
 การจัดการความรู้เร่ืองการออม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การจัดการความรู้เร่ืองการออม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

ก 

 

 

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้เรื่องการออม 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด  
ชุดที่ 23/2564 

  



การจัดการความรู้เร่ืองการออม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

 

ข 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ISBN : 
พิมพ์ครั้งที่1 : กันยายน 2564 
จ านวน : 10 เล่ม 
พิสูจน์อักษร : ประภารัตน์ ประยูรพรหม, อรุณนยี์  ประทุมถิ่น 

ออกแบบปกและจัดรูปแบบ : อรุณนีย์  ประทุมถิ่น, ณฐพรพรรณ เหลา่มนต์ทอง 

 
ที่ปรึกษาโครงการ : แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ 
คณะผู้จัดท า : นางประภารัตน์  ประยูรพรหม, นางสุจดี  ตั้งใจ, นางทองทรัพย์ 
ดวงภมร, นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น, นางสาวสายนาท พลไชโย, นางจิตราวดี  
สุมาลี, นางสุชาดา ศรีหาพล, นางชลนรรจ์  แสนชั่ง, นางศิริมา  โกมารทัต, 
นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ ,  นางสาวรัชนี   บั้ งทอง,  นางสุวณี  มหาจันทร์ ,          
นายจิรภัทร จุลบท,  นายวรวุฒิ  มาตา,  นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธิ์ , 
นางสาวณฐพรพรรณ เหล่ามนต์ทอง 

 
พิมพ์ที่ : คิวซี เซ็นเตอร์ 
           30 ถนนหฤทัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์ : 044-837201-2 ,085-7502321 

  



การจัดการความรู้เร่ืองการออม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

 

ค 

 

ค านิยม 

 เอกสารถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่องการออมเล่มนี้ 
สะท้อนถึงความมุ่งมั่น เพียรพยายามอุตสาหะของคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยายามชัยภูมิ จ ากัดชุดที่ 23/2564 ที่ได้จัดโครงการและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการออมให้กับสมาชิกทั้ ง 3 ฝ่ายคือ
คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้
และมุมมองที่แปลกใหม่ผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและสมาชิก
ด้วยกันในเรื่องการออม และท าให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
แรงบันดาลใจและเกิดความเชื่อ ศรัทธาในเรื่องการออม มองเห็นแนวทาง
ในการออมที่หลากหลาย มีความหวังและมีเป้าหมายในการออม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ท าให้ผู้ร่วมโครงการเกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องการออม 
 ขอชื่นชมและขอบคุณที่ให้โอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ฐานะสมาชิกสหกรณ์และประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หวัง
ว่าการด าเนินการนี้จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป 

 

 
                     (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
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ค าน า 

เอกสารถอดบทเรียนเล่มนี้ เป็นการสรุปและจัดการความรู้ของ
โครงการการจัดการความรู้เรื่องการออม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร
ทั้ง 3 ฝ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด ได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออม เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ   
ให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งอาจ    
มีความไม่แน่นอนของสภาวะต่างๆในสังคม เช่นการเกิดภาวะวิกฤต       
ในครอบครัว การเกิดภาวะเงินเฟ้อ ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น เพ่ิมค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว ท าให้เกิดความขัดสนในการด ารงชีวิต และที่ส าคัญการจัด
โครงการนี้เพ่ือต้องการให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมองใน
เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของบุคคลหลายรุ่น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากแพทย์หญิง
จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ชุดที่23/2564 ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ ประสบการณ์และสนับสนุนให้โครงการด าเนินการไปได้จนประสบ
ผลส าเร็จ และขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกคน หวังว่าเอกสารการด าเนิน
โครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องการ
ออม 
                                                     คณะผู้จัดท า 

                                        กันยายน  2564 
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โครงการที่ 5  โครงการการจดัการองค์ความรู้เรื่องการออม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หัวหน้าโครงการ   แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ 
ผู้ประสานงานโครงการ    
นางประภารัตน์  ประยูรพรหม  
นางสาวสมทรง บุญญานุสนธิ์   
หลักการและเหตุผล 

การจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้นั้น สิ่งที่มีความส าคัญก็
คือเรื่องของจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่ง
ทั้ง 2 อย่างนี้ต้องท าควบคู่กันไป จึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กร
เดินหน้าไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ ได้อย่าง รวดเร็ว   การจัดการองค์
ความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่อยู่ ในตัว
บุคลากรหรือในรูปแบบของเอกสารต่าง ๆ น ามาจัดการให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง แล้ว
สามารถน าเอามาพัฒนาตนเอง น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในภาพรวมขององค์กรได้ เมื่อองค์กรมีการจัดการ
องค์ความรู้แบบครบเครื่องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร น าไปสู่การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรขับเคลื่อนไป
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ข้างหน้าและเกิดเป็นผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่าง
ง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดการองค์ความรู้
แบบครบเครื่องให้เป็นระบบและสามารถเข้าถึงบุคลากรให้สามารถเข้ามา
ใช้งานได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง ก็คือการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซอฟต์แวร์ และระบบต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการรวบรวม จัดการองค์
ความรู้ การรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวย่อมต้องใช้ระยะเวลา 
รวมถึงความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์กร ที่ต้องมีความเข้าใจ และ
มองเห็นความส าคัญของการจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่องไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงจะท าให้การจัดการองค์ความรู้เกิดผลส าเร็จน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรได้   หากองค์กรและบุคลากรทุกคนมองเห็นความส าคัญของการ
จัดการองค์ความรู้ร่วมกัน จะช่วยให้สามารถดึงเอาองค์ความรู้ที่ ถูกเก็บไว้
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการจะเดินหน้า
จัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่องให้ประสบความส าเร็จได้ ต้องประกอบไป
ด้วย การวางเป้าหมาย วางแผน โดยอาศัยความร่วมมือกันภายในองค์กร
เพ่ือให้การจัดการองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาไป
ข้างหน้าได้อย่างแท้จริง 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด เป็นสถาบันการเงิน
หนึ่ง ซึ่งมีบุคลากรที่เป็นสมาชิกทั้ง 3 ส่วนคือ สมาชิก ฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมามีการพัฒนาคุณภาพ
งานในทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเรื่องสหกรณ์สีขาวที่มีธรรมาภิบาล 
และในเรื่องการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การออมเป็น
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กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญของสมาชิกทุกคนที่ต้องร่วมมือกันเพ่ือให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน เป็นการระดมทุนในการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระการเป็น
หนี้ เงินออมเป็นปัจจัยที่จะท าให้เป้าหมายซึ่งบุคคลก าหนดไว้ในอนาคต
บรรลุจุดประสงค์ เงินออมจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดเป้าหมายที่วางไว้
เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้ เงินออมยั งใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย ดังนั้น
บุคคลจึงควรมีการออมอย่างสม่ าเสมอในชีวิต ช่วยให้ครัวเรือนมีความ
มั่นคง ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น จากความส าคัญ
ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด จึงได้จัดท าโครงการ
การจัดการความรู้เรื่องการออมข้ึน เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องการออม
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นคลังความรู้ให้กับสมาชิกให้สามารถศึกษา และเรียนรู้
ได ้
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง 3 ฝ่ายมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการออม 
2. เพ่ือจัดการความรู้เรื่องการออมและน าข้อมูล/ความรู้เผยแพร่ให้กับ
สมาชิกในองค์กรได้รับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมาย    
 สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ส่วนคือคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่าย
จัดการและสมาชิก จ านวน 30 คน 
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สถานที่ด าเนินการ    
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
1.  จ านวนเล่มเอกสารการจัดการองค์ความรู้ 
2.  จ านวนครั้งการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

เล่ม 
ครั้ง 

1 
3 

แผนการด าเนนิการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน (เดือน) 
เป้าหมาย 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 5% 

2. เขียนโครงการ เสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

ตุลาคม 2563 10% 

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียน 
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แผนการด าเนนิการ(ต่อ) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) เป้าหมาย 

     ครัง้ที่ 1 กลุ่มสมาชิก  
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

มกราคม 2564 50% 

     ครั้งที่ 2 กลุ่มสมาชิก 
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

กุมภาพันธ์ 2564 70% 

     ครั้งที่ 3 กลุ่มสมาชิก 
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

มีนาคม  2564 80% 

4. จัดท ารูปเล่ม พฤษภาคม 2564 90% 
5. สรุปประเมินผล มิถุนายน 2563 100% 
งบประมาณ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวนเงิน 23,250 บาท  มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมตลอดโครงการ จ านวน 3 ครั้ง ๆ  
           ครั้งที่1 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  
                    จ านวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
           ครั้งที่ 2 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  
                    จ านวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
           ครั้งที่ 3 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  
                     จ านวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่าง รวมตลอดโครงการจ านวน 30 คนๆละ 3 ครั้ง ๆ ละ    
25 บาท   เป็นเงิน 2,250 บาท 
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       3. ค่าเอกสาร  เป็นเงิน 3,000 บาท    
                      รวมเป็นเงินทั้งหมด  23,250 บาท  
                 (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทั้ง 3 ฝ่ายได้รับรู้ประสบการณ์การออมและเกิดการ
เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. บุคลกรมีการออมเพ่ิมมากข้ึน 

           ผู้เสนอโครงการ ................................................... 
                            (นางสาวสมทรง    บุญญานุสนธิ์)  
                ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด     
 
           ผู้เห็นชอบโครงการ ................................................. 
             (นางสุจดี  ตั้งใจ) 
                           รองประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด     
           
             ผู้อนุมัติโครงการ .................................................. 
                       (พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์) 
                            ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด     
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ส่วนที่ 2 

การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุม 

 เตรียมความพร้อมด้วยการท า Before Action Review : BAR 
 รูปแบบ/ทิศทางการจัดกิจกรรม 

 ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
 มอบหมายหน้าที่ 
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เตรียมความพร้อมด้วยการท า Before Action Review : BAR 
วัตถุประสงค์ในการท า BAR  เพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการให้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และการถอดบทเรียนคณะกรรมการพัฒนา   
           บุคลากร และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด
จ านวน 6 คนได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการเพื่อให้
เข้าใจตรงกัน แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการที่
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
1. รูปแบบ/ทิศทางการจัดกิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมโดยการจัดประชุมให้ความรู้และแนวคิดในการออมและให้ผู้
เข้าประชุมช่วยกันถอดบทเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคการ
ถอดบทเรียนโดยใช้ตะกร้า 3 ใบ คือการตอบค าถามปลายเปิดจ านวน 3 
ข้อ 1) รู้สึกอย่างไร 2) ได้เรียนรู้อะไร และ 3) จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 3 ส่วนคือ เจ้าหน้าที 
กรรมการและสมาชิก จัดกิจกรรมจ านวน 2 รุ่นๆละประมาณ 30 คน 
2. บันทึกและถอดบทเรียนจากการเรียนรู้และสรุปพร้อมเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง 3 ฝ่ายมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการออม 
2. เพ่ือจัดการความรู้เรื่องการออมและน าข้อมูล/ความรู้เผยแพร่ให้กับ
สมาชิกในองค์กรได้รับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
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3. มอบหมายหน้าที่ 
1.จัดสถานที่ และเตรียมอุปกรณ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2. จัดอาหารว่าง มอบหมายนางสุชาดา ศรีหาพล 

3. บันทึกการถอดบทเรียน มอบหมายนางอรุณนีย์ ประทุมถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรทุกคน 

4.งานพิธีการ พิธีกร มอบหมายนางสุชาดา  ศรีหาพล 

5. เหรัญญิก  ยืมเงินโครงการ มอบหมายนางสาวสายนาท  พลไชโย  
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ส่วนที่ 3 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

การออมเงิน 

 
พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์  

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

เงินออม หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่
น ามาใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเก็บ
ไว้ใช้จ่ายในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของการออม  
1. สร้างหลักประกันชีวิตในระหว่างยังท างานและความมั่นคงทางด้าน
การเงิน  
2. เพ่ือให้มีเงินไว้ใช้ในวัยชราไม่เป็นภาระต่อลูกหลานและสังคม 
3. เพ่ือไว้ใช้ทางด้านการศึกษาในการน ามาสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และสร้างเงินในอนาคต  
4. เพ่ือไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานและสังคม  
5. เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ  

6. เพ่ือไว้ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจ า 
7. เพ่ือไว้ใช้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย 
ออมเงินเป็น จัดการเงินได้ เขาท ากันอย่างไร  
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1. ออมก่อนใช้  
2. จัดสรรเงินออม เงินออมรวม = เงินเพ่ือใช้จ่าย + เงินออมเผื่อฉุกเฉิน      
   + เงินออมเพ่ือการลงทุน  
3. การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
4. การวางแผนการใช้เงินรายวัน 

การออมเงิน จัดการเงิน ใคร ๆ ก็สามารถท าได้ เพียงแค่ เราสร้าง
วินัยในการออมเงินที่ดี ท าตามแผนที่เราวางเอาไว้ ไม่กี่ปีเราก็จะสามารถ  
มีเงินออม เงินเก็บ และมีนิสัยการบริหารเงินที่ดีได้อย่างแน่นอน 
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การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ 
 มกราพันธุ์ จูฑะรสก และอรณิชา จูฑะรสก, 2558 

  
การถอดบทเรียน (Lesson-Learned) เป็นการสร้างองค์ความรู้ของ

ผู้ปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ตรงน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค าว่า “บทเรียน” 
หมายถึง ความรู้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ส่วน
บุคคล การถอดบทเรียนมีกระบวนการส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ หรือ เสร็จสิ้นแล้ว 2) 
แสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการถอดบทเรียนโดยใช้
วิธีการต่างๆ เช่น สุนทรียสนทนา การทบทวนหลังการปฏิบัติเป็นต้น และ 
3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และสรุปบทเรียนหรือความรู้ที่น าไปสู่การ
ก าหนดข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการพัฒนางาน ซึ่งบทเรียนที่ได้รับจะ
น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจน สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมขององค์กร  (มารุต พัฒผล, 
2558) 

การถอดบทเรียนโดยใช้ “การทบทวนจากการปฏิบัติ” (Action 
Review: AR) เป็นการตรวจสอบประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ หากบูรณาการหลักการสุนทรีย
สนทนาเข้าไปด้วย ยิ่งจะเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัย ท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เป็นจริง หลักการสุนทรียสนทนาโดยทั่วไป คือ 1) ก าหนดประเด็นสนทนา
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ที่ใช้การแลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละคน ในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด โดยไม่
คาดหวังผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า ไม่ก าหนดเวลาไว้อย่างเข้มงวด 2) สร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกัลยาณมิตรมีความปลอดภัย ทุกคนที่เข้าร่วม
การสนทนามีเสรีภาพที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้ 3) ซื่อสัตย์ต่อความคิด ต่อ
ความรู้สึก และประสบการณ์ของตนเองในระหว่างการสนทนา หมายความ
ว่า จะต้องพูดให้ตรงกับความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์จริงของ
ตนเอง 4) ใช้การรับฟังอย่างตั้งใจ ฟังโดยไม่มีอคติ ฟังให้ได้ยิน เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา และห้อยแขวนการตัดสิน 5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้
ร่วมการสนทนาอย่างเท่าเทียม 

ขั้นตอนการทบทวนการปฏิบัติ  
(Action Review: AR) 

วิธีปฏิบัติโดย 

1. การทบทวนก่อนการปฏิบัติ (Before Action Review: BAR) 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้  
- เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
- เพ่ือบูรณาการงานต่างๆ ที่อาจจะ
ขาดหายไป 

- ทบทวนความเข้าใจในแผนงานที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 
- ทบทวนวัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
เรียนรู้ การประเมินผล การเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
- ทบทวนบทบาทของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการทบทวนการปฏิบัติ  
(Action Review: AR) 

วิธีปฏิบัติโดย 

2. การทบทวนระหว่างการปฏิบัติ (During Action Review: DAR) 

- เพ่ือตรวจสอบผลงานที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินกิจกรรมนั้นว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
- วิเคราะห์ประเด็นจนได้ความรู้
ย่อยของแต่ละกิจกรรมและทบทวน
ว่าสอดคล้องกับแผนและมีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์โครงการในแต่ละ
ระยะหรือไม่ 

- น ากิจกรรมที่วางไว้ในแผนซึ่งผ่าน
การปฏิบัติแล้ว มาวิเคราะห์โดยใช้
ค าถามพ้ืนฐาน 3 ค าถาม (ตะกร้า 3 
ใบ) รู้สึกอย่างไร ได้ เรียนรู้อะไร 
และจะน าไปใช้อย่างไร และสรุป
ความรู้ที่ได้ในแต่ละกิจกรรม ในแต่
ละวัน ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง (มกรา
พันธุ์ จูฑะรสก และ อณิษฐา จูฑะ
รสก, 2558) 

3. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) 
- เพ่ือช่วยท าให้ทราบถึงผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานว่ามีผลงานบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการระดับใด 
- เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ  
- เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเหตุให้
เกิดข้อจ ากัด 
- ท าให้ได้จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

- น าผลสรุปที่ได้จากทั้ง BAR DAR 
มาสรุปร่วมกับ AAR   เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การด าเนินงานทาง
วิชาการ การประเมินผลกิจกรรม
การเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือรักษา
จุดเด่นไว้ใช้ประโยชน์ และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อน ร่วมกับทีมเรียนรู้ 

 



การจัดการความรู้เร่ืองการออม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

 

16 
 

ขั้นตอนการทบทวนการปฏิบัติ  
(Action Review: AR) 

วิธีปฏิบัติโดย 

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ข้อเสนอ
ในภาพรวม 

 

 4. การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนในภาพรวม 
- เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง 
(Strengthen) ของความรู้ที่กระจัด
กระจายอย่างไม่เป็นระบบ น ามา
สั ง เ ค ร า ะห์ ใ ห้ ไ ด้ แ ก่ น ค ว า ม รู้ 
(Concept)  
- จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปเอกสาร
การถอดบทเรียนไว้เป็นหลักฐาน
เพ่ือการสังเคราะห์เชิงนโยบาย 
และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 

- กระบวนการสร้างข้อสรุปอุปนัย
(Inductive) เมื่อได้สารสนเทศจากการ
ถอดบทเรียนอย่างเพียงพอแล้ว มี
ขั้นตอน คือ 1) รวบรวมความรู้ย่อย
ต่ า งๆ  จ ากการถอดบท เ รี ยน  2 ) 
ก าหนดประเด็นความรู้ย่อยต่างๆ 3) 
การจัดกลุ่มความรู้ย่อยต่างๆ เป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นการสังเคราะห์ 
4) การสร้างข้อสรุปความรู้ในแต่ละ
ประ เด็ นการสั ง เคร าะห์  5 )  กา ร
เชื่อมโยงข้อความรู้ต่างๆ ในแต่ละ
ประเด็นของการสังเคราะห์เข้าด้วยกัน 
6) การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อสรุปความรู้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
โครงการภาพรวม ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ 
หรือตามความเหมาะสม 
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การถอดบทเรียนและเครื่องมือที่ใช้ 
 การถอดบทเรียนเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติไปแล้ว เพ่ือ
รักษาจุดแข็งของการปฏิบัติการไว้ศึกษาแนวทางที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีแนวทางในการก าหนดเป็นแบบปฏิบัติที่ดีเพ่ือไปประยุกต์ใช้
หรือน าไปเรียนรู้ต่อยอด ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการถอด
บทเรียน 2 ชนิด คือ เครื่องมือการถอดบทเรียนโดยใช้กิจกรรมตะกร้า 3 
ใบ และ เครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ ซึ่งเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดนี้
ตั้งอยู่บนหลักการถอดบทเรียนเดียวกัน คือ เปิดใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น การถอดบทเรียน
ด้วยเครื่องมือดังกล่าวจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การหาทางแก้ปัญหาหรือ
การต าหนิในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆไป หากแต่ บทเรียนที่ได้จากการถอด
บทเรียนนี้จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หมายรวมถึงการจัดท าองค์
ความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์วิธีการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
เดิมๆในอนาคตอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในรูปแบบเอกสาร จึงจะ
เห็นได้ว่าการถอดบทเรียนนั้นจะแตกต่างจากการรวบรวม (Compile) 
ข้อมูลหรือรายงานค าให้การ หรือรายงานการประชุมซึ่งจะไม่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ (A lesson is not learned unless 
something changed.) 

 1) “เครื่องมือการถอดบทเรียนโดยใช้กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ” ได้
น ากระบวนการสุนทรียสนทนามาใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้ผู้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รู้สึกผ่อนคลาย โดยเน้นย้ าในหลักการการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ร่วมกันว่า “ในวงสนทนานี้จะอยู่บนหลักการของสุนทรียสนทนา คือ 
หนึ่งคนพูด หลายคนฟัง ฟังท่ีละเสียง ไม่แทรกแซงเสียง แบ่งปันพ้ืนที่ ห้อย
แขวนการตัดสิน ดังนั้น สิ่งที่แต่ละคนพูดจึงไม่มีถูก ไม่มีผิด หากแต่ขอให้ผู้
พูดสะท้อนความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนออกมา“ 

นอกจากนี้ ตะกร้าแต่ละใบจะเปรียบได้กับค าถามแต่ละค าถามที่
จะใช้เป็นตัวน าเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้  

o ตะกร้าใบที่ 1 รู้สึกอย่างไร  
o ตะกร้าใบที่ 2 ได้เรียนรู้อะไร และ 
o ตะกร้าใบที่ 3 จะน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร  

 ประโยชน์ในการน ากิจกรรมตะกร้า 3 ใบ มาใช้ในการด าเนิน
กระบวนการแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในกลุ่มที่เด่นชัด คือ การเปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดขึ้น ไม่
ว่าบวกหรือลบ ซึ่งจะช่วยให้ตัวผู้พูดกล้าที่จะพูดสิ่งที่ตนรู้สึกออกมา และมี
โอกาสคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ และเทียบเคียงว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้จะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในบริบทของตนได้อย่างไร ไม่ว่าส่วนตัว 
ครอบครัว และหน้าที่การงาน ขณะเดียวกัน กิจกรรมตะกร้า 3 ใบนี้ ยัง
ช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกันว่า เรื่องหนึ่งเรื่องใด แม้จะเป็นเรื่อง
เดียวกัน เหตุการณ์เดียวกัน แต่คนในกลุ่มอาจรับรู้และเรียนรู้แตกต่างกัน
เนื่องจากประสบการณ์พ้ืนฐานหรือความเชื่อเดิมนั้นแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม การถอดบทเรียนโดยใช้กิจกรรมตะกร้า 3 ใบนั้นอาจจะไม่ได้
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ประโยชน์เท่าที่ควร หากวงสนทนาไม่สามารถสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย (Safe 
zone) ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดขึ้นได้ หรือก็คือ ผู้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังมีความกังวลต่ออ านาจแฝงที่อาจได้รับ (ไม่ว่าทางตรง 
หรือ ทางอ้อม) หากเขาเหล่านั้นได้สะท้อนความรู้สึก/ความคิดเห็นที่แท้จริง
ให้กลุ่มรับทราบ      (มกราพันธุ์ จูฑะรสก, เยาวลักษณ์ แม้นมาศ และ 
อณิษฐา จูฑะรสก, 2557) 

2) “เครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ” (After Action 
Review: AAR) เชื่อว่า การเรียนรู้ส าหรับแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่ดี แต่
กระบวนการเรียนรู้ดั งกล่าวอาจไม่สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อน
เปลี่ยนแปลงองค์กรได้มากนัก ดังนั้น องค์กรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในระดับองค์กรขึ้นมาเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนที่ก้าวไปสู่
ความยั่งยืนของการเรียนรู้ (Learning for individuals is the simple 
step–transient learning. Learning for the organization is the big 
step–sustained learning.) (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2551)  

วิธีการถอดบทเรียนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ  
 1.  จัดประชุมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท าได้ภายใน
ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ 
และเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม 
 2.  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จุดเน้นการประชุมเพ่ือ
การเรียนรู้ ไม่ใช่ประชุมเพ่ือต าหนิความล้มเหลวของผู้อื่น 
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 3.  ก าหนดบุคคลที่จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการประชุม 
(Coach) คือ ผู้ที่รู้และเข้าใจธรรมชาติของกิจกรรม/โครงการและไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับโครงการ 
 4.  ทบทวนวัตถุประสงค์โครงการ เช่น เริ่มด้วยค าถาม 
 -  เราได้ก าหนดหรือวางแผนไว้ว่าจะท าอะไรบ้าง และเราได้ท า
อะไรให้เกิดข้ึนมาบ้างแล้ว 
 5.  ตั้งค าถาม 
 -  มีสิ่งใดบ้างท่ีท าดีแล้ว 
 -  ช่วยกันหาเหตุผลอย่างชัดเจนว่าท าไมจึงเกิดขึ้น 
 6.  ค าถามต่อไป 
 -  มีอะไรบ้างที่ควรท าให้ดีกว่านี้ 
 -  ในครั้งต่อไปเราจะท าอะไรให้แตกต่างกว่าที่เคยท ามาแล้ว 
 7.  มั่นใจว่าผู้ร่วมประชุมทุกคนมีความรู้สึกทุกประเด็นอย่าง
ครบถ้วนก่อนสิ้นสุดการประชุม 
 8.  บันทึกการประชุมและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ 
 9.  แบ่งปันความรู้ให้ทีม พิจารณาทบทวนให้ชัดเจน 
การก าหนดกิจกรรมต้องอาศัย “ใบงาน” เพ่ือให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ทบทวนดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางใบงาน : ค าชี้แจง ขอให้สมาชิกในกลุ่มงานของท่านร่วมกันทบทวน
ถึงกิจกรรมในโครงการ ได้ทบทวนถึงประเด็นและสรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ 
ลงในตาราง 
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ชื่อโครงการ  วัน  เวลา  สถานที่ สรุปประเด็น 
อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม  เป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ 

 

ผลที่เกิดขึ้นเป็นไป ตามท่ีคาดหวังได้อย่างไร 
(สิ่งใดที่เราท าได้ดี อะไรที่เราคิดว่าจะท าแต่ไม่ได้
ท า) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ รายรับ  
รายจ่าย 

บทเรียนที่ได้รับจากการท ากิจกรรมนี้ 
(เพราะเหตุใดผลจึงเกิดเช่นนี้) 

 

ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง(การศึกษาทบทวน 
จากการท ากิจกรรม) 

 

การสื่อสารผลการท า  BAR และ DAR  
การติดตามผลการท า AAR  
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เพื่อความชัดเจนสามารถเสนอเป็นแผนภาพได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ การแสดงการจัดการความรู้ท่ีน าการถอดบทเรียนมาใช้ในการ
เรียนรู้  
 (มกราพันธ์ุ  จูฑะรสก, 2552) 
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ส่วนที่ 4 

การถอดบทเรียน 

กระบวนการเรียนรู้วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2564(เวลา 13.00น.-16.00น.) 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  25 คน 
          พิธีกร กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการและแนะน าวิทยากร 
          วิทยากร แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ ได้กล่าวทักทาย
ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออม และกล่าวถึงความส าคัญ
ของการจัดท าโครงการนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาสหกรณ์สี
ขาว หลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าประชุมได้ดูคลิปวีดิโอเรื่อง “คิดใหม่ ใช้เงินเป็น 
เห็นความสุข” เนื้อหาจะเกี่ยวกับพ่อสอนลูกในเรื่องการประหยัดและเห็น
คุณค่าของสิ่งของต่างๆ การประดิษฐ์สิ่งของของเล่น โดยไม่ต้องซื้อ การ
เป็นต้นแบบให้ลูกในเรื่องการออมและการประหยัด การคิดเชิงบวก การ
วางแผนและการสอนวิธีคิด แล้วตั้งค าถามให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยการพูด โดยตั้งค าถามว่า ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการดูคลิปวีดิโอ 
และผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนี้ 
          “…ได้แนวคิดในเรื่องการให้โอกาสตนเองทุกเรื่อง สร้างสุขให้
ตนเองได้แม้ไม่มีเงิน...” 
          “…การจะมีความสุขไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีเงินมากหรือน้อย แต่เป็น
การมองบวก และเป็นการปลูกฝังให้ลูกอดออมตั้งแต่ในวัยเด็ก...”  
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          “…การอดออมสามารถน ามาช่วยเราได้ในยามเจ็บป่วยและยัง
ช่วยเหลือเราในด้านการศึกษา...” 
          “…การประยุกต์ท าของเล่นให้ลูก โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อใหม่...” 
          “…ท าให้คิดถึงตอนที่ตนเองสมัยเป็นเด็ก พ่อและแม่ก็เป็นลูกจ้าง 
เงินเดือนไม่กี่ร้อย ไข่ต้ม 1 ฟองกินได้ตั้ง 4 คน ท าให้ได้คิดว่าอะไรที่พอจะ
ช่วยพ่อ แม่ได้ก็จะท า จะท างานเก็บเงิน แต่ก็ยังเก็บไม่ได้ แต่สหกรณ์ก็เปิด
โอกาสให้เราออม เช่น โครงการเกษียณเปี่ยมสุข...” 
          “…ตนเองเป็นแม่ก็สอนให้ลูกออมเงินเช่นกัน...” 
          “…รู้สึกซาบซึ้ง น้ าตาจะไหล เห็นคนเป็นพ่อที่มีภูมิปัญญา สอนลูก
ได้ดี พ่อเป็นคนคิดบวก ส่งผลให้ลูกสามารถออมเงินไว้ใช้ได้ในยามวิกฤติ 
ฉุกเฉิน...” 
          “…เห็นพ่อเป็นแบบอย่างในเรื่องการออม แม้จะวันละเล็กๆน้อยๆ 
การหยอดกระปุกสม่ าเสมอจะท าให้เด็กได้นิสัยการออม ไม่ทิ้งของเก่า 
น ามาประยุกต์ดัดแปลงได้...” 
          “…พ่อเป็นตัวอย่าง สอนการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ท าให้รู้ว่าใช้
จ่ายอะไรบ้าง จ าเป็นหรือไม่จ าเป็น...” 
          “…ซาบซึ้ง ท าให้คิดถึงตอนเด็ก ตนเองก็สอนลูกให้หยอดกระปุก
ทุกวัน และได้ใช้กับตนเองตอนป่วย และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
รู้สึกชื่นชมพ่อที่ท าให้ลูกมีความสุขทุกวัน...” 
          “…ควรปลูกฝังเรื่องการออม การท าบัญชีรายรับรายจ่ายให้ลูก
ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเพ่ือจะได้ช่วยเหลือในยามวิกฤติ ตนเองแม้เกษียณแล้วก็
ยังเข้าโครงการเกษียณเปี่ยมสุข...” 



การจัดการความรู้เร่ืองการออม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

 

25 
 

          “…ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราจะท าส าเร็จเราก็จะสามารถท าได้ส าเร็จ 
เช่น ถ้าเราเชื่อว่าการออมเป็นสิ่งที่ดี เราก็จะออม...” 

 “…คิดถึงค าพูดของพ่อตนเองที่เคยสอนให้ลูกประหยัด เมื่อตนเอง
เริ่มท างานก็อยากซื้ออาหารให้พ่อกินแต่พ่อไม่อยากให้สิ้นเปลือง อยากให้
ลุกมีเงินเก็บ พ่อให้เก็บออมเพ่ืออนาคตที่ต้องด าเนินต่อไป...” 

 “…เป็นการปลูกฝังให้ลูกมีวินัยตั้งแต่เด็ก ฝึกการบันทึกบัญชี สอน
ให้มีสติในการด าเนินชีวิต...” 

 “…เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องการออมได้ จนเกิดนิสัยรักการออม คุ้น
ชินกับการท าแบบนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้...” 

 “…การออมเป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่มีเงินก็ออมได้ การคิดบวก 
การเป็นต้นแบบที่ดี ลุกสามารถซึมซับแบบอย่างและเอาไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน
ได้...” 

 “…อย่าติดกับมูลค่าของสิ่งของที่เราจะได้...” 
 “...ประทับใจในการดูคลิปวีดิโอ เห็นประโยชน์ของการออม จะ

น าไปใช้กับตนเอง...” 
 “…ตนเองจะไม่ได้คิดว่าจะออมเงินไว้ให้ลูก แต่จะเป็นการให้

การศึกษามากกว่า...” 
          “…การท าบัญชีรายรับรายจ่ายจะท าให้เราสามารถเห็นว่า เรา
จ่ายเงินไปกับค่าอะไรมากที่สุด เช่น ค่าอาหาร กาแฟ ซื้อน้ า ซึ่งบางอย่าง
อาจไม่จ าเป็นก็ได้หรือจ่ายมากเกินไป ท าให้เราคิดหาทางที่จะหารายได้เพ่ิม 
เกิดการวางแผนค่าใช้จ่าย...” 
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 “…การเลี้ยงลูกและปลูกฝังให้เขาสามารถดูแลตนเอง ช่วยตัวเองได้
ในเวลาที่ไม่มีเงิน เช่นให้เดินแทนการขึ้นรถ ไม่กินขนมที่ไม่มีประโยชน์ 
เพราะมีข้าวกินทั้ง 3 มื้อแล้ว รู้จักอดออมและเห็นคุณค่าของเงิน...” 

วิทยากรได้ให้ผู้เข้าประชุมได้ดูคลิปวีดิโอ เรื่อง หาเงินได้ไม่ส าคัญ
เท่าใช้เงินเป็น และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนในเรื่องเทคนิคการ
ออมของแต่ละคน ดังนี้ 

 “…ตนเองเป็นคนมีวินัยในการออมหลังจากเรียนจบ มีงานท าก็เก็บ
เงินสามารถซื้อรถ ซื้อทองได้ และจะสอนลูกเรื่องการประหยัด ไม่เคยให้
เงินลูกไปโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีอาหารรับประทานแล้ว สอนไม่ให้กิน
ขนมขบเคี้ยว ให้นั่งรถโดยสารเอง ฝึกเดินไปเรียนหนังสือ ไม่ให้ดูโทรทัศน์ 
ลูกก็ไม่บ่นแต่เขาจะหาวิธีในการหารายได้ เช่น วาดรูปขาย ขายขนม ขาย
วิตามินซี ท าให้มีเงินเก็บ บริหารเงินเป็น สามารถแก้ปัญหาได้...” 

 “…การสอนให้ลูกเข้มแข็ง ท าให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้  ท าให้รู้
คุณค่าของเงิน...” 

 วิทยากรได้ให้สมาชิกที่มาร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ประเด็นเรื่องการออมของแต่ละคนว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างในการออมเงิน 
ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมุลการออมดังนี้ 

“…ตนเองจะกู้เงินฉุกเฉินทุกเดือนแต่จะไม่เบิกเงินออกมาจาดบัญชี
ทั้งหมดจะเก็บไว้เพ่ือให้ตนเองรู้สึกว่าตนเองไม่มีเงินเหลือจะท าให้ไม่ต้องใช้
มาก(ออมแบบติดลบ)...” 

“…จะเก็บออมเหมือนเด็ก เหมือนลูกเม่ือถึงเวลาจ าเป็นจึงจะใช้...” 
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“…จะกู้เงินฉุกทุกเดือน คิดว่าตนเองเป็นหนี้แต่จะเอาเงินกู้ฉุกเฉิน
ไปฝากไว้ในอีกบัญชีอื่นเพ่ือให้มีดอกเบี้ยเพ่ิม...” 

“…หารายได้เพ่ิม เช่นขายของออนไลน์ และมีแนวคิดว่าไม่คิดอยาก
ซื้อรถยนต์เพราะมีค่าใช้จ่ายมาก จึงไปลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์และให้เช่า
และน าค่าเช่ามาผ่อนค่าซื้ออาคารพาณิชย์...” 

“…ไม่คิดจะเอาเงินไปฝากที่ ธนาคาร แต่จะนาไปลงทุนซื้ อ
เครื่องส าอางมาขายและน ารายได้มาใช้จ่าย และจะเก็บออมเงินเดือน จ่าย
น้อยลง...” 

“…สมัครโครงการเกษียณเปี่ยมสุข และให้สหกรณ์หักเงินเดือน
เดือนละ 500 บาท...” 

“…ท าขนมขาย และประหยัดรายจ่ายเพราะมีค่าใช้จ่ายมาก...” 
“…เป็นหนี้เยอะ ปัจจุบันหารายได้เพ่ิมด้วยการปลุกผักขายทุกวัน 

ขายเสื้อผ้า และหยอดกระปุกอย่างน้อยวันละ 5 บาทท าให้สามารถจ่ายค่า
โทรศัพท์ได้...” 

“…เมื่อก่อนมีหนี้เยอะ มีหนี้จากการสร้างบ้าน ธนาคารมาทวงหนี้ที่
หน่วยงาน เงินไม่พอใช้ จึงท าการค้าขายและแบ่งเงินเก็บออมเพ่ือใช้หนี้ ส่ง
หนี้ให้มากขึ้นเพ่ือให้หมดเร็วและมีการแบ่งกองเงินเพ่ือใช้จ่าย มีวินัยมาก
ขึ้น...” 

“…เห็นตัวอย่างสมาชิกบางคน สามารถเอาเงินขายของมาช าระหนี้
สหกรณ์ทุกวัน จนหนี้ใกล้จะหมด...” 

“…การเป็นหนี้จะท าให้เสียดอกเบี้ย ดังนั้นจึงควรรีบจ่ายหนี้ให้หมด
เพ่ือลดเงินต้นจะท าให้หมดหนี้เร็ว ลดความกังวล...” 
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“…เวลาจ่ายเงินซื้อของจะจ่ายแบ็งค์1,000 และเงินทอนจะเอาใส่
โอ่งเพ่ือเก็บและน าไปฝากธนาคาร ฝากแล้วจะไม่ถอน มีวินัยมาก ซื้อ
กองทุนเพ่ือลดหย่อนภาษี และจะไม่ชอบท าประกันชีวิต...” 

“…เก็บเงินเหรียญและน าไปฝากธนาคาร และฝากโครงการเกษียณ
เปี่ยมสุข อยากมีเงินเมื่อตอนเกษียณ...” 

“…ตนเองเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ชอบซื้อของฝากคนอ่ืนและเพ่ือน
บ้าน พยายามสะสมทรัพย์สินให้ลูก และพยายามส่งหนี้ให้หมดโดยเร็ว 
ดังนั้นวีการก็จะมี เช่น ท าประกันชีวิต เพื่อน าไปลดหย่อนภาษี  ออม กบข.
เพ่ิม ฝากสหกรณ์เพ่ิม ฝากหุ้นเพิ่ม...” 

“…ฝากโครงการเกษียณเปี่ยมสุข ฝากออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมหุ้น
สหกรณ์ ฝากธนาคาร ธกส. ....” 

“…หักหุ้นรายเดือนของสหกรณ์เดือนละ5,000 บาทและถ้ามีเงิน
พิเศษหรือเงินเดือนเพ่ิมขึ้นจะน าไปฝากออมทรัพย์ครูของบิดา ไม่ใช้บัตร
เครดิต ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ/คุณภาพกลางปานกลาง ไม่ยุ่งเรื่องอบายมุข ไม่ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย รีบเคลียร์หนี้ การสร้างบ้านควรท าเมื่ออายุประมาร 45 ปี
และรีบส่งหนี้ให้หมดก่อนเกษียณ...” 

“…ออมโดยการแบ่งเงินเป็นสัดส่วน เช่นใช้จ่ายส่วนตัว ให้บิดา 
มารดา แบ่งเก็บ ช าระหนี้...” 

“…ตนเองมีหนี้สหกรณ์ และได้ซื้อรถคันแรกในโครงการ และมีวินัย
ในการใช้จ่าย ตั้งเป้าว่าจะใช้จ่ายไม่เกินก่ีบาท แต่พอส่งรถหมดแล้ว จะชอบ
ซื้อของออนไลน์และท าให้สิ้นเปลือง จึงคิดได้ว่าต้องส่งหนี้ให้มากขึ้น และ
เอาเงินโบนัสต่างๆมาส่งหนี้ และวางแผนจะขายของออนไลน์...” 
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“…เลิกซื้อหวย และท าบัญชีรายรับ รายจ่าย...” 
“…ซื้อฉลากออมสิน และ ธกส. พอถูกรางวัลก็เอาฝากเพ่ิม รวมทั้ง

จะออมโดยการหยอดกระปุก...” 
“…ซื้อที่ดิน ลงทุนขายเสื้อผ้ากับน้องๆในตลาดนัด ประหยัดไม่ซื้อ

ของราคาแพง อยากมีเงินล้าน คิดบวก...” 
“…ตนเองมีวินัยในการออมมาก เงินซื้อหุ้นไม่เคยถอน จะไม่ลงทุน

ธนาคารเดียว เมื่อมีปันผลสหกรณ์จะน าฝากต่อ ไม่ถอนออกมา...” 
หลังจากสมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่องการออมแล้ว

วิทยากรได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ตอบค าถามปลายเปิด 3 ข้อ โดยการใช้
เทคนิคตะกร้า 3 ใบในการร่วมเรียนรู้ครั้งนี้คือ1) รู้สึกอย่างไร 2) ได้เรียนรู้
อะไร 3) จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

สมาชิกได้ร่วมกันถอดบทเรียนการเรียนรู้ครั้งนี้ดังนี้ 
ตะกร้าใบที่1 รู้สึกอย่างไร 
        “…ดีใจที่ได้มาร่วมเรียนรู้ในรุ่นนี้ ขอบคุณบรรยากาศในวันนี้ ชอบ
มาก เพราะประสบการแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน...” 
         “…ก่อนจัดประชุมรู้สึกเป็นกังวลว่า งานจะออกมาในรูปแบบใด 
ต่อมาพอเข้าประชุม เห็นบรรยากาศการเรียนรู้ก็รู้สึกผ่อนคลายและมี
ความหวังในเรื่องการจัดโครงการนี้...” 
         “…รู้สึกดีใจที่โครงการประสบความส าเร็จ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
กล้าพูดทุกคน การด าเนินงานนี้น่าจะบรรลุเป้าหมาย ตนเองมี 2 บทบาท
คือผู้จัดโครงการและผู้ เข้าร่วมประชุม รู้สึกอบอุ่นเหมือนพ่ีน้อง ได้
ช่วยเหลือแบ่งปัน...” 
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         “…รู้สึกดีใจ และขอบคุณทุกท่าน บรรยากาศอบอุ่น ดีใจที่ทุกคน
ช่วยกันแชร์ประสบการณ์...” 
         “…ดีใจและมีความสุข ที่ได้มาร่วมประชุม ขอบคุณท่านประธาน
และคระกรรมการที่ได้จัดโครงการนี้...” 
         “…ตนเองมีหนี้เยอะ เข้าคลินิกแก้หนี้ของสหกรณ์ การเข้าอบรม
ครั้งนี้ท าให้มีก าลังใจในการใช้หนี้มากข้ึน...” 
         “…ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม เสนอให้
เพ่ิมจ านวนเงินฝาก โครงการเกษียณเปี่ยมสุข...” 
          “…เกิดแรงบันดาลใจในการออม...” 
ตะกร้าใบที่2 ได้เรียนรู้อะไร 
          “…การออมท าให้เราไม่ล าบาก เมื่อเกษียณไปไม่ต้องรอให้ลูกมา
ดูแล...” 
          “…ได้ความรู้และเทคนิคการออมเพ่ิม และเรื่องการสร้างวินัยให้กับ
ตนเองในการออม...” 
         “…ถ้าอาย 40 ปีขึ้นไปจึงเริ่มให้กู้เงิน ลงทุนสร้างบ้านและควรปิด
หนี้ให้เร็ว และเรียนรู้เรื่องการลงทุนหารายได้เพ่ิม...” 
         “…เรียนรู้ เรื่องการออมและเรียนรู้ว่าตนเองขาดหรือบกพร่อง
ตรงไหน...” 
         “… เรียนรู้เรื่องการคิดบวก และสอนเราว่าจะต่อยอดความคิดนั้น
อย่างไร...” 
          “…ได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆของแต่ละคน เทคนิคการออม การลงทุน 
การเพ่ิมรายได้ การปรับวินัยการใช้เงิน ...” 
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ตะกร้าใบที่3 จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
          “…จะน าเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ จะได้รวยเหมือนคนอื่นๆ...” 
          “… จะเริ่มต้นการออม ฝึกวินัยตนเอง จะแบ่งสัดส่วนการออม จะ
พยายามหยอดกระปุกวันละ 5-10 บาท จะลดการซื้อหวยลง...” 
          “…จะปรับนิสัยตนเองในการใช้จ่ายเงิน จะพยายามอดออม จะลด
การซื้อหวยลง...” 
          “…ได้ความรู้จากทุกคนเยอะ จะเอาไปปฏิบัติตาม...” 
          “…จะท าบัญชีรายรับ รายจ่าย จะตั้งเป้าหมายใหม่เพ่ือจะมีเงินใช้
ในภายภาคหน้า...” 
          “..จะต้องวางแผนรายจ่ายต่อวัน และพยายามใช้หนี้ให้หมดเร็ว
ที่สุด หรือจะเพ่ิมการออมโดยการท าประกันชีวิต...” 
          “…จะตั้งเป้าหมายในการออมและฝึกวินัยตนเองในการใช้เงินและ
จะเริ่มท าบัญชีรายรับรายจ่าย...” 
          “…เกษียณแล้ว เงินบ านาญได้น้อย จะน าเทคนิคของคนอ่ืนไปเก็บ
ออมและจะท าบัญชีรายรับ รายจ่าย...” 
          “…ตั้งเป้าว่าจะเกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิต จะไม่พ่ึงพาญาติพ่ีน้อง
ให้ล าบาก และจะสอนให้คนอ่ืนพึ่งตนเองได้...” 
         “…ตนเองมีหนี้เยอะ จะพยายามปิดบัตรเครดิตไปเรื่อยๆ...” 
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กระบวนการเรียนรู้ วันที่ 20 มีนาคม 2564 (เวลา 13.00น.-16.00น.)  
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด      
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 22 คน 
 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ วิทยากรหลักได้กล่าว
ทักทายผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ
การจัดการความรู้ เรื่ องการออมคือเพ่ือให้สมาชิกทุกฝ่ายได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการออม ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้
โดยอิสระ ตามความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน ในล าดับแรกได้ให้
ผู้เข้าประชุมได้ดูสื่อการสอนที่เป็นวิดีโอพ่อสอนลูกในเรื่องการประหยัดและ
เห็นคุณค่าของสิ่งของต่างๆ การประดิษฐ์สิ่งของของเล่น โดยไม่ต้องซื้อ 
การเป็นต้นแบบให้ลูกในเรื่องการออมและการประหยัด การคิดเชิงบวก 
การวางแผนและการสอนวิธีคิด แล้วตั้ งค าถามให้ผู้ เข้าประชุมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการพูด โดยตั้งค าถามว่า ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการดู
คลิปวีดิโอ และผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนี้ 
 “…ชอบลูกคนเล็ก น่ารัก คล้ายกับหลานตนเอง และชอบที่ พ่อท า
ของเล่นให้ลูกโดยไม่ต้องซื้อ ส าหรับตนเองเคยเลี้ยงลูกและไม่ซื้อของเล่นให้
ลูก ถ้าของสิ่งนั้นใช้ได้ไม่นานก็จะไม่ซื้อ และตนเองไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่เลย 
ปัจจุบันจะน ามาใช้กับหลานคือให้หลานคนเล็กใช้ของพ่ีคนโต ตนเองจะ
ออมเงินโดยใช้วิธีการท าประกันชีวิต...” 
 “…การใช้จ่ายเราต้องมีสติ เมื่อย้อนดูชีวิตตนเองแล้วมีบางครั้งที่
ขาดสติ ท าให้การเก็บออมไม่สมดุลกับรายรับ ต่อมาเริ่มมีสติมากขึ้น เคยท า
บัญชีครัวเรือน พบว่าประมาณร้อยละ 60 ของรายจ่ายจะหมดไปกับเรื่อง
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การกิน เครื่องส าอาง เสริมสวย แต่ถ้าหากประหยัดกับเรื่องอาหารมาก
เกินไปก็อาจท าให้เราเจ็บป่วยได้ ดังนั้นควรให้มีความสมดุลระหว่าง อาหาร 
พักผ่อน การดูแลสุขภาพ และการออมจะเริ่มมาคิดได้หลังจากเกษียณใน
ช่วงแรกๆ บางคนจะเล่าให้ฟังว่าน าเงินที่ได้จากเกษียณไปซื้อทอง แต่ก็
กังวลว่าจะมีคนขโมย เกิดความทุกข์ จึงน าทองไปขายเอาเงินไปฝาก
ธนาคาร ดังนั้นควรเดินทางสายกลาง และมีการแบ่งส่วนในการท าบุญ และ
แบ่งส่วนเก็บออมวันละเล็กละน้อย สะสมไป...” 
 “…ท าให้นึกถึงตนเองในวัยเด็ก เป็นลูกชาวนา พ่อเสียชีวิต เหลือ
แม่คนเดียว ช่วยดูแลน้อง ชีวิตเริ่มจากติดลบ แม้จะรู้ว่าการออมมี
ประโยชน์แต่ก็ไม่มีจะออม แต่จะส่งเสริมการศึกษาของลูก...” 
 “…เป็นลูกชาวนา มีพ่ีน้อง 2 คน ไม่เคยได้ไปเที่ยว อยากได้อะไรก็
ต้องเก็บออมเอง จะหยอดกระปุกวันละ 5 บาทและตั้งใจเรียนให้เก่ง ไม่
อยากมีหนี้ ดังนั้นตนเองจะใช้วิธีออมก่อนแล้วจึงใช้ทีหลังและท าบัญชี
รายรับรายจ่าย...” 
 “…ตนเองฐานะครอบครัวไม่ดีแต่จะใช้วิธีประหยัด ปัจจุบันก็พอมี
กินมีใช้ มีเก็บออมเล็กน้อย...” 
 “…จะใช้วิธีออมใจ เมื่อเจอบ้านหลังใหญ่ รถหรูก็จะบอกลูกว่า 
ฝากเขาไว้ก่อน ฝากเขาดูแลและจะบอกลูกว่าคนที่ซื้อขนมคือคนโง่ ท าให้
ลูกรู้สึกว่าไม่อยากโง่...” 
 “…ใช้วิธีการออมโดยส่งลูกเรียนจนประสบความส าเร็จ ไปท างาน
ต่างประเทศ โดยการกู้เงินสหกรณ์...” 
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 “…ตนเองเริ่มจากศูนย์เช่นกัน ไม่มีจะออม แต่จะสอนลูกในเรื่อง
การออม และจะพยายามออมให้ลูกตั้งแต่เรียนอนุบาล และวางแผนว่าหลัง
เกษียณจะมีเงินพอใช้จ่ายไม่เดือดร้อน...” 
 “…ชอบซื้อของมามาก และจะเก็บไว้ บางครั้งจะเอาไปขาย เช่น 
เสื้อผ้า และชอบหยอดกระปุกทุกวัน หยอดบาตรเล็กๆทุกวันเวลาท าบุญก็
ไม่ต้องควักกระเป๋า ตนเองก็จะใช้จ่ายหมดไปกับเรื่องความงามจนรู้สึกว่า
มากเกินความจ าเป็น มีหนี้สหกรณ์แต่จะกู้ไปซื้อที่ดิน...” 
 “…ตนเองเงินเดือนน้อย มีลูกก็ไม่เคยมีของเล่น ไม่มีบ้าน พักอยู่
บ้านพกัโรงพยาบาล กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน...” 
 “…ได้ข้อคิดเรื่องการประหยัด การกิน การออมยามเจ็บป่วย 
ปัจจุบันตนเองก็ประหยัดค่าใช้จ่าย เอาเงินไปซื้อที่ดิน ส่งลูกเรียน ลูกก็เห็น
ตัวอย่าง เขาจะเก็บเงิน ไม่สมัครสหกรณ์ ไม่ท าบัตรเครดิตและไม่อยากมีลูก
และครอบครัว...” 
 “…เป็นลูกพ่อค้า มีรายได้ปานกลาง ครอบครัวค่อนข้างประหยัด 
ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย พ่อแม่จะไม่ให้เห็นบัญชีเงิน ดังนั้นจึงต้องประหยัด เมื่อ
แต่งงานสามีก็เป็นคนประหยัดจะท าประกันชีวิตซึ่งสามารถน าไปลดหย่อน
ภาษีได้ ตนเองก็เห็นประโยชน์เช่นกัน...” 
 “…ตนเองมาท างานเดินทางมาด้วยกระเป๋าใบเดียว มีหนี้
เหมือนกัน กู้เงินเพ่ือซื้อคลินิก แต่ด้วยเป็นคนประหยัดและมีวินัยในการ
เก็บเงิน สามารถเก็บเงินซื้อทองได้ 20 บาท ต่อมาสามารถปลดภาระหนี้ได้
หมดและมีความคิดว่าต้องออมก่อนใช้ ควรเปลี่ยนความคิด และมีการท า
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บัญชีรายจ่าย พบว่ารายจ่ายจะหมดไปกับค่าอาหาร โดยเฉพาะกาแฟ เคย
กู้ธนาคารและใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ปัจจุบันไม่มีหนี้สิน...” 

วิทยากรได้ให้ผู้เข้าประชุมได้ดูคลิปวีดิโอ เรื่อง หาเงินได้ไม่ส าคัญ
เท่าใช้เงินเป็น และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนในเรื่องเทคนิคการ
ออมของแต่ละคน ดังนี้ 

“…จากวิดีโอ ได้ข้อคิดเรื่องการใช้เงินต่อเงิน น าไปลงทุนแล้วจะได้
ก าไร แต่การไปกู้เงินมาลงทุนก็ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ถ้ามีวินัยในการส่งช าระ
ก็จะหมดหนี้ แต่หากคนที่มีต้นทุนในการท าธุรกิจก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ซึ่ง
เป็นความต่าง ตนเองได้เงินเกษียณมาหนึ่งก้อนได้น าไปซื้อตึก ส่งธนาคาร
ร่วมกับลูก ต่อมาสามารถมีเงินก้อนได้ท าบุญครบรอบ 6 รอบได้ และอยาก
ให้สหกรณ์มีโครงการที่กระตุ้นให้สมาชิกได้มีการเก็บออมเงิน 

“…ตนเองมีธุรกิจขายยาและขายอาหารเสริมท าให้มีรายได้เสริม 
เพ่ิมรายได้...” 

“…ใช้วิธีรวมหนี้ที่เดียวคือที่สหกรณ์ หารายได้เพ่ิมโดยการขาย
กาแฟ และท าเอง เพราะถ้าจ้างคนก็เป็นการเพ่ิมรายจ่าย และลูกชายจะมี
อาชีพเสริมคือการถ่ายภาพ ใช้สิทธิ์ลูกในการฝากเงินเพ่ือเพ่ิมการออม...” 

“…เมื่อเริ่มท างานก็จะแยกเงินฝากเลยคือฝากสหกรณ์เดือนละ
5,000 บาทและฝากโครงการเกษียณเปี่ยมสุขเดือนละ1,000 บาทแล้วจึงใช้ 
ฝากบัญชี ธกส.ให้ลูกและสมัครกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ...” 
 วิทยากรได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การท าอาชีพเสริมจะช่วยให้
เพ่ิมรายได้ บางคนใช้เงินท างานแทนเราเช่นธุรกิจเงินทัช คนที่มีเงินมากก็
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จะใช้ระบบนี้เป็นการค้าเงิน และในการท าธุรกิจนั้นแต่ละคนจะมีโอกาสไม่
เหมือนกัน คนรุ่นใหม่จะมีความแตกต่างมากกว่า จะศึกษาข้อมูลรอบด้าน 
กิจกรรม เรียนรู้จากคลิปวิดีโอที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการตักเตือนของ
กัลยาณมิตรเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงิน แต่ตัวละครจะไม่ปฏิบัติตามจะท าตรง
ข้ามกับข้อตักเตือนทุกข้อ จากนั้นวิทยากรได้ให้ผู้เข้ารวมประชุมแสดง
ความคิดเห็น โดยมีความคิดเห็นดังนี้ 
 “…ตนเองไม่มีเงินเหลือให้ออมแม้ว่าจะประหยัดแล้วก็ยังไม่
สามารถมีออม เห็นแล้วสะท้อนเป็นทุกข์จริงๆ หาทางออกไม่เจอ ยังดีที่
สหกรณ์มีคลินิกแก้หนี้...” 
 “…รู้สึกว่าตัวเองจะใช้จ่ายเกินตัวมาก มีเงินแต่ก็ไม่กล้าไปฝาก
ธนาคาร เก็บไว้ใช้ที่บ้าน...” 
 “…ตนเองจะใช้วิธีเก็บก่อนใช้ เงินเดือนก็จะถูกหัก กบข. ฝาก
โครงการเกษียณเปี่ยมสุข และจะใช้วิธีรวมหนี้ให้สามีเป็นหนี้คนเดียว...” 
 “…เราต้องขยัน อดทน อดออม ประหยัด...” 
 “…การซื้อของราคาแพงต้องคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ ต้องไม่เกินตัว 
น่าจะท าให้พอมีเงินเก็บ รู้จักอดออมเพ่ือลูก การหักเงินเข้าบัญชีและต้อง
อดทน...” 
 “…อดทน อดออม มีสติ ขยันจะมีผลงอกเงยขึ้นมาแน่นอน การไป
เที่ยวจะต้องใช้เงินแต่การมาข้ึนเวรเราจะได้เงิน จะใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ใช้
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีเป้าหมาย ไม่ฟุ่มเฟือย มีเครือข่ายในการลงทุน
ร่วมกัน เกิดเงินปันผล...” 
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 วิทยากร ได้สรุปเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ ว่า “การน าเงินในอนาคตมาใช้
จะท าให้เกิดดอกเบี้ยเยอะ” 

ในช่วงสุดท้ายวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยให้ตอบค าถามปลายเปิด3 ข้อ
โดยการใช้เทคนิคตะกร้า 3 ใบในการร่วมเรียนรู้ครั้งนี้คือ 1) รู้สึกอย่างไร   
2) ได้เรียนรู้อะไร และ 3) จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างไร ผู้เข้าประชุมได้ให้
ข้อคิดเห็นดังนี้ 
ตะกร้าใบที่1 รู้สึกอย่างไร 
 “…รู้สึกขอบคุณผู้จัดที่มีการกระตุ้น รู้สึกเป็นกันเองกับบรรยากาศ
แบบนี้ ชื่นชมคนรุ่นใหม่สามารถแบ่งเงินฝากได้เดือนละ 5,000 บาท...” 
 “…ดีใจที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ คนรุ่นนี้แม้ว่าจะมี
ภาระครอบครัวแต่ยังออมเงินได้...”  
 “…รู้สึกอยากจะออมมากข้ึน เมื่อเห็นตัวอย่าง...” 
 “…ดีใจที่ได้มาเจอพ่ีๆน้องๆ ท าให้รู้ เรื่องการออม ไม่ใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย...” 
 “…ขอบคุณสหกรณ์ท่ีได้จัดโครงการนี้ขึ้น...” 
 “…ขอบคุณสหกรณ์ที่จัดโครงการนี้  เมื่อเกษียณจะอยู่แบบ
พอเพียง และรู้จักการออมให้มากข้ึน...” 
 “…รู้สึกอบอุ่นและเสียดายที่มีสมาชิกมาเข้าร่วมโครงการน้อย 
อยากให้สมาชิกใหม่ได้มาเรียนรู้...” 
 “…รู้สึกดีมากๆแต่เสียดายที่ได้มาเรียนรู้ช้า...” 
 “…รู้สึกดแีละเปิดใจเรื่องการขายของออนไลน์...” 
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 “…รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มาร่วมโครงการ ท าให้เกิดความรู้สึก
อยากจะออมเงินมากขึ้น ตนเองห่อข้าวมากินทุกวันและได้น าไปสอนลูก
ด้วย...” 
ตะกร้าใบที่2 ได้เรียนรู้อะไร 
 “…เรียนรู้เรื่องการขายของออนไลน์ ท าให้คิดอยากลองท าบ้าง...” 
 “…มีความรู้เรื่องการออมมากข้ึน ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน...” 
 “…ได้เรียนรู้วิธีคิด การคิดบวกจะท าให้เราท าอะไรได้มากขึ้นและ
สร้างสรรค์ได้มากขึ้น...” 
 “…เรียนรู้วิธีคิดแบบเศรษฐี ถ้าไม่พอใช้ก็ควรจะหารายได้เพ่ิม...” 
 “…เรียนรู้เรื่องการมีสติ การคิดก่อนใช้ ขยัน อดทน...” 
 “…เรียนรู้เรื่องการหารายได้เพ่ิมจากการขายของออนไลน์ การ
ขายของที่ตนเองชอบ เพราะตนเองชอบกินก็เลยจะขายขนม ปรับปรุง 
Packageให้ดีขึ้น อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา ค้าขายมาแบบนี้
ประมาณ 7 ปี สามารถมีเงินใช้พอได้เป็นค่าอาหารของครอบครัว แบ่งเบา
ภาระในการใช้จ่าย...” 
 “…เรียนรู้เรื่องการใช้ทุนให้เป็นก าไร ต้องท างานให้หนักขึ้นและ
รู้จักเก็บเงิน...” 
ตะกร้าใบที่3 จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
 “…จะน าไปเล่าสู่ลูกหลานฟัง คนรุ่นใหม่น่าจะท าได้...” 
 “…จะน าไปใช้ในชีวิตตนเอง และขอฝากกลอนไว้เตือนใจ...มีสลึง
พึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อย
บรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน...” 
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 “…จะน าไปใช้คือน าไปสอนลูกสอนหลานในเรื่องการประหยัด 
ประมาณตนและพอเพียง...” 
 “…จะลองฝึกท าขนม จะต้องอดทนและฝึกการออม จะพยายาม
ละความอยาก...” 
 “…จะน าไปสอนลูก หลานในเรื่องการคิดในการด าเนินชีวิต และ
สอนให้รู้จักประหยัด อดออม กินน้อย...” 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการออม 
1. มีความเชื่อและมีแรงบันดาลใจในการออม 
2. การมีสติตั้งมั่นที่จะออมและเห็นคุณค่าของการออม จิตใจเข้มแข็ง 
เอาชนะกิเลศความโลภ ความอยากให้ได้ 
3. การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการออม 
4. การท าอย่างต่อเนื่อง และมีวินัยในการออม 
5. การมีตัวอย่างที่ดีและมีกัลยาณมิตรในการคอยกระตุ้นและชี้ทาง 
6.การมีความรอบรู้ในด้านการลงทุนและการออม 
7. การท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าท าให้ทราบว่ารายจ่ายอะไรที่
จะต้องวางแผนลดลง 
8. การอดทนกับความล าบากและขยันหารายได้เพ่ิม 
9. การเริ่มต้นได้เร็วและมีระยะเวลามากพอจะท าให้การออมส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายได้มากข้ึน 
10. การวางแผนการใช้เงินที่ดี จะท าให้การออมประสบความส าเร็จ อย่า
ประมาทในการใช้เงิน 
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11. หาวิธีการออมที่เหมาะสมกับตนเองเพ่ือจะได้รู้สึกสนุกและผ่อนคลาย
กับการออม 
12. หาวิธีเพ่ิมค่าให้เงินออม เช่น เพ่ิมดอกเบี้ย หุ้น ปันผล 

อุปสรรคของการออม 
1. ไม่มคีวามเชื่อและไม่มแีรงบันดาลใจในการออม 
2. การขาดวินัยในการออม ท าให้การออมไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ความโลภหรือกิเลส คือความอยากมีอยากได้จนลืมคิดถึงการออมเพ่ือไว้
ใช้ในอนาคต การขาดความพอเพียง 
4. เหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิต เช่น ตกงาน อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย 
5. ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้น ท าให้เงินที่มีอยู่มีค่า
น้อยลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน 
6.มีความเชื่อท่ีผิดในการด าเนินชีวิต 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 

ภาพกิจกรรม 

 
 

ภาพอบรม KM รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2564 
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ภาพอบรม KM รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564 
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สื่อการสอนและเอกสารท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. คลิปวิดีโอ เรื่อง คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข

Rethink[720p][1913].mp4  
2. คลิปวิดีโอ เรื่อง เงินติดล้อ 

เงนิตดิลอ้ _ เพราะความสขุ ไม่ควรท าใหใ้ครต.้mp4  
3. คลิปวิดีโอ เรื่อง หาเงินได้ไม่ส าคัญเท่าใช้เงินเป็น

เทวดากับยาจก.mp4  
4. เอกสาร เรื่องการออมเงิน  
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