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การเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 
 
หลักการ   รูศักยภาพ   รูจินตนาการ  รูประโยชน 
สาระการเรียนรู 

เรียนรู การวเิคราะหศักยภาพของปจจัยศกึษา   จินตนาการเห็นคณุ สรรคสรางวิธีการ  เพื่อ
ประโยชนแทแกมหาชน 
 
ลําดับการเรียนรู 

 
๑. เรียนรูการวเิคราะหศักยภาพของปจจัยศกึษา 

  ๑.๑  พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
  ๑.๒ วเิคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ 
  ๑.๓ จินตนาการศักยภาพดานพฤติกรรม 

๒. เรียนรู จินตนาการเหน็คณุของศักยภาพ ของปจจัยศกึษา 
  ๒.๑  จินตนาการจากการวเิคราะหศักยภาพ 
  ๒.๒ เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ทีไ่ดจากจินตนาการ 

๓. สรรคสรางวิธีการ   
  ๓.๑ พิจารณาคุณที่เกดิจากจนิตนาการ  
  ๓.๒ สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

๔. สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน 
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อธิบายลําดับการเรียนรู 
ใหการสัมผัสปจจัยการเรียนรู โดยเยาวชน บนฐานของ สรรพชีวิต  สรรพสิ่ง  เกิดการเรียนรู   

รูเล็ก  ลึก  ละเอียด ในชีวิต  เห็น ศักยภาพ ของสิ่งที่รู  บนฐานของการรูจริง   เห็นคณุ  อันกอเกิดเปน 
ประโยชนแท แกตน  สังคม  และประเทศชาติ   
 ประโยชนแท  เมื่อเกิดขึ้นแลว  พืชพรรณ  ไดรับการอนุรักษ  อยางเห็นคุณ รูคา รูใชประโยชน 
อยางระมัดระวัง  รอบคอบ   ดวยสติ  ปญญาของเยาวชน  ประโยชนนั้นจึงจะสมบรูณ  ยั่งยนื 
 

 
ภาพที่ ๖๗ แสดงเมล็ดขาวเปลือก 

 
๑. เรียนรูการวเิคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 

เรียนรูศักยภาพของปจจัยศกึษา โดยมีการเรียนรูดานรูปลักษณ คณุสมบัติ พฤติกรรม  
ผานอวัยวะสัมผัสทาง ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย  รวมกับจิตที่แนว  จรดจอ   
 ๑.๑  พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
  กรณีศึกษา ขาวเปลือก  
  ๑. กําหนดเรื่องที่เรียนรู คือ สีของเปลือกขาวดานนอก 
  ๒. พิจารณาศกัยภาพของสีของเปลือกขาวดานนอก พบวา  

     ธรรมชาติของสีของเปลือกขาวดานนอก มีสีเหลืองทอง 
     สีเหลืองทอง  มีศักยภาพ  ศรัทธา  สงบ  สวาง     
 

 ๑.๒ จินตนาการศักยภาพดานคุณสมบัต ิ
 ๑. กําหนดปจจัยเรียนรู คือ คุณสมบัติของเปลือกขาวดานนอก 

๒. จินตนาการศกัยภาพของคุณสมบัติ พบวา 
     ธรรมชาติของความสากของเปลือกขาวดานนอก ระยะสุกแก มีความสากมาก  
     ความสาก  มีศักยภาพ ขัดถู  ดัก จับ แรงเสียดทานสูง 
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๑.๓ วิเคราะหศักยภาพดานพฤติกรรม (ผลการตอบสนองตอปจจัย) 
  ๑. กําหนดปจจัยเรียนรู คือ พฤติกรรม(ผลการตอบสนองตอปจจัย) 

การงอกของเมล็ดขาวเปลือก 
๒. วิเคราะหศกัยภาพของพฤติกรรม (ผลการตอบสนองตอปจจัย) 

(สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของปจจัยศกึษา)  
ธรรมชาติของการงอกของเมล็ดขาวเปลือก พบวา เมื่อนําเมล็ดขาวเปลือกไปแชน้ํา 1-2 

วัน จะขยายตวัแลวมีรากงอกออกมา 
การงอกของเมล็ดขาวเปลือก ศักยภาพ คือ ความมีพลัง กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ภาพที่ ๖๘ แสดงภาพรวงขาวและเมล็ดขาวเปลือก 

 

 
     ภาพที่ ๖๙ แสดงการงอกของเมล็ดขาวเปลือก 
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๒. เรียนรู จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา 
  ๒.๑  จินตนาการจากการวเิคราะหศักยภาพ 

การวิเคราะหศกัยภาพของปจจัยที่ศึกษา จากศักยภาพนั้นกอเกิดจินตนาการ ซ่ึงเปนภาพ
ที่เกิดจากอารมณที่เนื่องจากความคิด  

ตัวอยาง การจนิตนาการเห็นคุณของการขัดถูจากเปลือกขาว 
๑. ทําใหสึก  หลุดออก   
๒. ทําใหเรียบ   
๓. ทําใหสะอาด 
๔. ทําใหผอนคลาย 

๒.๒ เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ทีไ่ดจากจินตนาการ 
จินตนาการที่นําไปสูการสรางสรรค สูทางที่ดี สรุปเปนคุณแกตน สรรพสิ่ง และ

ประเทศชาติ   
 

 
ภาพที่ ๗๐ แสดงลําดับขั้นตอนการเกิดจินตนาการ 

 
๓. สรรคสรางวิธีการ   
  ๓.๑ พิจารณาคุณที่เกดิจากจนิตนาการ  
  พิจารณาเลือกคุณที่เกดิจากจนิตนาการ นําไปสูการพัฒนา 
  ๓.๒ สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
  ตัวอยาง  ทําใหสะอาด   

แนวคดิที่ ๑  นาํไปเปนวัสดุขัดถูผิวกาย 
แนวคดิที่ ๒ นาํไปเปนวัสดุขัดถูเครื่องครัว   
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แนวคดิที่ ๓  นําไปเปนวัสดขุัดถูวัสดุการเกษตร 
แนวคดิที่ ๑  นาํไปเปนวัสดุขัดถูผิวกาย 

แนวทางที่ ๑   ทําเปนแปรงขดัถู 
แนวทางที่ ๒  ทําเปนแผนขดัถู 
แนวทางที่ ๓  ทําเปนกอนขดัถู 
แนวทางที่ ๔  ทําเปนเสนขัดถู 

วิธีการของแนวทางที่ ๑   ทําเปนแปรงขัดถู 
๑. ออกแบบ  เขียนแบบ  แปรงขัดถูผิวกายตามจินตนาการ 

๑.๑   จัดทําแบบราง  รูปลักษณของแปรงขดัถู 
๑.๒  พัฒนาแบบรางของแปรงขัดถู  โดยพจิารณาขนาด  สัดสวน  

มาตราสวน  รูปแบบการใชงาน  คัดเลือกวสัดุ  ใหเหมาะสมกับผูใช   
           ๑.๓  แบบขั้นสุดทาย  กําหนดวัสดุทีใ่ชตามมาตรฐาน  
           ๑.๔  เขียนแบบแปรงขดัถู  แสดงแบบแปลน รูปดาน รูปตัด  

๒. จัดหาวัสดุสําหรับทําแปรงขดัถูผิวกาย   
๒.๑  ดาม  แบบมือจับดานบน  ดามแบบยดืหดดานขาง 
๒.๒ ตวัแปรง 
๒.๓  แผนขัดถู 
๒.๔  วัสดุยดึ  เชน กาว น็อต   

    ๓.  ประกอบตวัแปรง 
    ๔.  ทดลองใช 
  ในแตละแนวทางใหแสดงวธีิการ ที่เปนขั้นเปนตอน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผลิต
ออกมาไดตามจินตนาการ ส่ิงที่ผลิตออกมาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในวงกวาง 
 

 
ภาพที่ ๗๑ แสดงลําดับขั้นตอนการสรรคสรางวิธีการ 
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๔. สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน 
การสรรคสรางวิธีการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน จะตองมีคุณลักษณะทั้ง ๔ ประการ 

ผลประโยชนนั้น เมื่อเกดิขึน้แลว สืบเนื่องยาวนานไมรูจบ 
ผลประโยชนนั้น เมื่อเกดิขึน้แลว ขจดัความขาดแคลนทางกาย 
ผลประโยชนนั้น เมื่อเกดิขึน้แลว บํารุงจติใหเบกิบาน 
ผลประโยชนนั้น เมื่อเกดิขึน้แลว ตกอยูกบัมหาชนคนสวนใหญ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ดานวิชาการ 

๑. วิทยาศาสตร  เชน  คิด  วิเคราะห เปนระบบ  เปนขั้นเปนตอน  เรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ 
๒. สรีรวิทยา  เชน  กลไกธรรมชาติ  กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
๓. ภาษา  เชน  การใชคําในการสื่อสาร 
๔. ศิลปะ เชน  การออกแบบ  การวาดภาพ  การแสดง  
๕. สังคมศาสตร  เชน  การทํางานรวมกนั 

 
๒. ดานภูมิปญญา  
  ๑.  การใชทรัพยากรใหคุมคา 
  ๒. การจัดการชีวิต เขาใจชีวติ  
 ๓.  การสรรคสรางสิ่งใหม 
 
๓. คุณธรรมและจริยธรรม  

๑. ความละเอียด รอบคอบ  
๒. ความเอาใจใสของผูสอนตอผูเรียน   
๓. ความรกั  ความเมตตา 
๔. ความซื่อสัตย 
๕. ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 


