียมกนั การสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ ไม่ควรพูดในกรณีท่ี 
มีอารมณ์ขุ่นเคือง ใหค้  าพูดท่ีท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงเจบ็ปวด พยายามพูดในแง่ท่ีวา่  เราสนใจท่ีจะรับ
ฟังความเห็นของเขา  พูดในลกัษณะท่ีชกัชวนใหเ้ขามาร่วมกนัขจดัความขดัแยง้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ลลลล 

แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่8 
จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1. ขอ้ใด ไม่  เก่ียวขอ้งกบั ความหมายของ การท างานเป็นทมี  
 ก. กลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและตอ้งพึ่งพากนั 
 ข. การใชท้รัพยากรของกลุ่มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ค. มีส่ิงจูงใจใหท้  างานดว้ยความสมคัรใจเตม็ใจ  และพึงพอใจ 

 ง. มีเป้าหมายหลายอยา่งท่ีแต่ละคนจะตอ้งแบ่งกนัท าใหง้านส าเร็จ 

2. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะทีส่ าคัญของทมี 

 ก. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกนั 
 ข. ระบบพฤติกรรม ซ่ึงเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม 
 ค. มีปฏิสัมพนัธ์การติดต่อกนัตวัต่อตวั 
 ง.  จุดประสงคข์องสมาชิกของทีมตอ้งสอดคลอ้งกบัองคก์าร 
3. ทมีและกลุ่ม มีความหมายเหมือนกนัในเร่ืองใด 
 ก. ร่วมแรงร่วมใจ 
 ข. ผลงาน 
 ค. จ านวน 
 ง. ความรับผดิชอบ 
4. ทมีและกลุ่ม มีความหมายต่างกนัในลกัษณะใด 
 ก.  ความร่วมมือ  
 ข.  เป้าหมาย 
                ค.  ผลงาน 
 ง. จ านวน  
5. ขอ้ใด ไม่ใช่ วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการสร้างทีมงาน 
 ก. สร้างขวญัและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 ข. พฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
 ค. สร้างความไวว้างใจกนัในหมู่สมาชิกทีมงาน 
 ง. แสวงหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเน่ืองจากการบริหารความขดัแยง้น าไปสู่การพฒันา 
 
 
 



 วววว 

6. ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการสร้างทีมงาน  คือขอ้ใด 
 ก. การประชุม   
 ข. ความช่วยเหลือ 
 ค. การประเมินผลงาน   
 ง. การเป็นผูต้ามท่ีดี 
7. ขอ้ใดเป็นบทบาทและหน้าทีส่ าคัญของหัวหน้าทมี 
 ก. ส่งข่าวสารท่ีรับมาไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ข. ใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาต่างๆ 
 ค. สร้างบรรยากาศดว้ยการจูงใจ เสริมแรง ใหก้ าลงัใจ 
 ง. ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบใหบ้รรลุเป้าหมายของทีมงาน 
8.  ขอ้ใดคือ คุณลกัษณะของเลขานุการของทมี   
 ก. สามารถด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ข. เป็นผูเ้สียสละ อาสาช่วยท างานทุกดา้น 
 ค. ผูรู้้จกัฟัง รู้จกัพูด และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
 ง. สามารถสรุปผลการประชุมและท ารายงานใหส้มาชิกไดท้ราบ 
9. ขอ้ใด ไม่ใช่  องค์ประกอบท่ีท  าใหก้ารท างานของทีมงานเกิดประสิทธิผล 
 ก. การประเมินผล 
 ข. การก าหนดวตัถุประสงค ์
                ค.  การก าหนดวธีิท างาน 
 ง. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
10. ในการควบคุมใหป้ฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานความประพฤติ  สามารถท าไดท้างใดบา้ง  
                ก. การส่งเสริมให้คนปฏิบติั   
 ข. การลงโทษบุคคลท่ีฝ่าฝืน 
 ค. การใหร้างวลั 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
11. การท างานแบบทีม (Team work)  สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นระดบัใด 
                ก. ระดบัชาติ 
 ข. ระดบัทอ้งถ่ิน 
 ค. ระดบัหน่วยงาน 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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12. ความพอประมาณส าหรับการท างานเป็นทีม ควรท าลกัษณะใด 
                ก. ไม่ควรตั้งเป้าหมายเกินความสามารถของสมาชิก 
 ข. ฝึกใหที้มท างานไดทุ้กหนา้ท่ี 
 ค. เป็นผูน้ าแบบเผด็จการ 
 ง. มอบหมายงานท่ีไม่ยาก 
13. การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ี ส าหรับการท างานเป็นทีม ลกัษณะใดทีไ่ม่ใช่ 
                ก. กระตุน้สมาชิกในทีมใหส้นใจศึกษาความรู้ใหม่ๆ 
 ข.  สร้างเครือข่ายภายนอก 
 ค.  การใหร้างวลั 
 ง.  พร้อมรับมือกบัเปล่ียนแปลง 
14.  การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานเป็นทีม  จะตอ้งมีพื้นฐานของการ

ด าเนินงานคือ 
                ก. ความเป็นเหตุผล 
 ข. ความสามคัคีกลมเกลียว 
 ค. การส่ือสาร 
 ง. คุณธรรม และจริยธรรม 
15.  การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุตใ์ชเ้ป็นเทคนิคการบริหารทีมงาน ผลท่ีเกิดคืออะไร       
                 ก. สมาชิกมีความสุขในการท างาน 
  ข. มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
  ค. สามารถตดัสินใจเร่ืองต่างๆดว้ยสติปัญญา 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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                        เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที ่8 
 

1. ง      9.  ก 

2. ค     10.  ง 

3. ค                              11.  ง 

4. ก                              12.  ก 

5. ข     13.  ค 

6. ก     14.  ง 

7. ค                  15.  ง 

8. ง 
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แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 9 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      
รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่14-15 

ช่ือหน่วย  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัภาวะผู้น า 

ช่ือเร่ือง   เศรษฐกจิพอเพยีงกบัภาวะผู้น า จ านวน  6  คาบ 

 

     หัวข้อเร่ือง 
16. ความหมายของภาวะผูน้ า 
17. คุณสมบติัของผูน้ า 
18. ลกัษณะและบทบาทของผูน้ า 
19. ลกัษณะและบทบาทของผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารในทศวรรษหนา้ 
20. คุณลกัษณะของผูน้ าตามหลกัพระพุทธศาสนา 
21. การพฒันาภาวะผูน้ า 
22. ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
23. บทบาทของผูน้ าธุรกิจท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์ร 
 

      สาระส าคญั 
             ผูน้ าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้  โดยเฉพาะผูน้ าท่ี
ไม่เป็นทางการ เรามกัจะรับรู้ไดเ้สมอ  เพราะในกลุ่มจะ เป็นผูท่ี้มีลกัษณะเด่นเป็นท่ียอมรับของสมาชิก  
ในกระบวนการติดต่อสัมพนัธ์ เขาจะใชภ้าวะผูน้ าปฏิบติัการและอ านวยการ เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่ม ท าให้สมาชิกในกลุ่มแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นเอกภาพ  ผูน้ าเป็นบุคคลท่ีท าให้องคก์ารเจริญกา้วหน้า
และบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ
เป็นบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่คงและช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
                ดา้นบทบาทของผูน้ าธุรกิจท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รนั้น  เม่ือองคก์รธุรกิจตระหนัก
ถึงความจ าเป็นและมีความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจะขบัเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในองคก์รให้มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมไดน้ั้น ผูน้ าธุรกิจตอ้งมีความมุ่งมัน่และยึดถือเป็นแนว
ปฏิบติั ซ่ึงการพฒันาองคก์รและกลไกต่างๆเร่ิมจากก าหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
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ผสมผสานกบักลยุทธ์ขององค์กร โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี บนพ้ืน
ฐานความรู้และคุณธรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดเป็นแผนงาน และผลกัดนัไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือให้
การด าเนินกิจการขององคก์รมีความสมดุลและเจริญเติบโตในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะมีแนวคิดในกรอบเดียวกนั แต่การน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธุรกิจ สามารถปรับใชไ้ดห้ลายรูปแบบ โดยไม่มีสูตร
ส าเร็จตายตวัดงันั้น ผูน้ าธุรกิจจึงตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัเง่ือนไขและสภาวะท่ีองค์กรก าลงัเผชิญอยู่ โดย
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบัการบริหารธุรกิจดา้นต่างๆใหเ้หมาะสมและเกิดสมดุล  
 

         จุดประสงค์การเรียนการสอน 

              จดุประสงค์ทั่วไป 

1. อธิบายความหมายของภาวะผูน้ าได ้
2. จ าแนกคุณสมบติัของผูน้ าได ้
3. บอกลกัษณะและบทบาทของผูน้ าได ้
4. อธิบายลกัษณะและบทบาทของผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารในทศวรรษหนา้ได ้

5. บอกคุณลกัษณะของผูน้ าตามหลกัพระพุทธศาสนาได ้
6. ระบุรายละเอียดการพฒันาภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7. เปรียบเทียบภาวะผูน้ าในแต่ละลกัษณะท่ีส่งผลต่อการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได ้
8. พิจาณาบทบาทของผูน้ าธุรกิจท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์ร 
 

              จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
11.  เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพได ้
12.  ปรับปรุงตนเองใหส้ามารถเป็นผูน้ าท่ีดีได ้
13.  แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าในกลุ่มได ้

 

      เน้ือหาสาระ 
1.  ความหมายของภาวะผูน้ า 
2. คุณสมบติัของผูน้ า 
3. ลกัษณะและบทบาทของผูน้ า 
4. ลกัษณะและบทบาทของผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารในทศวรรษหนา้ 
5. คุณลกัษณะของผูน้ าตามหลกัพระพุทธศาสนา 
6. การพฒันาภาวะผูน้ า 
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 ออออ 

 

                กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                     กจิกรรมครู  

10. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามผูเ้รียนเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และกระบวนการท างานเป็นทีม  
สมาชิกในกลุ่มคนใดท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะอะไร   ครูและผูเ้รียน  ช่วยกนัอภิปราย
และซกัถามเก่ียวกบับทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท่ีร่วมท ากิจกรรมวา่มี
ความส าคญัอยา่งไรบา้ง  และควรจะมีลกัษณะอยา่งไรท่ีจะท าใหก้ลุ่มประสบ
ความส าเร็จ  โดยเฉพาะผูน้ าทีมควรจะมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 

11. ขั้นด าเนินการสอน 
1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. บรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 9 ดว้ย Power Point 
3. สรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 

               กจิกรรมนักศึกษา 
16. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
17. ฟังค าบรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 9  
18. นกัศึกษาฟังสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
 
 
 

          งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                     ก่อนเรียน 

12. นกัศึกษาท ากิจกรรมสร้างเสริมกิจนิสัยและจริยธรรม 
13. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)  

                    ขณะเรียน 
10. นกัศึกษาฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
11. นกัศึกษาฟังบรรยายเน้ือหา หน่วยท่ี 9  
12. นกัศึกษาฟังสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 

 

                    หลงัเรียน 
7. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั  
8. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post –test )  

        



 ฮฮฮฮ 

            ส่ือการเรียนการสอน 
                     ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                          หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รหสั  3000-1503 
 
                     แหล่งการเรียนรู้ 

   1. หอ้งสมุด 
   2. เวป็ไซด์ 
 

         การประเมนิผลการเรียน 
                     ก่อนเรียน 
                         ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –test)  
                     ขณะเรียน 

15. สังเกตจากความตั้งใจ การตอบค าถาม 
16. สังเกตจากการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล 

                    หลงัเรียน 
1. ผลการประเมินหลงัเรียน (Post –test )  
2. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 9 
3. ตรวจรายงาน 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
             “ผู้น าในตัวฉัน” 

1. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ภาวะผูน้ าในตนเอง วา่สามารถเป็นผูน้ าไดห้รือไม่ เพราะอะไร เคยแสดง
บทบาทของการเป็นผูน้ าในสถานการณ์ใดมาบา้ง  รู้สึกอยา่งไร  และบอกคุณสมบติัความเป็น
ผูน้ าของตนเองวา่มีอะไรบา้ง 

2. น าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามความสมคัรใจ  และใหเ้พื่อนช่วยวเิคราะห์เสนอแนะ   
 
 

 
 

 
 



 กกกกก 

เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

     
        ค าช้ีแจง 
 
 

       
    
       เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี

8. แบบทดสอบปรนัย  20 ข้อ 
1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       18 ขอ้  ข้ึนไป          หมายความวา่         ดีมาก 

                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       15-16    ขอ้              หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       13-14   ขอ้               หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง       นอ้ยกวา่  12 ขอ้       หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 

 
 
 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัติ 
              วเิคราะห์ภาวะผูน้ าในตนเองของนกัศึกษา  วา่สามารถเป็นผูน้ าไดห้รือไม่ เพราะอะไร เคย
แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าในสถานการณ์ใดมาบา้ง  รู้สึกอยา่งไร  และบอกคุณสมบติัความเป็นผูน้ า
ของตนเองวา่มีอะไรบา้ง 
                                             ดีมาก       ดี         ปรับปรุง   
 
 
 
 
 
 
 

      พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

              

 
 
 
 

3   หมายถึง  มีพฤติกรรมระดบัสูง 

2   หมายถึง  มีพฤติกรรมระดบัปานกลาง 

1   หมายถึง  มีพฤติกรรมระดบัต ่า 

 



 ขขขขข 

 

 

บันทกึหลงัการสอน 
33. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
34. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
      ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
35. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
      การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
36. ข้อเสนอแนะ 

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

 



 คคคคค 

แบบฝึกหัด บทที่ 9 
1. จงอธิบายความหมายของ ภาวะผูน้ า (Leadership) 
2. คุณสมบติัของผูน้ าเก่ียวกบัการครองตนนั้น มีลกัษณะอยา่งไร 
3. คุณสมบติัของผูน้ าเก่ียวกบัการครองคนนั้น มีลกัษณะอยา่งไร 
4. คุณสมบติัของผูน้ าเก่ียวกบัการครองงานนั้น มีลกัษณะอยา่งไร 
5. ผูน้ าตอ้งมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
6. แนวทางการบริหารเพื่อความส าเร็จ 7 ขั้นตอนของผูน้ า มีอะไรบา้ง 
7. ค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะหรือวถีิทางของผูน้ าท่ีดี  ซ่ึงสามารน ามา

ประยกุตใ์ชก้บัการบริหารและจดัการสมยัใหม่ได ้ และเป็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบติั มีอะไรบา้ง จง
ยกตวัอยา่ง 

8. สังคหวตัถุ 4 (Base of sympathy)  เป็นธรรมท่ีสามารถเป็นแนวทางของผูน้ าท่ีดีไดอ้ยา่งไรบา้ง 
9. อคติ 4 (Prejudice) เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะหรือวถีิทางของผูน้ าท่ีดี  

สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัไดอ้ยา่งไรบา้ง 
10. นกัศึกษาสามารถพฒันาภาวะผูน้ าของตนเองไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งงงงง 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที ่ 9 
1. จงอธิบายความหมายของ ภาวะผู้น า (Leadership) 

ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกวา่พยายามใชอิ้ทธิพล
ของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้ ช้ีน า ผลกัดนั ใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเตม็ใจ และ
กระตือรือร้นในการท าส่ิงต่างๆ ตามตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองคก์รเป็นเป้าหมาย   

2. คุณสมบัติของผู้น าเกี่ยวกบัการครองตนน้ัน มีลกัษณะอย่างไร 
ครองตน  มีลกัษณะ ดงัน้ี 
         -   มีความประพฤติปฏิบติัตนดี 
         -   มีความรู้ ความสามารถ เขา้ใจเหตุการณ์ 
         -   มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
         -   มีความอดทนอดกลั้น 
         -   มีเหตุมีผล 
         -   มีการควบคุมอารมณ์ท่ีดี (EQ=Emotional Quotient) 

3.คุณสมบัตขิองผู้น าเกีย่วกบัการครองคนน้ัน มีลกัษณะอย่างไร 
               ครองคน  มีลกัษณะ ดงัน้ี 

         -      มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
         -       มีความเสียสละ 
         -      มีความจริงใจ 
         -     มีความสามารถในการจูงใจ 
         -      มีความปรารถนาส่งเสริมใหลู้กนอ้งกา้วหนา้ 
 

4. คุณสมบัติของผู้น าเกี่ยวกับการครองงานน้ัน มีลกัษณะอย่างไร 
              ครองงาน มีลกัษณะ ดงัน้ี 

         -     มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
         -      มีความรับผดิชอบ 
         -     มีการตรงต่อเวลา 
         -     มีความมุ่งมัน่ในการสร้างผลงาน 
         -     มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์
         -     มีความกลา้หาญ 
 



 จจจจจ 

5. ผู้น าต้องมีลกัษณะอย่างไรบ้าง 
           ผู้น าจะต้องมีลกัษณะ ดังนี ้
                    1.   ต้องมีความฉลาด (Intelligence) มีระดบัความรู้และสติปัญญาโดยเฉล่ียค่อนขา้งสูง   
                    2.   ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง (Social Maturity & Achievement Drive) คือมีความ

สนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ตอ้งยอมรับสภาพต่าง ๆ ไม่วา่แพห้รือชนะ ผดิหวงัหรือส าเร็จ ผูน้  า
จะตอ้งมีความอดทนต่อความคบัขอ้งใจต่าง ๆ  

                    3.   ต้องมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation) ผูน้ าตอ้งมีพลงั แรงขบัท่ีจะท าอะไรใหเ้ด่น ให้
ส าเร็จอยูเ่สมอ  

                    4.   ต้องมีเจตคตทิีด่ีเกีย่วกบัมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Attitudes) ผูน้ าจะตอ้งพฒันา
ความเขา้ใจและทกัษะทางสังคมท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูน้ าจะตอ้งให้ความนบัถือผูอ่ื้น 

6.  แนวทางการบริหารเพ่ือความส าเร็จ 7 ข้ันตอนของผู้น า มีอะไรบ้าง 

                     แนวทางการบริหารเพ่ือความส าเร็จ 7 ข้ันตอนของผู้น า มีดังต่อไปนี้ 

          -    การก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) ผูน้  าตอ้งมีความฝันและจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 

        -   การใหค้วามน่าเช่ือถือแก่ทีม (Trust) ตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เช่ือมัน่ใน   
ความสามารถของทีมงาน  

           -   การส่ือสารแบบเปิด (Open Communication) สร้างระบบการท างานท่ีส่ือสารขอ้มูให้
พนกังานทราบถึงวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ และมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและเป้าหมายใน
การท างาน 

           -   การสร้างงานใหมี้คุณค่า (Meaningful Work) ทั้งกบัตวัผูน้ าและทีมงาน สนุกกบังาน 

           -   การมอบอ านาจ (Empowerment) การใหพ้นกังานไดรั้บผิดชอบงานแบบเบด็เสร็จ โดย สร้าง
มาตรฐานระเบียบปฏิบติัท่ีชดัเจน  

            -   การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นการผลกัดนัใหผู้น้ าตระหนกัถึงความส าคญัของ 
ทีมงาน และพฒันาทีมงาน ใหค้วามส าคญักบัการท างานขา้มสายงาน (Cross Function)  

           -    การรู้จกัเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสม (Transformation) ผูน้  าตอ้งวเิคราะห์ช่องวา่งระหวา่ง  
วสิัยทศัน์และสภาพการณ์ปัจจุบนัขององคก์าร เพื่อวางกลยทุธ์และแผนปฏิบติั น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 



 ฉฉฉฉฉ 

7.  ค าสอนในพระพุทธศาสนาทีแ่สดงให้เห็นถึงลกัษณะหรือวถิีทางของผู้น าทีด่ี  ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กบัการบริหารและจัดการสมัยใหม่ได้  และเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติ  มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 

           ค  าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะหรือวถีิทางของผูน้ าท่ีดี  ซ่ึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัการบริหารและจดัการสมยัใหม่ได ้ และเป็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบติั  ไดแ้ก่ 
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ  อธิษฐานธรรม 4 พรหมวหิารธรรม 4  อคติ 4  คหิสุข 4  สังคหะวตัถุ 4  ขนั
ติโสรัจจะ หิริโอตปัปะ  อิทธิบาท 4  เวสารัธชกรณะ 5  ยติุธรรม 5  อปริหานิยธรรม 7  นาถกรณธรรม 10  
กลัยาณมิตรธรรม 7 และบารมี 10 ประการ (ทศบารมี)   

8.  สังคหวตัถุ 4 (Base of sympathy)  เป็นธรรมทีส่ามารถเป็นแนวทางของผู้น าทีด่ีได้อย่างไรบ้าง 

      สังคหวตัถุ 4 (Base of sympathy)  คือ ธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไวใ้นสามคัคี 
ธรรมเพื่อให ้เป็นท่ีรักของคนทัว่ไป ผูน้ าควรใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัตนไดแ้ก่ 

      -  ทาน (giving offering) คือการให ้เสียสละ แบ่งปันแก่ผูอ่ื้น เช่น การให้รางวลั สวสัดิการท่ีดี 
เป็นตน้ 

        -   ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานท่ี 
พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค ์และเกิดก าลงัใจ เช่น การควบคุม การจูงใจ 
เป็นตน้ 

     -   อตัถจริยา (useful conduct) ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ ตามก าลงัสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ก าลงัทรัพย ์และเวลา เช่น การพฒันาคน การบริหารงานตามวตัถุประสงค ์
เป็นตน้ 

 -   สมานัตตตา (even and equal treatment) คือท าตนใหเ้สมอตน้เสมอปลาย วางตน
เหมาะสมกบั ฐานะ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ร่วมทุกขร่์วมสุข เช่น การ
ส่ือสาร การมอบอ านาจ เป็นตน้ 

9.  อคติ 4 (Prejudice) เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะหรือวิถีทางของผู้น าทีด่ี  
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง 

              อคติ 4 (Prejudice) เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะหรือวถีิทางของผูน้ าท่ี
ดี  สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัไดคื้อ 



 ชชชชช 

        แนวทางปฏิบัติเพ่ือชีวติและสังคม  

        อคติเป็นทางท่ีไม่ควรปฏิบติั ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียง โดยการพิจารณาถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมา หากพิจารณาวา่เราก าลงัมีจิตใจล าเอียง ก็ใหป้รับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหม่ใหต้รงกนั
ขา้ม คือความไม่ล าเอียง โดยปกติคนเราชอบความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และเกลียดความ
ล าเอียง ตาการท่ีเราจะสร้างความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และหลีกเล่ียงความล าเอียงไดน้ั้น 
ค่อนขา้งยาก วธีิเดียวท่ีท าได ้คือ ฝึกฝนจิตใจ โดยถือหลกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา  เกลียดความ 
อยติุธรรม ความไม่ชอบท าอยา่งไร คนอ่ืนก็เช่นเดียวกบัเรา เกลียดความล าเอียงชอบความ
ยติุธรรมเหมือนกนั 

10. นักศึกษาสามารถพฒันาภาวะผู้น าของตนเองได้อย่างไรบ้าง 

      การเป็นผูน้ าตอ้งพฒันาภาวะผูน้ าของตนเอง ดงัน้ี 
                    -    เรียนรู้ตนเอง  ตอ้งฝีกฝนความอดทน อดกลั้น สร้างนิสัยอ่อนนอ้มถ่อมตน พฒันามนุษย

สัมพนัธ์ของตนเองใหดี้   
                     -    เรียนรู้คนรอบขา้งทุกๆคน เขา้ใจธรรมชาติของคน   
                     -    จริงใจและหวงัดีกบัทุกคน   
                     -    ส่ือสารไดอ้ยา่งดี  ทกัษะการส่ือสารเป็นหวัใจของผูน้ า เพราะ ผูต้ามจะท าตามได ้อยา่ง

ถูกตอ้งตามความตอ้งการหรือไม่นั้น ข้ึนกบัการส่ือสารของผูน้ าเป็นส าคญั 
                      -   สร้างจุดยนืของตนเอง  ผูน้ าจะมีจุดยนืของตนเอง แต่  จุดยนืเปล่ียนแปลงไดถ้า้หากจุดท่ี

ก าลงัยนือยูน่ั้นมนัจะท าใหเ้กิดอนัตราย  ผูน้  าตอ้งเก่งในเร่ืองความคิด และ ความมุ่งมัน่ใน
ตนเอง  

                      -   พฒันาความคิดใหเ้ป็นระบบ ระเบียบ จนสามารถแกปั้ญหาต่างๆในทนัที  
                      -   เสนอความคิดเห็นกบักลุ่ม หรือ ท่ีประชุม   
                     -    สร้างแนวความคิดท่ีแตกต่าง แต่เป็นความจริง และสามารถใชไ้ดจ้ริง และ ส่ือสารใหค้นอ่ืน

ไดรั้บรู้   
                     -    ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหม้ากท่ีสุด   
                     -    หดัน าทีมงาน ตั้งแต่เล็กๆ ไปจนใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ  
                     -    สะสมประสบการณ์ และ หาขอ้ดีและขอ้เสียของการน าทีม แลว้เอามาปรับปรุงตนเองใหดี้

ข้ึน   
 
 

 



 ซซซซซ 

แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่9 
 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 
1. ข้อใด ไม่ใช่ พฤติกรรมในความหมายของภาวะผู้น า 
 ก.  ยยุงส่งเสริม 
 ข.  ผลกัดนั 
 ค.  กระตุน้ 
 ง.  ช้ีน า 
2.ข้อใดเป็น คุณสมบัติของผู้น า  ด้านการครองตน 
 ก. มีความสามารถในการจูงใจ 
 ข. มีความมุ่งมัน่ในการสร้างผลงาน 

  ค.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ง. มีความอดทนอดกลั้น 
3. ข้อใดเป็น คุณสมบัติของผู้น า  ด้านการครองคน 
 ก. มีการควบคุมอารมณ์ท่ีดี (EQ=Emotional Quotient) 

  ข. มีความรับผดิชอบ 
  ค.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 

 ง.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4. ข้อใดเป็น คุณสมบัติของผู้น า  ด้านการครองงาน 

  ก. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
  ข.  มีความจริงใจ 

               ค. มีเหตุมีผล 
               ง. มีความประพฤติปฏิบติัตนดี 
5. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะและบทบาทของผูน้ า 
 ก. สามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆได ้   
 ข. ยดึมัน่ในตนเองสูง 
 ค. รับผดิชอบอยา่งสูง   
      ง.  ยอมรับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืน 
 
 
 



 ฌฌฌฌฌ 

6. ข้อใด ไม่ใช่  แนวทางการบริหารเพ่ือความส าเร็จ 7 ข้ันตอนของผู้น า  
 ก. การสร้างงานใหมี้คุณค่า  
 ข. การก าหนดวสิัยทศัน์ 
 ค. การมอบอ านาจ 
 ง. การส่ือสารแบบปิด 
7. ค าสอนในพระพุทธศาสนาข้อใดทีม่ีความหมายว่าความล าเอยีง ความไม่ยุติธรรม  
    ความไม่เป็นธรรม 
 ก. สังคหะวตัถุ 4    
 ข. อธิษฐานธรรม 4 
 ค. อคติ 4  
 ง. ยติุธรรม 5   
8. ประโยชน์ของสังคหวตัถุ 4  ทีม่องเห็นได้เป็นรูปธรรม คือข้อใด 
 ก.  เป็นเคร่ืองประสานองคป์ระกอบต่างๆ ของสังคมใหค้งรูปอยูแ่ละด าเนินไปไดด้ว้ยดี 
 ข. ใหป้รับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหม่ 
 ค.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา    
 ง.  หลีกเล่ียงความล าเอียง 
9. ข้อใด ไม่ใช่  การพฒันาภาวะผู้น าของตนเอง 
 ก. จริงใจและหวงัดีกบัทุกคน   
 ข. เปล่ียนแปลงจุดยนื 
 ค. ฝึกใหคิ้ดใหเ้ป็นระบบ ระเบียบ  
 ง. ฝึกทกัษะทั้งการพูด เขียน 
10. ข้อใด ไม่ใช่  การเรียนรู้ตนเอง ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง 
 ข. สังเกตในพฤติกรรมของตนเอง 
 ค. พฒันามนุษยสัมพนัธ์ของตนเองใหดี้ 
 ก. ฝีกฝนความอดทน อดกลั้น 
 ง. วเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
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11. หลกัธรรมของนักปกครองข้อใดทีใ่ห้ความส าคัญกบัลกัษณะของผู้น ากบัการปกครอง ด้านการมี
วสัิยทัศน์การมีความสามารถ และการมีจิตใจทีด่ี  

ก. ทศพิธราชธรรม 
ข. อธิษฐานธรรม 4 

  ค.  ยติุธรรม 5   
        ง.  สังคหวตัถุ 4 

12. การเป็นผู้น ายุคใหม่ ต้องมีความสามารถในเร่ืองใดบ้าง เพ่ือขับเคล่ือนการท างานให้ไปสู่ความส าเร็จ 
                ก. การช้ีน า 
                ข. การส่ือสาร 
                ค. สร้างการยอมรับ 
                ง. ถูกทุกขอ้ 
13. ผู้น าธุรกจิได้ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเข้ากบัการบริหารธุรกจิด้านใดบ้าง 
                ก.  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
                ข.  การส่ือสาร 
                ค.  การตลาด 
                ง.  ถูกทุกขอ้ 
14.  องค์กรธุรกจิได้ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารธุรกจิด้านการผลติอย่างไรบ้าง 
                ก. ก าหนดขนาดการผลิตใหไ้ดก้ าไรมากท่ีสุด 
                ข. วางแผนการใชท้รัพยากร โดยยดึหลกัความคุม้ค่า 
                ค. ใชเ้ทคโนโลยตีามหลกัวชิาการท่ีทนัสมยัท่ีสุด 
                ง.  ถูกทุกขอ้               
15. องค์กรธุรกจิได้ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการบริหารธุรกจิด้านทรัพยากรบุคคล

อย่างไรบ้าง 
                ก. พฒันาพนกังานตามความเหมาะสม 
                ข. คดัเลือกพนกังานดว้ยหลกัเอ้ืออาทร 
                ค. ส่งเสริมการท างานนอกเวลา 
                ง.  เนน้การท างานเป็นทีม 
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               เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน บทที ่9 
1. ก                                      9.  ข 
2. ง                                      10.  ง 
3. ค                               11.  ก 
4. ก                                      12.  ง 
5. ข                       13.  ก 
6. ง                                       14.  ข 
7. ค                      15.  ง 
8. ก 
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แผนการเรียนรู้ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ หน่วยที ่ 10 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      
รหัส  20005103 

สอนคร้ังที ่16-17 

ช่ือหน่วย  เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือการบริหารความขดัแย้ง 
ช่ือเร่ือง  เศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือการบริหารความขดัแย้ง จ านวน  6  คาบ 

 
         หัวข้อเร่ือง 

1. ความหมายของความขดัแยง้ 
2. สาเหตุของความขดัแยง้ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
4. ประเภทของความขดัแยง้ในองคก์าร 
5. ผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ 
6. ยทุธวธีิในการขจดัความขดัแยง้ 
7. วธีิการลดความขดัแยง้ภายในองคก์าร   
8. การบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
9. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารความขดัแยง้ 

 

           สาระส าคัญ 
               ความขดัแยง้เป็นเร่ืองประสบการณ์ภายในของแต่ละคน  เกิดข้ึนเม่ือมีองคป์ระกอบของ 
โครงสร้างทางการรู้  การเขา้ใจ  อยา่งนอ้ยสององคป์ระกอบข้ึนไป  ไม่สอดคลอ้งกนั  ความขดัแยง้    
 จะก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนั(Pressure)  ไปสู่ความสอดคลอ้ง   ความขดัแยง้เป็นความรู้สึกนึกคิด  
หรือการกระท าท่ีขดักนัทั้งภายในตนเองระหวา่งบุคคล และระหวา่งกลุ่ม ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการ 
แข่งขนั หรือการท าลายกนั   
               ความขดัแยง้ขององคก์าร เป็นความไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่งสมาชิก หรือกลุ่มขององคก์าร 
สองกลุ่ม หรือมากกวา่เกิดข้ึนจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัวา่ พวกเขาจะตอ้งมีส่วนร่วมในทรัพยากรท่ีจ ากดั  
งานต่าง ๆ พวกเขามีความแตกต่างในดา้นสถานภาพ เป้าหมาย ค่านิยม การรับรู้ ทศันคติ ความเช่ือ 
ซ่ึงแตกต่างกนัและไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั ต่างก็พยายามแสดงทศันะของพวกเขาใหเ้ด่นกวา่บุคคลอ่ืน 
 หรือความตอ้งการของเขาไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
 



 ฑฑฑฑฑ 

 

                   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดส้ร้างคุณค่าทางสังคมไทยใหมี้ความสมานฉนัท ์และเอ้ือ
อาทรต่อกนั ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ 31 
ธนัวาคม2545 โดยทรงเนน้วา่ “คนไทยตอ้งใหค้วามรักความเมตตากนั  ให้นา้ใจไมตรีกนั  ใหอ้ภยัไม่ถือ
โทษโกรธเคืองกนั ใหก้ารสงเคราะห์อนุเคราะห์กนั โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกนัดว้ยความบริสุทธ์ิและ 
จริงใจ”การไม่ท าร้ายฝ่ายตรงขา้มโดยการใชก้ าลงั การมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัและพูดออกมาได ้
แสดงออกมาได ้นัน่คือ จุดเด่นท่ีสุดของประชาธิปไตย  อนัจะเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศใน 
ทุกดา้นทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อยา่งสมดุลมีคุณธรรมและย ัง่ยนื  หลกัการ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ถา้เราปฏิบติัก็จะเป็นวถีิชีวติอยา่งหน่ึง ท่ีจะแกปั้ญหา “ความขดัแยง้ในสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
          
      จุดประสงค์การเรียนการสอน 

              จดุประสงค์ทั่วไป 

16. อธิบายความหมายของความขดัแยง้ได ้

17. บอกสาเหตุของความขดัแยง้ได ้
18. พิจารณาประเภทของความขดัแยง้ในองคก์ารได ้
19. คาดการณ์ถึงผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ได ้
20.  อธิบายยทุธวธีิในการขจดัความขดัแยง้ได้ 
21.  แกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

22.  น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวบริหารความขดัแยง้ได ้
                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

14. หาสาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆได ้
                      2.  แยกแยะผลของความขดัแยง้ทั้งดา้นดีและดา้นเสียได ้
                      3.  หาแนวทางจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      4.  น ายทุธวธีิในการขจดัความขดัแยง้ไปใชไ้ด ้
 

เน้ือหาสาระ          
1. ความหมายของความขดัแยง้ 
2. สาเหตุของความขดัแยง้ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
4. ประเภทของความขดัแยง้ในองคก์าร 

5. ผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ 
6. ยทุธวธีิในการขจดัความขดัแยง้ 
7. วธีิการลดความขดัแยง้ภายในองคก์าร   
8. การบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
9. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารความขดัแยง้ 



 ฒฒฒฒฒ 

 

  
          กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคทฤษฎ)ี 
                กจิกรรมครู  

12. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูและนกัศึกษา ช่วยกนัยกตวัอยา่งความขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมต่างๆทั้ง

การเมือง การศึกษา วงการต่างๆ จากข่าวสารช่องทางต่างๆ ยกกรณีศึกษามาพูดคุยกนัวา่เกิดจากอะไร 
มีทางออกของความขดัแยง้อยา่งไรในมุมมองของนกัศึกษา หากหาทางจดัการไม่ไดจ้ะส่งผลอยา่งไร
บา้ง 
                         2.  ขั้นด าเนินการสอน 

1. อธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
2. จดัแบ่งเน้ือหา มอบหมายงาน คน้ควา้ อภิปราย 

เร่ืองท่ี 1 ความหมายและสาเหตุของความขดัแยง้ 
เร่ืองท่ี 2 แนวคิดและประเภทของความขดัแยง้ 

                                                      เร่ืองท่ี 3 ผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ 
เร่ืองท่ี 4 วธีิการลดความขดัแยง้ภายในองคก์าร   

                           เร่ืองท่ี 5  การบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
                                 เร่ืองท่ี 6  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารความขดัแยง้ 

 

                กจิกรรมนักศึกษา 
19. ฟังค าอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
20. จดัแบ่งกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
21. ศึกษาคน้ควา้ อภิปรายเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 
22. สรูปเน้ือหาท่ีคน้ควา้น าและเสนอผลงาน 
23. ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมกบักลุ่มท่ีน าเสนอผลงาน 

 

         งานมอบหมาย หรือกจิกรรม 
                ก่อนเรียน 

14. นกัศึกษำท ำกิจกรรมสร้ำงเสริมกิจนิสัย และจริยธรรม 

15. นกัศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ( pre – test)                   
                 
 



 ณณณณณ 

                     ขณะเรียน 
13. จัดกลุ่มการเรียนการสอน แบบ     BRAINSTORMING 

  ขั้นท่ี 1  แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัศึกษาเก่ง  
            ปานกลางและนกัศึกษาอ่อนคละกนั 

                                   ขั้นท่ี 2  ครูแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ย ๆ  
                                   ขั้นท่ี 3  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม คือ 

                                              กลุ่มท่ี 1  เร่ืองท่ี 1 ความหมายและสาเหตุของความขดัแยง้ 
                                              กลุ่มท่ี 2  เร่ืองท่ี 2 แนวคิดและประเภทของความขดัแยง้ 
                                              กลุ่มท่ี 3  เร่ืองท่ี 3 ผลดี-ผลเสียของความขดัแยง้ 
                                              กลุ่มท่ี 4  เร่ืองท่ี 4 วธีิการลดความขดัแยง้ภายในองคก์าร   
                                              กลุ่มท่ี 5 เร่ืองท่ี 5  การบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
                                              กลุ่มท่ี 6   เร่ืองท่ี 6  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารความขดัแยง้ 
                                  ขั้นท่ี 4   ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ อภิปรายในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย                                         

               ช่วยกนัรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาใหส้มบรูณ์ 
                                   ขั้นท่ี 5   แต่ละกลุ่มน าผลงานเสนอหนา้ชั้น 

14. ครูบรรยายสรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

                     หลงัเรียน 
9. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน(Post – test)  
10. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั  

 

         ส่ือการเรียนการสอน 
                     ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                           หนงัสือเรียนวชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รหสั  3000-1503 
                  แหล่งการเรียนรู้ 
                           1. หอ้งสมุด 
                           2. เวป็ไซดต่์างๆ 
 
 
 
 



 ดดดดด 

 

         การประเมนิผลการเรียน 
                     ก่อนเรียน 
                            ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)                     
                     ขณะเรียน 

17. สังเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม 
18. ประเมินผลจากการทดสอบเป็นรายบุคคล   

                     หลงัเรียน 
11. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post –test)  
12. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 10 

                   
                กจิกรรมการเรียนการสอน(ภาคปฏบิัติ) 
                     

                                                                               กจิกรรม 
                                                      “ประสบการณ์ความขดัแย้งของฉัน” 
          1.  ใหน้กัศึกษาเขียนประสบการณ์ โดยวเิคราะห์ตนเองวา่เคยขดัแยง้กบัใคร หรือเคยขดัแยง้ใน

เร่ืองอะไร เพราะอะไร และไดจ้ดัการกบัความขดัแยง้อยา่งไรบา้ง  ผลเป็นอยา่งไร   
           2.   เขียนแลว้เล่าใหเ้พื่อนในชั้นเรียนฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ตตตตต 

          เกณฑ์การสังเกตการปฏบัิติงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
         ค าช้ีแจง 
 
 
 

                เกณฑ์การประเมนิผลภาคทฤษฎี 
9. แบบทดสอบปรนัย  20 ข้อ 

1.1.  นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     18 ขอ้  ข้ึนไป       หมายความวา่         ดีมาก 
                           1.2   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     15-16    ขอ้           หมายความวา่         ดี 
                           1.3   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     13-14   ขอ้            หมายความวา่         ปานกลาง 
                           1.4   นกัศึกษาท าไดถู้กตอ้ง     นอ้ยกวา่  12 ขอ้    หมายความวา่         ตอ้งปรับปรุง 
 

         เกณฑ์การประเมนิผลภาคปฏบิัต ิ
 
              ประสบการณ์การจดัการความขดัแยง้ของนกัศึกษา 
 
                           ดีมาก     ดี                       ปรับปรุง    
 
   
 
 
 

 

      พฤติกรรม 
 

กลุ่ม 

มีมนุษย์สัมพนัธ์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

               

 

3     หมำยถึง  มีพฤติกรรมระดบัสูง 

2      หมำยถึง  มีพฤติกรรมระดบัปำนกลำง 

1  หมำยถึง  มีพฤติกรรมระดบัต ่ำ 
 



 ถถถถถ 

 

บันทกึหลงัการสอน 
37. ผลการใช้แผนการสอน 

หน่วยการสอนกบัเวลา     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       เน้ือหาสาระ      เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       กิจกรรมการเรียนการสอน    เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
       ส่ือการเรียนการสอน     เหมาะสม     ควรปรับปรุง 
38. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน   

ความสนใจการเรียน     มากข้ึน     นอ้ยลง 
       มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    มากข้ึน     นอ้ยลง 
      ผลการเรียนโดยเฉล่ีย     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
39. ผลทีเ่กดิกบัผู้สอน 

มีความมัน่ใจในการสอน     เพิ่มข้ึน     ลดลง 
       เน้ือหาท่ีท าการสอน     ครบ     ไม่ครบ 
      การปฏิบติัการสอน     ทนัเวลา     ไม่ทนัเวลา 
40. ข้อเสนอแนะ 

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

 

 



 ททททท 

แบบฝึกหัด บทที่ 10 
จงตอบค าถามต่อไปนี ้ 

1. จงอธิบายความหมายของความขัดแย้ง 
2. ความหมายของความขัดแย้งขององค์การหมายถึงอะไร 
3. จงอธิบายสาเหตุหรือทีม่าของความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม 
4. สาเหตุของความขัดแย้งในองค์การ เกดิขึน้ได้อย่างไร 
5. แนวคิดเดิมเกีย่วกบัความขัดแย้งคืออะไร 
6. การลดความขัดแย้งภายในองค์การมีวธีิการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
7. แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวธีิการประนีประนอมมีลกัษณะอย่างไร 
8. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเอง   (Personal  Conflicts)  หรือทีเ่กดิขึน้ในตัวบุคคล  จ าแนกเป็น  กี ่

ลกัษณะ อะไรบ้าง  
9. ผลเสียของความขัดแย้ง (Negative Effects  of  Conflict) ทีเ่กดิขึน้ในองค์การมีอะไรบ้าง   
10. ผลดีของความขัดแย้ง  (Positive  Effects  of  Conflict)  ที่เกดิขึน้ในองค์การมีอะไรบ้าง   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ธธธธธ 

เฉลย  แบบฝึกหัด บทที ่ 10 

 

1. ความหมายของความขัดแย้ง เป็นการต่อสู้ด้ินรนระหวา่งผูท่ี้ไม่ลงรอยกนั (ทั้งบุคคลหรือกลุ่ม) ในดา้น
ความตอ้งการ ความปรารถนา ความคิด และผลประโยชน์ ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มท่ี
เผชิญหนา้ไม่สามารถหาขอ้ยุติท่ีเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายได ้

2. ความหมายของความขัดแย้งขององค์การ คือ ความไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัระหว่างสมาชิก หรือกลุ่มของ
องคก์ารสองกลุ่ม หรือมากกวา่เกิดข้ึนจากขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัวา่ พวกเขาจะตอ้งมีส่วนร่วมในทรัพยากร
ท่ีจ ากัด หรืองานต่าง ๆ หรือพวกเขามีความแตกต่างในด้านสถานภาพ เป้าหมาย ค่านิยม การรับรู้ 
ทศันคติ ความเช่ือซ่ึงแตกต่างกนัและไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั ต่างก็พยายามแสดงทศันะของพวกเขาให้เด่น
กวา่บุคคลอ่ืน หรือความตอ้งการของเขาไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

3. สาเหตุหรือทีม่าของความขัดแย้ง ระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งกลุ่มเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี  

- ความไม่เขา้ใจกนั  
- ความสัมพนัธ์ท่ีเพิกเฉยและไม่เก้ือกูลกนั  
- ความลม้เหลวของการส่ือความหมายอยา่งเปิดเผยและซ่ือตรง  
- บรรยากาศของการไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ความกดดนั และการแข่งขนั  
- การรับรู้ของบุคคลท่ีอยูใ่นสภาวการณ์ของความขดัแยง้ท่ีมีผลต่อบุคคลอ่ืน ในสภาวการณ์

นั้น ซ่ึงเป็นไปในทางส่งเสริมใหเ้กิดความขดัแยง้  
- การแข่งขนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรางวลัท่ีมีอยูจ่  ากดั ไม่วา่จะเป็นส่ิงตอบแทนอ่ืนๆ สถานภาพ 

ความรับผดิชอบ และอ านาจ  
- องคป์ระกอบส่วนบุคคล ความขดัแยง้อาจเกิดจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น การมี

สัญชาตญาณของความรุนแรง กา้วร้าว ตอ้งการการกแข่งขนั ฯลฯ ซ่ึงแต่ละคนอาจจะมีมาก
นอ้ยแตกต่างกนั 

4. สาเหตุของความขัดแย้งในองค์การ คือ 
        1.   ความแตกต่างกนัในการรับรู้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง ท าใหเ้ขา้ใจต่างกนั                  

   2.   เป้าหมายหรือส่ิงท่ีตอ้งการของคนในองคก์รแตกต่างกนั  ท าใหเ้ลือกวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่าง                      

   3.   ค่านิยมของคนในองคก์ารแตกต่างกนั ท าใหว้ถีิแห่งความคิด ความเช่ือ และการปฏิบติั
แตกต่างกนั  

   4.  โครงสร้างขององคก์รน าไปสู่ความขดัแยง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โครงสร้างแบบระบบราชการ   



 นนนนน 

        5.   การเปล่ียนแปลงท่ีตวับุคคล โครงสร้าง หรือเป้าหมายขององคก์รจะน าไปสู่ความขดัแยง้ 

         6.  พฤติกรรมส่วนบุคคล มีผลท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในองคก์าร  

5. แนวคิดเดิม เกีย่วกบัความขัดแย้งคือ  เป็นผลร้ายทั้งในส่วนบุคคลและองคก์าร เป็นความลม้เหลวของ
การบริหาร  เป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น และ เป็นสัญญาณของความผดิพลาดบางอยา่งขององคก์าร คนส่วนมาก
จึงหลีกเล่ียงและกลวัการมีความขดัแยง้ ดงันั้นจึงควร หลีกเล่ียง หรือก าจดัใหห้มดไป 

6.  ลดความขัดแย้งภายในองค์การทีนิ่ยมปฏิบัติ คือ 

1. การประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง  
2. การตั้งทีมงานเพื่อแกไ้ขปัญหา  
3. การโอนยา้ยงาน การท างานแบบขา้มสายงาน  
4. การเปิดรับขอ้เสนอแนะ การส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  
5. การออกเสียงขา้งมาก  
6. ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่เราสามารถใชค้วามขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือ  

                          “สร้างโอกาส” ในการพฒันาและปรับปรุงองคก์ารได ้

7. ใชท้กัษะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ก็คือ ทกัษะในการฟัง 
8. เปิดใจยอมรับฟังปัญหา “เขา้อกและเขา้ใจ” ช่วยกนัโจมตีปัญหามากกวา่โจมตีบุคคล 
9. มองหาค าตอบท่ีทุกคนไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ (Think Win – Win )  

7. แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม (Compromise) ใชเ้ม่ือเกิดการ
เผชิญหนา้กนั ซ่ึงท าไดโ้ดย เร่ิมนบัหน่ึง ใหถึ้งร้อย รอให้สถานการณ์เยน็ก่อน แลว้ค่อยมาเจรจา ดว้ย
เหตุและผล ดว้ยขอ้มูล จริง ไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึก ขอ้ดีคือ ไดฝึ้กฝนให้เป็นคนใจกวา้ง และใจเยน็ 

8. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเอง   (Personal  Conflicts)  เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล  
จ าแนกเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 
       1.   ความขดัแยง้แบบพอใจทั้งคู่ (Approach-Approach  Conflict)  เป็นความขดัแยง้เม่ือมีความ

ตอ้งการของ 2 ส่ิงในเวลาเดียวกนั  ท าใหไ้ม่รู้วา่จะเลือกส่ิงไหนดี   เขา้ท านองรัพี่เสียดาย
นอ้งในค าพงัเพยของไทย 

                     2.   ความขดัแยง้แบบไม่พอใจทั้งคู่   (Avoidance-Avoidance  Conflict)    เป็นความขดัแยง้   เม่ือ
ไม่ตอ้งการทั้งสองอยา่ง  เขา้ท านองหนีเสือปะจระเข ้  



 บบบบบ 

       3.   ความขดัแยง้แบบพอใจ-ไม่พอใจ (Approach-Avoidance  Conflict)  เป็นความ  ขดัแยง้ท่ีเกิด
ข้ึนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีพอใจและไม่พอใจในขณะเดียวกนั    เขา้ท านอง   “ทั้งรัก ทั้ง
แคน้”   

9. ผลเสียของความขัดแย้ง (Negative Effects  of  Conflict)  ในองค์การ คือ 
1. ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มมกัจะท าใหผู้น้  ากลุ่มเปล่ียนจากการใชภ้าวะผูน้ าแบบมีส่วน    

ร่วม  เป็นภาวะผูน้ าแบบเผด็จการ 
15. ความขดัแยง้ท าใหท้ั้งสองฝ่ายมีแนวโนม้ท่ีจะมีอคติแบบ  Negative   stereotype  คือความฝัง

ใจในทางลบกบัฝ่ายตรงขา้ม 
16. ความขดัแยง้น าไปสู่การติดยดึกลุ่มหรือฝ่ายของตนเองมากเกินไป  และมองอีกฝ่ายหน่ึงเป็น

ศตัรู  ซ่ึงท าใหท้ั้งสองฝ่ายไม่สามารถเขา้กนัไดย้ิง่กวา่เดิม 
10. ผลดีของความขัดแย้ง  (Positive  Effects  of  Conflict) คือ 
                   1.   ความขดัแยง้ท าใหปั้ญหาท่ีซุกซ่อนอยู ่ ปรากฏออกมาใหรั้บรู้โดยทัว่กนั  ซ่ึงจะท า  ใหมี้การ

แกไ้ขปัญหานั้นต่อไป 
                   2.    ความขดัแยง้จูงใจใหผู้ท่ี้ขดัแยง้กนัทั้งสองฝ่าย  รู้จกักนัและเขา้ใจสถานภาพของกนัแลกนั

มากยิง่ข้ึน   
                    3.    ความขดัแยง้มกัจะท าใหเ้กิดการน าเอาแนวคิดใหม่ ๆ  และวธีิการใหม่ ๆ ไปพิจารณา   ซ่ึง

ช่วยท าใหเ้กิดนวตักรรม  และการเปล่ียนแปลง 
                    4.    ความขดัแยง้สามารถน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีกวา่    
 5.    ความขดัแยง้เสริมสร้างความจงรักภกัดีภายในกลุ่ม  เพิ่มแรงจูงใจ  และเพิ่ม ความสามารถ

ในการปฏิบติังานภายในกลุ่มได ้  
 6.   ความขดัแยง้ท่ีมีลกัษณะเป็น “ความขดัแยง้ทางปัญญา” หรือ Cognitive  Conflict  และมีการ

อภิปรายกนัดว้ยหลกัการและเหตุผลอยา่งหลากหลาย  แต่ละฝ่ายร่วมกนัเสนอแนวคิด  จะท า
ใหบุ้คคลในองคก์ารอุทิศตนใหก้บังานมากข้ึน   
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แบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่10 

 
จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1. ความขดัแยง้ หมายถึง 
    ก.  การต่อสู้ด้ินรน 
    ข.  สภาพการณ์ท่ีบุคคล 2 ฝ่าย มีความคิดเห็น หรือความเช่ือท่ีไม่ตรงกนั 
                    ค.  สภาพการณ์ท่ีท าใหค้นตกอยูใ่นภาวะท่ีสามารถจะตดัสินใจหรือตกลงหาขอ้ยติุอนัเป็นท่ีพอใจ

ของทั้งสองฝ่ายได ้
       ง.  พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนั ระหวา่งกลุ่มท่ีมีความสนใจต่างกนั 
2.  ความขดัแยง้อาจเกิดจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล คือขอ้ใด 
                    ก.  บรรยากาศของการไม่ไวว้างใจ 
     ข.  ความลม้เหลวของการส่ือความหมาย 
     ค.   ความไม่เขา้ใจกนั 
     ง.  กา้วร้าว 
3. ขอ้ใด เป็นแนวคิดใหม่ เร่ือง ความขดัแยง้ 
    ก.  เป็นผลร้าย   
    ข.  มีทั้งคุณและโทษ 
    ค.  เป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น   
    ง.  เป็นความลม้เหลว 
4. ความขดัแยง้แบบพอใจ-ไม่พอใจ (Approach-Avoidance  Conflict)  คือขอ้ใด 
    ก.  รักพี่เสียดายนอ้ง  
    ข.  หนีเสือปะจระเข ้  
    ค.   ทั้งรัก ทั้งแคน้ 
    ง.  ไม่รู้วา่จะเลือกส่ิงไหนดี    
5. ขอ้ใดเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล   
    ก.   ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา     
     ข.   ความขดัแยง้ตามแนวด่ิง 
    ค.   ความขดัแยง้ตามแนวนอน 
    ง.   แบบพอใจทั้งคู่ 
 
 



 ผผผผผ 

6. ความขดัแยง้ท่ีมีลกัษณะเป็น “ความขดัแยง้ทางปัญญา” หรือ Cognitive  Conflict  ท าใหเ้กิดส่ิงใดข้ึนใน
องคก์าร 

    ก.  การเปล่ียนแปลง   
    ข.  เกิดนวตักรรม   
    ค.  ท  าใหบุ้คคลในองคก์ารอุทิศตนใหก้บังานมากข้ึน     
     ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
7. ขอ้ใด ไม่ใช่ เป็นยทุธวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้  
     ก.  ขึงขงัเอาจริงเอาจงั    
                    ข.  หากเห็นฝ่ายหน่ึงก าลงัไม่สบายใจ  ขอใหร้อไวร้ะยะหน่ึง 
     ค.  ระบุความขดัแยง้ให้ตรงจุด     
     ง.  พูดในส่ิงท่ีคบัขอ้งหมองใจ   
8. ขอ้ใดเป็นการลดความขดัแยง้ภายในองคก์าร 
                    ก.  ทกัษะในการพูดใหม้าก 
     ข.  มองหาค าตอบท่ีทุกคนไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ 
     ค.    ตดัสินใจกนัเอง 
     ง.   ใหห้วัหนา้ตดัสินใจ 

9. ขอ้ใด ไม่ใช่  แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

     ก.   การไม่ยอมจ านน   
     ข.  การแข่งขนั 
     ค.   การประนีประนอม  
     ง.  การหลีกเล่ียง 
10. เม่ือสองฝ่ายท่ีขดัแยง้กนั แลว้ไม่ท าอะไรเลย อาจจะมวัแต่ดูเชิงกนั เกิดการเก่ียงกนัท างาน หรือความข้ี

เกียจ แกไ้ขโดย 
     ก.  การประนีประนอม   
     ข.  การแข่งขนั 
     ค.  วธีิการหลีกเล่ียง   
     ง.  ร่วมมือ 
 



 ฝฝฝฝฝ 

11.  การแกไ้ขปัญหาของประเทศ และการพฒันาซ่ึงเป็นฐานในการพฒันาในทุกดา้นจะเป็นรากฐานท่ีมัน่คง
ของสังคม  ตอ้งเร่ิมตน้พฒันาขอ้ใดส าคญัท่ีสุดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                    ก.  เยาวชน 
                    ข.  ผูน้  าชุมชน 
                    ค.  ฝ่ายบริหาร 
                    ง.  ประชาชน 
12.  การแกปั้ญหา “ความขดัแยง้ในสังคมไทย” ท่ีเป็นอยูข่ณะน้ีถา้ใหแ้กไ้ขไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นผลดีใน

ระยะยาว ควรใชแ้นวทางใด 
                    ก.  รัฐประหาร 
                    ข.   เศรษฐกิจพอเพียง 
                    ค. การเลือกตั้ง 
                    ง.  กฎอยัการศึก 
13.  จุดเด่นท่ีสุดของประชาธิปไตย  อนัจะเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศในทุกดา้นทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม อยา่งสมดุลมีคุณธรรมและย ัง่ยนื  คือเร่ืองใด 
                    ก.  การมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
                    ข.  การเลือกตั้ง 
                    ค.  การโหวด 
                    ง.  ถูกทุกขอ้ 
14.  ทุกวนัน้ีบา้นเมืองวุน่วายก็เพราะความไม่พอเพียงทางความประพฤติ   หมายถึงขอ้ใด 
                    ก.  ไม่ใชเ้หตุใชผ้ล   
                    ข.  การแก่งแยง่ผลประโยชน์ 
                    ค.  แข่งขนักนัในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
                    ง.  ถูกทุกขอ้ 
15.  ปัญหาท่ีส าคญัและยิง่ใหญ่ท่ีสุดของสังคมไทยท่ีจ าท าลายรากฐานของประเทศคือเร่ืองใด 
                    ก.  เศรษฐกิจ 
                    ข.  สังคม 
                    ค.  ความขดัแยง้แบ่งพวก 
                    ง.   การเมือง    
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                 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน   บทที ่10 

 

1.  ข                               9.       ก 
2.  ง                               10.     ข 
3.  ข                               11.     ง 
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5.  ง                               13.     ก 
6.  ง                               14.      ง 
7.  ก                               15.     ค 
8.  ข 
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                                      ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้                                                              บ 

วชิา  มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง(Human Relation and Sufficiency Philosophy)  รหัส 20005103 
             ท–ป–น     3–0–3        จ านวนคาบสอน     3      คาบ: สัปดาห์ ระดบัช้ัน ปวส.           จ านวน 3 หน่วยกติ 

 
พุทธิพสัิย     1  ความรู้ความจ า       2  ความเขา้ใจ       3  การน าไปใช ้      4  การวิเคราะห์      5  การสงัเคราะห์       6  การประเมินค่า 
 

หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู้ 

ระดบัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ เศรษฐกิจพอเพียง 
เวลา 

พทุธิพิสยั 

ทกั
ษะ

พิส
ยั 

จิต
พิส

ยั 

พอ
ปร

ะม
าณ

 

มีเ
หต

ุผล
 

ภูมิ
คุม้

กนั
 

เง่ือนไข 

1 2 3 4 5 6 ความรู้ คุณธรรม 
 

1 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับมนุษยสัมพนัธ์และปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

             3 

2 ธรรมชาติของมนุษย์กบัความพอเพยีง              6 

3 แรงจูงใจสู่ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง              6 
4 การรู้จักและเข้าใจตนเองเพื่อพฒันาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพยีง              6 
5 บุคลกิภาพ ( Personality) ในวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง              6 
6 การปรับตวัเพ่ือด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง              3 
7 การส่ือสารเพ่ือขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  

             6 

8 สร้างทีมงานด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง              3 
9 เศรษฐกิจพอเพียงกบัภาวะผูน้ า              6 
10 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารความขดัแยง้              6 


