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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดศ้ึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษาต่อเน่ือง (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2559)   
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง    
3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดน 
6. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
7. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
8. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาต่อเน่ือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)   
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

และ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553   และพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
พุทธศักราช 2551 ได้ก  าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการพฒันาคนไทยให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต/ทั้ งด้านประชากร/การเมือง
การปกครอง/สังคม/เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งการเช่ือมโยงสังคม
เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียระดับภูมิภาค  และระดับโลก  จึงจ  าเป็นท่ีจะต้องจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายประชาชนไดรั้บการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก  ทั้งดา้นการพฒันา
อาชีพ/การพฒันาทกัษะชีวิต และการพฒันาสงัคมและชุมชน ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีการและรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามความตอ้งการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มวยั โดยเน้นกระบวนการคิด
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัตามหลกัปรัชญาคิดเป็น และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาต่อเน่ือง/
พุทธศกัราช 2554 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดย ส านกังาน กศน.ไดก้  าหนดนโยบาย
ดา้นการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
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เป้าหมาย 
               การจดัการศึกษาต่อเน่ืองมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะในการประกอบอาชีพ  มีการใชค้วามรู้จากภูมิปัญญา และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีทกัษะชีวิต
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสงัคมปัจจุบนั รวมทั้งมุ่งใชก้ระบวนการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตามหลกัปรัชญาคิดเป็นและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

รูปแบบการจดั 
  การจัดการศึกษาต่อเน่ืองประกอบไปด้วยกิจกรรม/การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต /และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีวิธีการจัด   
2  รูปแบบ คือ 

  1. รูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นการจดัการศึกษาหลกัสูตร/ไม่เกิน 30/ชัว่โมง/โดยมีผูเ้รียน
จ านวนกลุ่มละ 6 คนข้ึนไป 

  2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ เป็นการจดัการศึกษาหลกัสูตร/31/ชัว่โมงข้ึนไป/โดยมีผูเ้รียน
จ านวนกลุ่มละ/11/คนข้ึนไป/แบ่งเป็น/2/ลกัษณะ/คือ 

 2.1 ชั้นเรียนระยะสั้น เป็นการจดัหลกัสูตรตั้งแต่ 31 - 100 ชัว่โมง 
 2.2 ชั้นเรียนระยะยาว เป็นการจดัหลกัสูตร/100/ชัว่โมงข้ึนไป 
 

ลกัษณะการจดั 
การจดัการศกึษาต่อเน่ืองสถานศึกษาสามารถจดัได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. สถานศึกษา กศน. เป็นผูจ้ดั 
   2. สถานศึกษา กศน. ร่วมจดักบัภาคีเครือข่ายโดยใหส้ถานศึกษาประสานการด าเนินงาน

ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
   3. ภาคีเครือข่ายเป็นผูจ้ดัสถานศกึษา/กศน./ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ครือข่ายเป็นผูจ้ดั/โดยมี

การจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าการศึกษาต่อเน่ืองเป็นการศึกษาท่ีจดัข้ึนเพ่ือเสริม
เติมเต็ม และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน/โดยไม่แบ่งเป็นระดบัชั้น/โดยจดัในรูปแบบของกลุ่มสนใจ 
และชั้นเรียนวิชาชีพท่ีสถานศึกษา กศน.และภาคีเครือข่าย เป็นผูจ้ดัหรือร่วมกนัจดั เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ้โดยมีความรู้และความสามารถในดา้นทกัษะในการประกอบอาชีพ 
และทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสงัคมได ้
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2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       2.1  ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

     ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีองคป์ระกอบส าคญัในการน าส่ิงต่าง ๆ มาประยกุตใ์ช ้และใช้
พิจารณาในการประกอบการพฒันา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/องคป์ระกอบชุดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีรายละเอียด ดงัน้ี 

       2.1.1 ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       นกัคน้ควา้วิจยัไดใ้หค้วามหมายชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไว ้ดงัน้ี 
  วิภาภรณ์ เตโชชัยวุฒิ (2533 :/17-18) ไดก้ล่าวถึงชุดการเรียนว่าชุดการเรียนเป็นส่ือ 

การเรียนส าเร็จรูปท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นชุด/โดยพึ่งครูน้อย
ท่ีสุด  ผูเ้รียนสามารถเรียนไดอ้ย่างตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั
พึ่งพาตนเองในการศึกษาความรู้ 

      ภุชงค์  องัคปรีชาเศรษฐ์ (2534 :/51)/กล่าวว่า/ชุดการสอน/หมายถึง/รูปแบบของการ
ส่ือสารระหว่างครูและผูเ้รียน อนัมีการก าหนดจุดหมายท่ีแน่ชดั ก  าหนดเน้ือหา/วสัดุ/และกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งของครูและผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดผลบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (2536 : 265)/ใหค้วามหมายของชุดการเรียนว่า หมายถึง ชุดของ
โปรแกรมส่ือประสมมีการน าวิธีการจดัระบบมาใชใ้นการน าเสนอเน้ือหา/และจดักิจกรรมการเรียน
เพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถ อตัราในการเรียน  และรูปแบบการเรียน 
(Learning Style)/ของผูเ้รียนแต่ละคน 

      เชษฐา บุญชวลิต/(2540 :/4)/ให้ความหมายว่าเป็นส่ือการเรียนการสอนส าเร็จรูปท่ีผูเ้รียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง/โดยส่ือมีความสมบูรณ์/ดังมีรายละเอียดของเน้ือหา/ความรู้ และ
ขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีการปฏิบติัต่าง ๆ/มีภาพประกอบ/มีชุดฝึกปฏิบติั/โดยผูเ้รียนสามารถศึกษาและ
ปฏิบัติตามค าแนะน า ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีชุดการเรียนก าหนด เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนด 
  
 จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามท่ี 
นักการศึกษาผูใ้หญ่กล่าวไวว้่า เป็นการประยุกต์การใชส่ื้อต่าง ๆ ผลิตเป็นชุดการเรียนส าเร็จรูป  
มีขั้นตอนชดัเจน ประกอบดว้ยเน้ือหาตรงตามความตอ้งการเรียนรู้ ตรงตามจุดมุ่งหมาย และเกิด
ประสิทธิภาพตามก าหนด สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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 2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง นกัวิจยัไดก้ล่าวถึงการประยกุตท์ฤษฎีการเรียนรู้กบั
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ี   

เบอร์แมน กล่าวถึง การเรียนรู้ดว้ยตนเองว่า  1) ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนในหอ้งเรียนเสมอไป 
2) อาจเกิดไดห้ลายวิธี 3) การเรียนรู้ดว้ยตนเองจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจของผูเ้รียนมีความ
ปรารถนาจะรู้ในเร่ืองนั้ น ผูเ้รียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และมีการประเมินผล
(Burman. 1969 : 61) 

คาดาร์ กล่าวถึง การเรียนรู้ดว้ยตนเองไว ้ดงัน้ี 1) การเรียนตามเอกตัภาพ 2) ข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของตนเอง 3) ครูเป็นผูว้ินิจฉัยวางเง่ือนไขเร้าความสนใจ 
และให้ความสะดวกสบาย 4) นักเรียนให้ความคิดอิสระเลือกตัดสินใจและยอมรับ 5 ) นักเรียน
ตอบสนองการเรียนดว้ยตนเอง 6) ชุดการเรียนตอ้งเปิดเผย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (กรแก้ว 
อจันวจัน์. 2537 : Cedar. 1973) 

ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2526 : 199) กล่าวถึง หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียน 
ไวด้ังน้ี 1) ทฤษฎีเก่ียวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุดการเรียนเป็นส่ือท่ีเก่ียวข้องกับ 
ชุดการเรียนท่ีจัดท าข้ึน เพื่อสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยความแตกต่างระหว่างบุคคล  จึงน ามาใชเ้ป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการจดัท าและการใช้
ชุดการสอน 2) หลกัการเก่ียวกบัส่ือประสม  ชุดการเรียนเป็นส่ือประสม ซ่ึงหมายถึงการใชส่ื้อหลายอยา่ง
ท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ ชุดการเรียนเป็นส่ือการเรียนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดม้ี
ส่วนร่วมในการเรียนอย่างแข็งขัน  และได้รับข้อมูลยอ้นกลับอย่างฉับพลัน  อีกทั้ งได้รับ
ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ หรือการเสริมแรงมีการเรียนเป็นขั้น ๆ ตามความสามารถของผูเ้รียน 
ดงันั้น ชุดการเรียนจึงจดัท าข้ึนโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ 4) หลกัการวิเคราะห์ระบบ  ชุดการเรียน
จึงจดัท าข้ึนโดยอาศยัวิธีวิเคราะห์ระบบ มีการทดลองสอน ปรับปรุง แกไ้ข จนเป็นท่ีเช่ือถือได ้ จึง
น าออกใชแ้ละเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนได้อาศยัวิธีระบบเป็นหลกั
ทั้งส้ิน เพ่ือใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนนั้นด าเนินไปไดอ้ยา่งสมัพนัธก์นัทุกขั้นตอน 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีของเบอร์แมน คาดาร์ เป็นแนวทางก าหนดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้การเรียนมีความหลากหลายวิธี 
ผูเ้รียนตอ้งตั้งใจ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ย การพฒันาส่ือประสมเพื่อให้เกิด
เรียนรู้ท่ีดี สร้างทกัษะประสบการณ์ นอกจากนั้นยงัเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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2.2  องค์ประกอบของชุดการเรียน 
 การสร้างชุดการเรียนนั้ นผูส้ร้างจะต้องศึกษาองค์ประกอบของชุดการเรียนว่า  
มีองค์ประกอบหลกัอะไรบา้ง/เพ่ือจะไดน้ ามาก าหนดองค์ประกอบของชุดการเรียนท่ีจะสร้างข้ึน 
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนไว  ้ดงัน้ี 

 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2530 : 71) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของชุดการเรียนว่า สามารถ
จ าแนกได ้4 ส่วน คือ 

1. คู่มือ เป็นคู่มือส าหรับนักเรียน ภายในจะมีค าช้ีแจงถึงวิธีการใชชุ้ดการเรียนอย่าง
ละเอียด อาจท าเป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้

2. บตัรค าสัง่หรือค าแนะน าจะเป็นส่วนท่ีบอกใหน้กัเรียนด าเนินการเรียนหรือประกอบ 
กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้ประกอบดว้ย ค าอธิบายเร่ืองท่ีจะศึกษาค าสัง่ใหผู้เ้รียน
ด าเนินกิจกรรม และสรุปการเรียน บตัรน้ีนิยมใชก้ระดาษแข็งตดัเป็นบตัรขนาด 6 x 8 น้ิว 

3. เน้ือหาสาระและส่ือ จะบรรจุไวใ้นรูปของส่ือการสอนต่างๆ อาจจะประกอบดว้ย 
บทเรียนโปรแกรม สไลด ์แผน่ภาพ หุ่นจ  าลอง ฯลฯ นักเรียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ีบรรจุ
อยูใ่นชุดการเรียนตามบตัรค าสัง่ท่ีก  าหนดไว ้

4./แบบประเมินผล/นักเรียนจะท าการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองก่อนและ 
หลงัเรียน/แบบประเมินผลอาจเป็นแบบฝึกหัดให้เติมค าลงในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถูกจบัคู่ ดูผล
จากการทดลองหรือท ากิจกรรม 

บุญชม ศรีสะอาด (2537 :/95 – 6)/ไดก้ล่าวว่า/ชุดการเรียนการสอน/จะมีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั 4 ดา้น ดงัน้ี  

1.  คู่มือการใช้ชุดการเรียน/เป็นคู่มือท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ผูใ้ช้ชุดการเรียนการสอน 
ศึกษาและปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดว้ยแผนการสอนส่ิงท่ีครูตอ้ง
เตรียมก่อนสอน/บทบาทของผูเ้รียน/การจดัชั้นเรียน/(ในกรณีของชุดการสอนท่ีมุ่งใชก้บักลุ่มย่อย 
เช่น ในศนูยก์ารเรียน) 
 2./บัตรงาน/เป็นบัตรท่ีมีค  าสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบัติอะไรบ้าง/โดยระบุกิจกรรม
ตามล าดบัขั้นตอนของการเรียน 

3./แบบทดสอบวดัความกา้วหน้าของผูเ้รียน/เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้ าหรับตรวจว่า       
หลงัการเรียนชุดการเรียนการสอนจบแลว้ ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียน 
ท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ 

  4. ส่ือการเรียนต่าง ๆ เป็นส่ือส าหรับผูเ้รียนไดศ้ึกษา มีหลายชนิดประกอบกนั อาจ
เป็นประเภทส่ิงพิมพ์/เช่น/บทความเน้ือหาเฉพาะเร่ือง/จุลสาร/บทเรียนโปรแกรมหรือประเภท
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โสตทศันูปกรณ์ เช่น รูปภาพ  แผนภูมิต่าง ๆ  เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์ สคริปต์ สไลด ์ขนาด 2 x 2 น้ิว 
ของจริง เป็นตน้ 

ดวน (Duane. 1973 : 169) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบพ้ืนฐานของชุดการเรียนไว ้ 5  ประการ ดงัน้ี 
1. มีจุดมุ่งหมายและเน้ือหา 
2. บรรยายเน้ือหา 
3. มีจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
4. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมเจตคติ 
5. มีเคร่ืองมือวดัผลก่อนการเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ควรประกอบดว้ย ช่ือหน่วยหรือช่ือบทเรียน จุดมุ่งหมาย เน้ือหาในการเรียน กิจกรรมการเรียนและ
ส่ือการสอน/การประเมินผลก่อนและหลังเรียนโดยในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้รายงานได้ก  าหนด
องค์ประกอบชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดังน้ี รายละเอียดชุดการเรียนรู้ ผงัความคิดชุดการเรียนรู้ 
โครงสร้างชุดการเรียนรู้/ค  าแนะน าการใชชุ้ดการเรียน/เน้ือหาวิชา/และแบบทดสอบ 
 

2.3  วตัถุประสงค์ในการสร้างชุดการเรียน 
        สมหญิง กลัน่ศิริ (2523 : 59) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการสร้างชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. เพือ่ใชส้อนเน้ือหา บทเรียนตามหลกัสูตรของการศึกษาในระบบ 
2. เพื่อเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการสอนของครู 
3. เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนครู/เน่ืองจากนกัเรียนสามารถเรียนชุดการเรียนดว้ยตนเอง 

หรืออาศยัความช่วยเหลือจากครูเพยีงเลก็นอ้ย ท าใหค้รูคนหน่ึงสอนนกัเรียนไดจ้  านวนมากข้ึน 
         4. เพื่อช่วยในการศึกษามวลชนทั้งในและนอกระบบ/เพราะชุดการเรียนสามารถ 
น าไปใชไ้ดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา  
 

    จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการสร้างชุดการเรียนเป็นเคร่ืองอ  านวยความ
สะดวกในการสอนและน าไปปรับปรุงวิธีสอนของครูเพื่อให้ผูเ้รียน/เรียนตามความสามารถของ
ตนเอง  เป็นการฝึกความรับผดิชอบและระเบียบวินยัในตนเองของผูเ้รียนดว้ย  

 
 

2.4  ลกัษณะของชุดการเรียนทีด่ ี
       นกัการศึกษาไดใ้หแ้นวความคิดในการสร้างชุดการเรียนท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

                     นิพนธ์ ศุขปรีดี (2519 : 67 – 68) ได้กล่าวถึง ลกัษณะของชุดการเรียนท่ีดีว่า ควรมีลกัษณะ 
ดงัน้ี 
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1. เป็นชุดการเรียนท่ีเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวม้ากท่ีสุด 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
3. ส่ือท่ีใชส้ามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. มีค  าแนะน าและวิธีการใชอ้ยา่งละเอียด/ง่ายต่อการใช ้
5. มีวสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนทั้งหมดท่ีก  าหนดไวใ้นบทเรียนอยา่งครบถว้น 
6. มีแบบทดสอบและปรับปรุงใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
7. มีความคงทนต่อการเก็บและการหยบิใช ้

   สมิท /(Smith/1973 :/25 - 26)/ได้ให้ ความ คิดว่ าชุดก าร เรี ยน ท่ี ดีนั้ นจะต้องจัดห า 
ส่ิงอ  านวยความสะดวกและวิธีการต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน เพื่อใหก้ารเรียนบรรลุเป้าหมาย เช่น 

1. ใชส่ื้อหลาย/ๆ/อยา่งเพ่ือใหเ้กิดประสบการณ์ทางการเรียนดีข้ึน 
2. หาวิธีการหลายรูปแบบโดยมจุีดประสงคแ์ละกระบวนการหลายอยา่ง 
3. ควรแบ่งเน้ือหาออกเป็นขั้นตอนตามล าดบัความยากง่าย 
4. ควรมกิีจกรรมหลายอยา่งใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกและใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 

 

  จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่าชุดการเรียนท่ีดีน่าจะช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความรับผดิชอบของผูเ้รียนได ้

 

2.5  ขั้นตอนในการสร้างชุดการเรียน 
        การสร้างชุดการเรียน สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

             ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2525: 45) ไดใ้หแ้นวคิดในการสร้างชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี 
ก าหนดหมวดหมู่ เน้ือหา และประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชา หรือบูรณาการเป็น
1. แบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
2. ก าหนดหน่วยการสอนแบ่งเน้ือหาวิชาออกมาเป็นหน่วยโดยประมาณเน้ือหาวิชา 

ท่ีจะใหค้รูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้น/1/คร้ัง/หรือ/1/สปัดาห์ 
3. ก าหนดหวัเร่ืองผูส้อนจะตอ้งถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรจะมีประสบการณ์

เป็นก่ีหวัขอ้เร่ือง 
4. ก าหนดความคิดรวบยอดและหลกัการ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัขอ้แนวคิด

สาระและหลกัเกณฑส์ าคญัไวเ้พ่ือเป็นแนวทางในการจดัเน้ือหา 
5. ก าหนดวตัถุประสงค ์โดยใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองเป็นจุดประสงคท์ัว่ไปก่อน และ

เปล่ียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑพ์ฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
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                   6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการเลือกและการผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมอย่างท่ีผูเ้รียน
ปฏิบติั เช่น การอ่านบตัรค าสั่ง การตอบค าถาม การเขียนภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่น
เกมส์ เป็นตน้ 
                   7. ก าหนดแบบประเมินผล โดยตอ้งออกแบบการประเมินผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม  โดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบว่า หลงัจากผา่นกิจกรรมมาเรียบร้อย
แลว้ ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือไม่ 
                    8. เลือกและผลิตส่ือการสอน/วสัดุอุปกรณ์/และวิธีการท่ีครูใชถื้อเป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน 
เมื่อผลิตส่ือสอนของแต่ละหัวข้อเร่ืองแลว้ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ในกล่องท่ี
เตรียมไวก่้อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว่า ชุดการสอน 
                    9. หาประสิทธิภาพชุดการสอน/เพื่อเป็นการประกนัว่าชุดการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนผูส้ร้างจ  าตอ้งก  าหนดเกณฑ์ข้ึนล่วงหน้าโดยค านึงถึงหลกัการ
ท่ีว่าการเรียนรู้เป็นการช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียน 
                   10. การใชชุ้ดการเรียนการสอนท่ีไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถ
น าไปสอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดการเรียนการสอน และระดบัการศึกษา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน/เพ่ือพิจารณาพ้ืนความรู้เต็มของผูเ้รียน/ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    
ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน/(ขั้นการเรียนการสอน)/ขั้นสรุปผลการเรียนการสอน/เพื่อสรุป
ความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคัญ/ท าแบบทดสอบหลงัเรียน/เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี
เปล่ียนไป 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดใ้ห้แนวทางในการสร้างส่ือข้ึนมาใหม่เป็นกระบวนการ 
ท่ีตอ้งใชเ้วลา ด าเนินการไดต้ามความพร้อมและความเหมาะสมตามขั้นตอน ดงัน้ี ส ารวจปัญหาและ
ความตอ้งการของสงัคม และจดัล  าดบัความส าคญั ศึกษา และก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียน วิเคราะห์
จุดประสงคแ์ละขอบเขตเน้ือหาของส่ือ ก  าหนดรูปแบบส่ือ สร้างส่ือตามรูปแบบท่ีก  าหนด น าส่ือไป
ทดลอง/วิเคราะห์ผล/ปรับปรุงแก้ไข/น าส่ือไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย/ติดตาม/และประเมินผล 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน.2546 : 4) 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2533 : 495) เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการเรียนไว ้
ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหา/ไดแ้ก่/การก าหนดหน่วย/หวัเร่ือง/และมโนมติ ขั้นท่ี 2 การวางแผน
ไวล่้วงหน้าเป็นการก าหนดรายละเอียด/ขั้นท่ี/3/ผลิตส่ือการเรียน/เป็นการผลิตส่ือประเภทต่าง/ๆ     
ท่ีก  าหนดไวใ้นแผนขั้นท่ี 4 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยน าไปทดลอง (มนสั ประเทืองจิตร์.
2542 : 15) อา้งอิงจาก มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช./2533 :/495) 
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ฮาร์ม สเตอร์/และฮาร์ริส ได้ก  าหนดการสร้างไว้ 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นก  าหนด
วตัถุประสงค์ของชุดการเรียน การก าหนดวตัถุประสงค์ชุดการเรียนอาจจะเลือกจากหลกัสูตรหรือ
รายวิชา เพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างชุดการเรียน วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และรายละเอียด
เน้ือหาวิชา/โดยแยกเป็นสมรรถภาพด้านความรู้/ด้านทักษะ/และด้านเจตคติหรือคุณลกัษณะ   
เพื่อก  าหนด เป็นสมรรถภาพประกอบ ต้องการจะให้เกิดแก่ผูเ้รียน ส าหรับการสร้างหน่วยการเรียน 
การสอน 2) ขั้นการออกแบบและพฒันา กิจกรรมการเรียน/เมื่อไดส้มรรถภาพตามท่ีตอ้งการแลว้ 
จัดล  าดับสมรรถภาพตามขั้ นตอนของการเรียนรู้ และตามลักษณะของเน้ือหาวิชา ก  าหนด 
หน่วยการเรียนการสอน เขียนหน่วยการเรียนการสอน ก าหนดส่ือการเรียน สร้างส่ือการเรียนและ
แบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหาบทเรียนนั้น 3) ขั้นการประเมินชุดการเรียน ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหา ดา้นการสร้างหน่วยการเรียนการสอน เพ่ือน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง
แกไ้ขหน่วยการเรียนการสอน น าหน่วยการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองสอนกบั
กลุ่มย่อย เป็นการทดลองต้นแบบ น าผลไปปรับปรุงใหม่แล้วไปทดลองเพื่ อทดสอบหา
ประสิทธิภาพ (กรแกว้ อจันวจัน์. 2537: อา้งอิงจาก ชมพนัธ ์กุญชร ณ อยธุยา. 2528 : 116) 

การออกแบบการน าเสนอในการสอนในการออกแบบส่ือมลัติมิเดีย เพื่อการน าเสนอ
เน้ือหาในการสอนนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดรูปแบบการสอน เพ่ือใหก้ารสอนด าเนินไปอยา่ง
สมบูรณ์ ตามหลักวิชาการ ซ่ึงแบบการสอนท่ีใช้กันอยู่ทั่วไปอาจมีหลายรูปแบบตามแต่ความ
ตอ้งการของครูผูส้อนท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาท่ีจะสอน/ในท่ีน้ีจะใชรู้ปแบบการสอนเป็น
ตัวอย่างซ่ึงประกอบด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอน /การศึกษาภูมิหลังของผูเ้รียน 
การก าหนดกระบวนการเรียนการสอน/และการทดสอบการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 การออกแบบการน าเสนอในการสอน 
 

 จากภาพประกอบท่ี/2/รูปแบบการสอนเบสิก/ทิชช่ิง/โมเดล/(Basic/teaching/model)/ของ 
โรเบิร์ต (Robert/ Glasper) ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายในการสอนซ่ึงหมายถึงจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนตั้ง
ไว ้ก่อนสอนว่าต้องการให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังจากเรียนรู้แล้วอ ย่างไร ดังนั้ น
จุดมุ่งหมายท่ีตั้ งข้ึนน้ีจึงมกัเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม/คือ/จุดมุ่งหมายท่ีสามารถสังเกตและ 
วดัพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นไดจ้ริง เช่น การสอนเลขคณิตในเร่ืองของการลบเลข ผูเ้ขียนเน้ือหาอาจ
ตั้งจุดมุ่งหมายไวว้่าผูเ้รียนเม่ือไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการลบเลขแลว้ จะสามารถน าไปใชใ้นการทอนเงินใน

จุดมุ่งหมาย
ในการสอน 

ศึกษาภูมิหลงั 
ของผูเ้รียน 

กระบวนการ 
เรียนการสอน 

การทดสอบการบรรลุ 
ตามจุดมุ่งหมาย 
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ชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้ง เป็นตน้ การศึกษาภูมิหลงัของผูเ้รียน/หมายถึง/การท่ีผูส้อนตอ้งการทราบ
ว่าผูเ้รียนมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัวิชาท่ีตอ้งการเรียนมาก่อนแลว้มากนอ้ยเพียงใด เพ่ือผูส้อนจะได้
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาวา่ควรสอนในเร่ืองใด สอนอยา่งไร เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึนโดยมีพ้ืน
ฐานความรู้ หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน/เป็นส่ิงเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ท่ีจะสอน
ให้แก่ผูเ้รียน กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนก าหนดข้ึนเป็นขั้นตอนต่าง ๆ 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เข้าใจได้อย่างชัดเจน กระบวนการดังกล่าวน้ี ถา้จะกล่าวโดยอาศยั
หลกัการเรียนรู้ท่ีนิยมใช ้อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 วิธี คือ การสอนแบบอุปมาน ซ่ึงหมายถึงการสอนจาก
ส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวมหรือเป็นการสอนจากตัวอย่างไปสู่กฎเกณฑ์  หรือหลักทั่ว ๆไป วิธี น้ี 
ใชม้ากในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนพบกฎหรือความจริงต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง และอีกวิธีหน่ึงเป็นการสอนแบบอนุมาน ซ่ึงหมายถึงการสอนจากกฎเกณฑ์ไปสู่ตวัอย่าง
ปลีกย่อยนั่นเอง วิธีน้ีใช้มากในการสอนภาษาต่าง ๆ เพราะการเรียนภาษาต้องมีหลกัหรือกฎ 
ท่ีแน่นอน ในส่วนของการทดสอบ หมายถึง การทดสอบผูเ้รียนหลงัจากท่ีการสอนเสร็จลงแลว้ เพื่อ
ตรวจสอบว่าผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ การออกแบบส่ือการสอน
มลัติมีเดีย ผูอ้อกแบบอาจน าแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบไดอ้ยา่งนอ้ยน่าจะประกอบไป
ดว้ยวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม รายละเอียดของผูเ้รียนแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
ซ่ึงอาจด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน กล่าวคือ ก่อนท่ีผูเ้รียนจะเขา้สู่บทเรียนไดผู้อ้อกแบบเพ่ือดูภูมิ
หลงัพ้ืนฐานความรู้ของผูเ้รียน แลว้จึงเร่ิมอธิบายเน้ือหาท่ีตอ้งการ และในขั้นทา้ยก็จะมีแบบทดสอบ
เพือ่การดูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีออกแบบตั้งไวห้รือไม่ เป็นตน้ 
 นกัเทคโนโลยทีางการศึกษา หลายท่านไดเ้สนอแนะการออกแบบการผลิตมลัติมิเดีย โดย
ใชก้ารออกแบบเชิงระบบ ซ่ึงเป็นระบบออกแบบมลัติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
ในท่ีน้ีจะเสนอแบบจ าลองของ รอบไบรเออร์ และฮอล เป็นตวัอย่างของการออกแบบเชิงระบบน้ี
ประกอบดว้ยขั้นตอนการออกแบบ 3 ขั้นตอน คือ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนด 
เป้าหมาย 
การสอน 

วิเคราะห์ 
รูปแบบ 
การสอน 

ก าหนดวตัถุ 
ประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

ก าหนด
วิธีการ 
ประเมิน 
 

ออกแบบ
กลวิธี 
การสอน 

ขั้นตอน 
ท่ี 2 
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              ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
              ขั้นตอนที่ 3 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 3 แบบจ าลองการออกแบบของรอบไบรเออร์และฮอล 
 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปไดว้่า การสร้างชุดการเรียน สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ จากแนวคิด ของแนวคิดในการสร้างชุดการเรียน แนวทางในการสร้างส่ือข้ึนมาใหม่ 
ก  าหนดการสร้างไว ้3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นตอนก าหนดวตัถุประสงค์ของชุดการเรียน ขั้นตอนการ
ออกแบบและพฒันา กิจกรรมการเรียน และขั้นตอนการประเมินชุดการเรียน ในการออกแบบส่ือ 
มลัติมิเดีย เพ่ือการน าเสนอเน้ือหาในการสอนนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดรูปแบบการสอน 
เพื่อใหก้ารสอนด าเนินไปอยา่งสมบูรณ์ตามหลกัวิชาการ 
 

 2.6  การพฒันาชุดการเรียนด้วยตนเอง 
      การพฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองประกอบการศึกษาประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1) ความหมาย 2) หลกัการแนวคิดการพฒันา 3) งานวจิยัพฒันาการศึกษา 4) การพฒันา
ชุดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 

 

ความหมาย 
ความหมายของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา ค  าว่า การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา

ตรงกับค าว่ า/Educational/Research/and/Development/(R&D)/ในภาษาอังกฤษ/หมายถึง/การด าเนินงาน 
พฒันาด้านการศึกษา/โดยอาศัยการวิจัยเป็นพ้ืนฐานหรือเป็นเคร่ืองมือด าเนินการ ทั้ งน้ีโดยมี
เป้าหมาย คือ ใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาและเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

เขียนผงั 
งานสตอร่ี
บอร์ด 

เขียน 
เอกสาร 
ประกอบ 

ทบทวน
ก่อน 
สร้าง 
 

ขั้นตอนท่ี 3 

สร้าง 
โปรแกรม 

ทดสอบการ 
ใชบ้ทเรียน 

จบ 
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     การวิจยัและพฒันาการทางการศึกษา (รัตยาภรณ์ จงไพศาล.2547 : 11) ดา้นวสัดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ทางการศึกษา/หมายถึง/การวิจัยพฒันาเก่ียวกับหนังสือ/ต าราเรียน/แบบทดสอบ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สไลด์ แผ่นฟิลม์ เทปบนัทึกเสียง โต๊ะเกา้อ้ี เป็นตน้ เป้าหมายของการวิจยั
และพฒันา มุง่ไปท่ีการพฒันา วสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑท์างการศึกษาตน้แบบ เพื่อทดลองใช ้และ
ขยายผลการน าไปใชต่้อไป 
 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาชุดการเรียนรู้เป็นกระบวนการวิจยั 
และพฒันาชุดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียนและสามารถประเมินไดเ้พื่อขยายผลการน าไปใช ้
 

 หลกัการแนวคดิการพฒันา 
 การวิจยัและพฒันามีหลกัการแนวคิดการพฒันา ดงัน้ี 
 หลกัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา มอร์ริส.บอร์ก และกอล ไดก้ล่าวไวว้่าการวิจยั
และพฒันาทางการศึกษาเป็นการพฒันาการศึกษา โดยอาศยัพ้ืนฐานการวิจยัเป็นกลยุทธห์รือวิธีการ
ส าคญั วิธีหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันาการศึกษา/โดยจะเน้นหลกัเหตุผล
และตรรกวิทยาเป้าหมาย คือ ใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาอนัหมายถึง วสัดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ หนังสือแบบเรียน ฟิล์ม
สไลด ์เทปเสียง ส่ือประสมต่าง ๆ 
 แนวคิดในการวิจยัและพฒันา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐาน เช่น การวิเคราะห์ตวัผูเ้รียนโดยเฉพาะทกัษะการอ่าน และทกัษะการคิดเป็น ทกัษะพ้ืนฐาน
ท่ีส าคัญและจ าเป็นมีลกัษณะตอ้งอาศยัระยะเวลานานในการพฒันาจึงจ าเป็นตอ้งคดัเลือกผูเ้รียน 
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความสามารถในการอ่านและความสามารถในการคิด ระยะท่ี 2 แนวทางในการ
พฒันาชุดการเรียน/ได้แก่/ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา        
เพื่อพฒันาความสามารถในการหาวิธีแก้โจทยปั์ญหา และพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา ระยะท่ี 3 การทดลองและปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียน/ไดแ้ก่/การทดลองกบัผูเ้รียนแบบเด่ียว 
เป็นกลุ่มและภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่/(สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ. 2533 : 120) 
 แนวคิดการวิจยัและพฒันาของ บอร์ก และกอล ได้แบ่งแนวทางการวิจยัและพฒันา
บทเรียนช่วยสอนประกอบด้วยก าหนดผลิตภัณฑ์ ท่ีจะพัฒนา รวบรวมข้อมูล และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนการวิจยัและพฒันา พฒันารูปแบบตามขั้นตอนของผลิตภณัฑ ์ทดสอบผลิตภณัฑ ์ 
คร้ังท่ี 1ขั้น1ต่อ1ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/คร้ังท่ี1ทดสอบผลิตภัณฑ์/คร้ังท่ี 2/ขั้น1ต่อ10ปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์คร้ังท่ี 2 ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์
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 แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ อเลสซ่ี และทรอลิป ได้เสนอแนวทางการวิจัยและ
พฒันาบทเรียนช่วยสอน 8 ขั้น คือ 1) ก  าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียน 2) รวบรวมเอกสารต่าง ๆ  
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้3) ระดมความคิดจากแหล่งต่างๆ เพื่อท าเป็นบทเรียน 4) สรุป
บทเรียนเป็นของตนเอง 5) ผลิตบทเรียนเป็นกรอบภาพลงกระดาษ 6) เขียนผงังานของบทเรียน       
7) สร้างเป็นบทเรียน 8) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน (ชูเกียรติ  ธีระนิติกุล. 2543 
: 56 - 57)   
 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่าแนวคิดการพฒันา คือ กระบวนการพฒันา
บทเรียนหรือเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนการสร้างประเมิน และปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 จึงสรุปไดว้่าชุดการเรียนจดัเป็นส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจ และมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียน
พฒันาตนเองตามศกัยภาพ และเน่ืองจากชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน เป็นหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
ใชเ้วลาศึกษา จ  านวน 36 ชัว่โมง ของสถานศึกษา กศน.ท่ีมีพ้ืนท่ีท าการคา้ขายติดชายแดนและส่ง
สินคา้ผา่นแดนไปประเทศเวียดนาม การน าส่ือเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ก็ยิง่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงยิ่งข้ึน นอกจากน้ีชุดการเรียนรู้ยงัช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความสะดวก
มาก ประหยดัเวลาไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง  
 หลกัท่ีใชใ้นการสร้างชุดการเรียนในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งหมายว่า ชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึน
สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งความ
ตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการใช้ส่ือผสมท่ีสะดวกในการ
น าไปใช้ ระดับภาษามีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน สามารถส่ือสารโดยใช้ค  า 
ส านวน และประโยค  ง่าย ๆ เก่ียวกับการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน ผูเ้รียนสามารถศึกษาชุดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาตามความพร้อมของตนเอง และน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการส่ือสารเพ่ือประกอบ
อาชีพการคา้ชายแดน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 
2.7  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  

       มีนกัการศึกษาไดเ้สนอวิธีการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
             ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 494) กล่าวว่า การทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือจะต้องน า    
ส่ือไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลว้น าไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพื่อน าผล 
ท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จึงด าเนินการผลิตเป็นจ านวนมากหรือใชส้อนในชั้นเรียนตามปกติได ้
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     การทดลองมีขั้นตอน  ดงัน้ี 
        1. ส าหรับทดลองแบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน ใหท้ดลองกบั

เด็กอ่อนเสียก่อน ท าการปรับปรุงแลว้น าไปทดลองกบัเด็กปานกลาง และน าไปทดลองกบัเด็กเก่ง
อยา่งไรก็ตามหากเวลาไม่อ  านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ใหท้ดลองกบัเด็กอ่อนหรือปานกลาง 
                       2. ส าหรับทดลองแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลองท่ีครู 1 คน ต่อเด็ก 6 –12 คน โดย
ใหเ้ด็กคละกนัทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน หา้มทดลองกบัเด็กอ่อนลว้นหรือเด็กเก่งลว้น เวลาทดลอง
จะตอ้งจบัเวลาดว้ยว่ากิจกรรมแต่ละกลุ่มใชเ้วลาเท่าใด 
 3. ส าหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่ (1:100) เป็นการทดลองท่ีครู 1 คน กบั
เด็กทั้งชั้น 30 – 40 คน (หรือ 100 คน ส าหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นท่ีเลือกมาทดลองจะตอ้งมี
นกัเรียนคละกนัทั้งเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกหอ้งเรียนท่ีมีเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนลว้น หลงัการทดลอง
ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรจะใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ต ่ากว่า
เกณฑไ์ดไ้ม่เกิน 2.5% 

 กองวิจัยทางการศึกษา (2545 : 81) กล่าวว่า วิธีการหรือนวตักรรมท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น ชุดการสอน แบบฝึก แผนการสอน แบบเรียนส าเร็จรูป หรือกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ี
ผูส้อนพฒันาข้ึน ควรมีความถกูตอ้งดา้นเน้ือหา เท่ียงตรง และครอบคลุมเน้ือหาตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรตลอดจนภาษา ถอ้ยค า รูปภาพ และขั้นตอนท่ีก  าหนดข้ึนควรเหมาะสมกบันกัเรียนดว้ย ซ่ึง
ผูส้อนสามารถหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไดโ้ดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ หรือใชก้ารวิเคราะห์
คะแนน หรือจะใชท้ั้งสองวิธีก็ไดเ้ช่นกนั ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบดา้นเน้ือหาและรูปแบบของเคร่ืองมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เช่น 
ผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร์ จึงสร้างชุดฝึกทกัษะการคิดค านวณ
ข้ึนผูส้อนควรน าชุดฝึกไปให้ผูเ้ช่ียวชาญอย่างนอ้ย 3 คน ตรวจสอบ ถา้มีความเห็นสอดคลอ้งกนั 2 
หรือ 3 คน แสดงว่าเน้ือหาและรูปแบบมีความถกูตอ้งเท่ียงตรงและครอบคลุม 

2. หาเกณฑป์ระสิทธิภาพของส่ือหรือนวตักรรมการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์คะแนน 
ใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี 

 

สูตร 1001 =
A

N
E   หรือ   100

A

X  
 

เมือ่ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
           X   แทน ผลรวมคะแนนท่ีไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียนทุกคน 

A แทน ผลรวมคะแนนเต็มจากทุกคนระหว่างเรียน 
N แทน จ านวนผูเ้รียน 
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                 สูตร 1002 =
B

N
E   หรือ   100

B

F  
 

เมื่อ E2    แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
    F แทน คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคน 
   B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคน 

  N แทน จ านวนผูเ้รียน 
 

 การก าหนดเกณฑ์ท่ียอมรับว่าส่ือหรือนวตักรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ คือ ดา้นความรู้ 
ความจ า  E1/ E2  มีค่า 80/80 ข้ึนไป ด้านทักษะปฏิบัติ E1/ E2  มีค่า 70/70 ข้ึนไป โดยท่ีค่า E1/ E2  ต้องไม่
แตกต่างกนัเกินกว่าร้อยละ 5 

  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปไดว้่าการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้นั้ น  
จะช่วยตรวจสอบว่าส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอน 
มีคุณภาพดี ตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไวไ้ด  ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการหาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ดงัน้ี 

80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาทั้ งหมดท่ีท ากิจกรรม 
จากแบบฝึกหดัระหว่างเรียนในแต่ละชุดการเรียน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 

80/ตัวหลัง/หมายถึง/ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละชุดการเรียน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 

      วชัรินทร์ บุญมาฑิต (2532 : 28 – 29)ไดก้  าหนดล าดบัขั้นตอนในการวางแผนการผลิต
ชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. ขั้นการวางแผน 
1.1 เลือกเร่ือง วิชา ชั้น 
1.2 ล าดบัขั้นการผลิตและวิธีการ 
1.3 ก าหนดรายละเอียด ช่วงระยะเวลาการจดัท า 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ก าหนดรายละเอียดของเน้ือหา 
2.2 ตั้งวตัถุประสงค ์
2.3 น ารายละเอียดของเน้ือหาจดัด าเนินการผลิตตามวิธีการท่ีก  าหนดไว ้
2.4 จดัท าส่ือต่าง ๆ/ท่ีใชป้ระกอบเน้ือหา 
2.5 จดัท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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2.6 ลงมือผลิตและจดัท าเพือ่ใชท้ดสอบขั้นตน้ 
3. การทดลองน าชุดการเรียนท่ีผลิตแลว้ไปรับการทดสอบหาความบกพร่อง 
4. แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
5. แกไ้ขและลงมือผลิตเพ่ือใชใ้นการทดลองจริง 
6. ลงมือทดลอง 
7. การเก็บรายงานผลขอ้มลูเชิงสถิติ 
8. บรรจุกล่องและค าช้ีแจงรายละเอียด พร้อมทั้งรายละเอียดของการด าเนินงาน 
9. รายงานผลต่อท่ีประชุมใหญ่ของการจดัการ 

 10. สัง่งาน 
  ฮิทเทอร์/(Heathers.1977 : 344)/ได้แนะน าขั้นตอนส าหรับครูผูส้ร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง 

ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัสูตร ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีจะให้นกัเรียนไดศึ้กษาแลว้จดัล  าดบัขั้น/เน้ือหา    

ใหต่้อเน่ืองจากง่ายไปหายาก 
 2. ประเมินผลความรู้พ้ืนฐานประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
 3./เลือกกิจกรรมการเรียน /วิ ธีสอนและส่ือการเรียนให้ เหมาะสมกับนัก เรียน            
โดยค านึงถึงความพร้อมและความตอ้งการของนกัเรียน 
 4. ก าหนดรูปแบบการเรียน 
 5. ก าหนดหนา้ท่ีของผูป้ระสานงานหรือจดัอ  านวยความสะดวกในการเรียน 
 6. สร้างแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนว่าบรรลุเป้าประสงคใ์นการเรียนหรือไม่ 
 

      จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการผลิตชุดการเรียนควรศึกษาหลักสูตร 
จดัล  าดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก/ประเมินผลความรู้เดิมของนักเรียน เลือกกิจกรรมการเรียน/ก  าหนด
รูปแบบการเรียนและประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
 

 2.8 ประโยชน์ของชุดการเรียน 
       ปัจจุบนัชุดการเรียนเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีมีผูใ้หค้วามสนใจ และไดม้ีการทดลองใช้
ชุดการเรียนในวิชาต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งน้ีเพราะชุดการเรียนมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ 
      วราภา โพธิสทัธา/(2532 :/17 – 18)/ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนไวว้่า 

1./เป็นรูปแบบของการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียน    
แต่ละคนจะเป็นตามระดบัความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม/อตัราความเร็วชา้ในการเรียนเป็น
เร่ืองเฉพาะบุคคล 
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2. เน่ืองจากนักเรียนต้องกระท ากิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้ งแต่การทดสอบ 
ก่อนเรียน/กิจกรรมการเรียน/และการทดสอบหลงัเรียน/จึงท าใหน้ักเรียนมีความรับผิดชอบและมี
วินยัในตนเอง 

3. เป็นเคร่ืองกระตุ้นและคงไว้/ซ่ึงความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี /เน่ืองจาก 
ส่ิงเร้าท่ีนกัเรียนจะตอ้งตอบสนอง/และหลงัจากการตอบสนองจะไดผ้ลของการกระท าทนัที/ท าให้
บทเรียนน่าสนใจ และน่าติดตาม/นอกจากน้ียงัเป็นการลดความตึงเครียดในการเรียนเพราะเมื่อ 
ตอบผดิก็ไม่มีใครรู้และไม่ถกูลงโทษ 

4. ช่วยใหน้กัเรียนปลอดจากอารมณ์ของครู 
5. เมื่อครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูป้ระสานงาน ผูช้ี้แนะและใหค้  าปรึกษาท าให ้ 

ครูมีเวลาเอาใจใส่นกัเรียนแต่ละคนไดม้ากข้ึน และมีเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

6. ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 
7. ช่วยใหน้กัเรียนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้ เน่ืองจากนกัเรียนมีโอกาสประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ี 

ตนไดเ้รียนมาแลว้ 
 

    สุนทรี หิมารัตน์ (2533 : 42) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดการเรียนไว ้5 ประการ คือ 
      1. นักเรียนสามารถทดสอบตนเองดูก่อนว่า มีความสามารถอยู่ในระดบัไหน หลงัจาก
นั้นก็จะเร่ิมตน้เรียนในส่ิงท่ีตนเองไม่ทราบ ท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลากลบัมาเรียนในส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้
       2. นักเรียนสามารถน าบทเรียนไปเรียนท่ีไหนก็ได้ตามความพอใจ โดยไม่จ  ากดัเป็น
เร่ืองของเวลาหรือสถานท่ี 

3. เมื่อเรียนจบแลว้นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองได้ทนัที/เมื่อไรก็ได้/และทราบผล      
การเรียนของตนเองทนัทีเช่นกนั 

4. นกัเรียนจะมีโอกาสไดพ้บปะหรือหารือกบัครูมากข้ึน เพราะนกัเรียนเรียนดว้ยตนเอง  
ครูมีเวลาใหค้  าปรึกษากบันกัเรียนท่ีมีปัญหาในขณะใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเอง 

5. นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรนั้ น ข้ึนอยู่ก ับความสามารถของนักเรียน หรือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเองไม่มีค  าว่าสอบตกส าหรับนักเรียนไม่ส าเร็จ/แต่จะให้
นกัเรียนกลบัไปศึกษาในเร่ืองเดิมนั้นใหม่/จนกว่าผลการเรียนจะไดต้ามมาตรฐานตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้   
 กรีนวอลล ์(Grindelwald. 1975 : 39) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนว่า 

1. นกัเรียนท่ีใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเองจะมีโอกาสศึกษาจากวสัดุประเภทต่าง ๆ ซ่ึงจะท า
ใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในหวัขอ้นั้นกวา้งขวาง 
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2. นกัเรียนเห็นคุณค่าความจ าเป็นของวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน และพยายามท่ีจะ
ศึกษาพิจารณาผลการเรียนของตนเอง ว่ารู้ส่ิงใดบา้งจะตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมอะไรอีก 

3. สีสันต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีแปลก ๆจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนท าให้
นกัเรียนไม่เบ่ือ 

4. ชุดการเรียนจะมีค  าแนะน าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง  ๆ/ตลอดจนแหล่งวสัดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ/ท่ีจะตอ้งไปศึกษาเพ่ิมเติม/เช่น/หอ้งสมุด/เป็นตน้ 

5. กิจกรรมใดท่ีนักเรียนท าไดส้ าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์แลว้ ย่อมก่อให้เกิดความพอใจ
แก่นกัเรียนอนัเป็นการเสริมแรงใหน้กัเรียนอยากศึกษา หรือกระท ากิจกรรมอ่ืนต่อไป 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้/สามารถสรุปไดว้่าประโยชน์ของชุดการเรียนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้นั้น 
เป็นการช้ีแนวทางแก่ครู ท่ีจะสร้างหรือน าชุดการเรียนไปใชใ้นการพฒันาการสอนแก่นักเรียนท่ีมี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกนัได ้การเรียนการสอนของครูจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้เพราะชุดการเรียนใหป้ระโยชน์ต่อนักเรียนตรงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง/และสามารถ
ทราบความสามารถของตนเองทนัที/สามารถเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนถนัด/จะเรียนวนัเวลาไหนก็ได ้ 
จะเรียนได้รวดเร็วหรือช้าไม่มีใครว่าให้เสียก  าลงัใจ/ไม่มีค  าว่าสอบตกในขณะท่ีเรียนแต่ถา้ผิดพลาด           
สามารถยอ้นกลับไปศึกษาใหม่ จนกว่าจะเข้าใจและวดัผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้
 ผลการเรียนข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล นับว่าชุดการเรียนเหมาะท่ีจะน าไปใชอ้ยา่งยิ่ง 
เพราะจะท าให้มีความเขา้ใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนเป็นการเพ่ิมมาตรฐาน
การศึกษาอีกดว้ย 
 

3.  เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎกีารเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
 ทฤษฎีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้  ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้  2) จิตวิทยาการเรียนรู้ 3) การเรียนรู้
ผูใ้หญ่ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การเรียนรู้ 
 การออกแบบโครงสร้างหรือล าดับของการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน โดยใช้ส่ือจะต้องพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการออกแบบตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้แก่  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) และ
ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility) 
 มลัตมิีเดียกบัทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างหรือล าดบัของการน าเสนอเน้ือหา 
บทเรียนโดยใชส่ื้อมลัติมีเดียนั้น จ  าเป็นอย่างยิง่ท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ในการ
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ออกแบบ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท์ฤษฎีหลกั ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษย์
และส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของส่ือการสอนมลัติมีเดีย/ไดแ้ก่ ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม/ทฤษฎีปัญญานิยม/ทฤษฎีโครงสร้างความรู้/และทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา 
 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือว่า จิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย/์(Scientific/Study/of/Human Behavior)/และการเรียนรู้ของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก/นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบัสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง/(Stimulus/and/Response)/ซ่ึงเช่ือว่าการตอบสนองกบัส่ิงเร้าของ
มนุษยจ์ะเกิดควบคู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรม
แบบแสดงอาการกระท า/(Operant/Conditioning)/ซ่ึงมีการเสริมแรง/(Reinforcement)/เป็นตวัการ
เรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นชุดของพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนตามล าดบัท่ีแน่ชดัการท่ีผูเ้รียนจะบรรลุ
วตัถุประสงค์ได้นั้นจะตอ้งมีการเรียนตามขั้นตอนเป็นวตัถุประสงค์ ๆไป ผลท่ีไดจ้ากการเรียน 
ขั้นแรกน้ีจะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆไปในท่ีสุด/ส่ือการสอนมลัติมีเดียท่ีออกแบบตาม
แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมน้ีจะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง/โดยผูเ้รียน 
ทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวั ซ่ึงเป็นล าดบัท่ีผูส้อนไดพิ้จารณา
แล้วว่าเป็นล าดับการสอนท่ีดี และผู ้เรียนสามารถเรียน รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
นอกจากนั้ นจะมีการตั้ งค  าถามผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอ/โดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะได้รับการ
ตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบัทางบวก หรือรางวลั (Reward) ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รียนตอบผิด 
ก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบัในทางลบ และค าอธิบายหรือการลงโทษ ซ่ึงผล
ป้อนกลบัน้ีถือเป็นการเสริมแรงเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
 ทฤษฎีปัญญานยิม  ทฤษฎีน้ีเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น เป็นผลเน่ืองมาจากเร่ืองภายใน
จิตใจ มนุษยม์ีความส านึกคิด มีอารมณ์จิตใจ และความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการออกแบบ      
การสอนก็ควรค านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย ทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผลต่อแนวคิด
การเรียนการสอน ก็ควรค านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ยทฤษฎีปัญญานิยมน้ี ส่งผลต่อ
แนวคิดการเรียนการสอนเก่ียวกับการออกแบบในลกัษณะสาขา ซ่ึงการออกแบบบทเรียนใน
ลกัษณะสาขา เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแล้ว  
จะท าให้ผูเ้รียนมีอิสระมากข้ึน ในการควบคุมการเรียนของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระมากข้ึน 
ในการเลือกล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ ภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยม ยงัก่อใหเ้กิดทฤษฏีโครงสร้างความรู้ข้ึน  
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่า โครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้นจะมีลกัษณะเป็นกลุ่มท่ีมีการ
เช่ือมโยงกนัอยู ่ในการท่ีมนุษยจ์ะเรียนรู้อะไรใหม ่ๆ นั้น มนุษยจ์ะน าความรู้ใหม ่ๆ/ท่ีเพ่ิงไดรั้บนั้น
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ไปเช่ือมโยงกบักลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเป็นการรวบรวมความรู้ เก่ียวกับวตัถุ ล  าดบัเหตุการณ์
รายการกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว ้หน้าท่ีของโครงสร้างความรู้น้ีก็คือ การน าไปสู่การรับรู้ขอ้มูล การ
รับรู้ขอ้มูลนั้นจะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้หากขาดโครงสร้างความรู้  ทั้งน้ีก็เพราะการรับรู้ขอ้มูลนั้น
เป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมท่ีมี
อยูแ่ละจากการกระตุน้โดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมท่ีมีอยู่
และจากการกระตุน้ โดยเหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้นั้น ๆ เขา้ดว้ยกนั การ
รับรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดข้ึนได ้โดยปราศจากการรับรู้ 
นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แลว้ โครงสร้างความรู้ยงัช่วยในการ
ระลึกถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มา 

ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา นอกจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้แลว้ ยงัเกิดทฤษฎีความ
ยดืหยุน่ทางปัญญาข้ึนอีก ซ่ึงเช่ือว่าแต่ละองค์ความรู้นั้นมีโครงสร้างท่ีแน่ชดั และสลบัซบัซอ้นมาก
น้อยแตกต่างกันไป/โดยองค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา/เช่น/คณิตศาสตร์/หรือวิทยาศาสตร์
กายภาพนั้น ถือว่าเป็นความรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้างตายตวัไม่สลบัซบัซอ้นเพราะตรรกะ และความ
เป็นเหตุเป็นผลท่ีแน่นอนของธรรมชาติขององค์ความรู้ ในขณะเดียวกนัองค์ความรู้บางประเภท
สาขาวิชา/เช่น/จิตวิทยาถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างความรู้ตายตัวและ
สลบัซบัซอ้น เพราะความไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององค์ความรู้ อย่างไรก็ตามการแบ่ง
ลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ตามประเภทสาขาวิชา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองคค์วามรู้ใน
วิชาหน่ึง ๆ ได้ทั้ งหมด บางส่วนขององค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชาท่ีมีโครงสร้างตายตัวก็
สามารถท่ีจะเป็นองคค์วามรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างตายตวัไดเ้ช่นกนั แนวคิดในเร่ืองความยดืหยุน่
ทางปัญญาน้ี ส่งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนท่ีตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์
ความรู้ท่ีแตกต่างกนั/ซ่ึงได้แก่แนวคิดในการออกแบบบทเรียนส่ือหลายมิตินั่นเอง/แมว้่าทฤษฎี
โครงสร้างความรู้และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา จะมีความแตกต่างกนัทางแนวคิด/แต่ทฤษฎี
ทั้งสองต่างก็ส่งผลต่อการออกแบบในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั/กล่าวคือ/ทฤษฎีทั้งสองต่างสนบัสนุน
แนวคิดเก่ียวกับการจัดระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเน้ือหา ในลักษณะส่ือหลายมิติซ่ึงจะ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุษย ์ในความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยู่
เดิมไดเ้ป็นอยา่งดี ในลกัษณะโครงสร้างของบทเรียนท่ีมีการโยงใยถึงกนั โดยท่ีการเสนอเน้ือหาจะ
ไม่มีการล าดบัท่ีตายตวั/แต่จะข้ึนอยู่กบัความสามารถ/ความถนัด/และความสนใจของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการสอนนั้ น 
ผูอ้อกแบบไม่จ  าเป็นตอ้งยดึแนวคิดหรือทฤษฎีหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว ในทางตรงกนัขา้มผูอ้อกแบบ
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ควรผสมผสานแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามลกัษณะเน้ือหาและโครงสร้างขององค์
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น/ในการออกแบบโครงสร้างหรือล าดบัการน าเสนอของบทเรียน
หน่ึง ๆ นั้น ผูอ้อกแบบสามารถท่ีจะประยุกต์การออกแบบในลกัษณะเชิงเส้นตรง ในส่วนของ
เน้ือหาความรู้ ซ่ึงเป็นลกัษณะขององค์ความรู้ท่ีตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวั หรือองค์ความรู้
ประเภทท่ีมีโครงสร้างตายตวัไม่สลบัซบัซอ้นในขณะเดียวกนั ก็สามารถท่ีจะประยกุตก์ารออกแบบ
ในลกัษณะของสาขาหรือส่ือหลายมิติได้ในเน้ือหาความรู้/ซ่ึงเป็นลกัษณะขององค์ความรู้ท่ีไม่
ตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวั หรือการออกแบบในลกัษณะส่ือหลายมิติส าหรับองคค์วามรู้ท่ีไม่
ตอ้งการล าดับการเรียนรู้ท่ีตายตัว หรือการออกแบบในลกัษณะส่ือหลายมิติส าหรับองค์ความรู้
ประเภทท่ีมีโครงสร้างไม่ตายตวัและมีความสมัพนัธภ์ายในท่ีสลบัซบัซอ้น เป็นตน้ 

 

2.  จติวทิยาการเรียนรู้ 
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลของ สกินเนอร์ (Skinner) นักการศึกษาซ่ึงไดน้ าเอา 

หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ มาใชใ้นการเรียนการสอนท่ีจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึง
อาจแตกต่างทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และความแตกต่างดา้นความตอ้งการ เป็นตน้ 
(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2533 : 260) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อมของ บรูเนอร์ (Bruner) ไดก้ล่าวว่า การจดัระบบระเบียบของ
เน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ควรเรียงประสบการณ์จากง่ายไปหาประสบการณ์ท่ียาก 
และเมื่อจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้รียน /อายุของ
ผูเ้รียนจะไม่ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เลย/ มนุษยเ์ราสามารถเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ/ไดไ้ม่
ว่าจะอายเุท่าไร/ในเม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) กล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม/(Law/of 
Readiness)/การเรียนรู้เกิดได้เมื่อมีความพร้อม/ถา้เมื่อถึงวุฒิภาวะ/(Maturity)/ย่อมมีผลให้ท ากิจกรรม 
ในขั้นนั้นได้ส าเร็จ/ความพอใจย่อมตามมากบัความส าเร็จ/การตอบสนองจะได้ผลดีเมื่อร่างกาย 
มีความพร้อมท่ีจะกระท า ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเมื่อผูเ้รียนพร้อมท่ี
จะตอบสนองกฎแห่งการฝึกหัด/(Law/of/Exercise) เมื่ อมีการฝึกท าบ่อย ๆ/มีการทดสอบ
ความสามารถ แลว้ตามดว้ยแรงเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัแรงเสริมจะแน่นข้ึน จนเกิด
ความเคยชินแต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ไม่มีการท าบ่อย ๆ ย่อมขาดตอนและอ่อนลา้ไปในท่ีสุด อาจ
กล่าวไดว้่า ในกิจกรรมการเรียนถา้ไดม้ีการฝึกปฏิบติัหรือกระท าบ่อย ๆ จะเกิดทกัษะหรือมีความ
ช านาญแต่ถา้ขาดการฝึกหดั ความช านาญก็จะลดน้อยลงกฎแห่งความพอใจ/(Law/of Effect)/เมื่อมี
การให้แรงจูงใจ การให้รางวลั และการเสริมแรงเป็นความพอใจ ก็จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมท่ี  
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พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า กิจกรรมการเรียนรู้จะไดผ้ลดีถา้หากผูเ้รียน
เกิดความพอใจและถา้ไม่ไดรั้บความพอใจจะเกิดผลนอ้ย/(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2533 : 321) 

 

มลัติมีเดียกับจิตวิทยาการเรียนรู้/การออกแบบมลัติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพ/ผูอ้อกแบบ
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์เก่ียวข้องกับหลกัทางจิตวิทยา/ซ่ึงในทีน้ีจะ
มุ่งเน้นทางจิตวิทยาพุทธิพิสัย/แนวคิดทางดา้นจิตวิทยาพุทธพิสัยเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์
เก่ียวกบัการออกแบบมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ความสนใจ และการรับรู้อย่างถูกต้อง การจดจ า ความเขา้ใจ ความ
กระตือรือร้นในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน และการถ่ายโอนการเรียนรู้ กล่าวโดยสังเขป 
ไดด้งัน้ี 

1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถกูตอ้ง การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นเกิดจากการท่ีมนุษยใ์ห ้  
ความสนใจกบัส่ิงเร้าต่าง ๆ นั้นอย่างถูกตอ้ง อย่างไรก็ดีหากมีส่ิงเร้าเขา้มาพร้อมกนัหลายตวั และ
มนุษยไ์ม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัตวักระตุ้นท่ีถูกตอ้งอย่างเต็มท่ี/การรับรู้ท่ีต้องการก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้
ดงันั้น มลัติมีเดียท่ีดีจะตอ้งออกแบบให้เกิดการรับรู้ได้โดยง่ายและเท่ียงตรงท่ีสุด การท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจกบัส่ิงเร้าและรับรู้ส่ิงเร้าต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งนั้น ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง/ยกตัวอย่างได้แก่ ปัจจัยในเร่ืองรายละเอียดและความเหมือนจริงของ
บทเรียน การออกแบบจะตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม เช่น ผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กอาจไม่
ชอบภาพเหมือนจริงหรือเต็มไปดว้ยรายละเอียดในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ตอ้งการท่ีจะเห็น
บทเรียน ท่ีมีลกัษณะหรือตวัอย่างท่ีเหมือนจริง และตอ้งการท่ีจะขอดูรายละเอียดของบทเรียนจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ/ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียง/การใช้ภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว/
นอกจากน้ีผูอ้อกแบบยงัต้องพิจารณาถึงการออกแบบหน้าจอ/วางต าแหน่งของส่ือต่าง ๆ/บน
หน้าจอ/รวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของตวัอกัษร หรือการเลือกสีท่ีใชใ้นบทเรียนอีกดว้ย/การ
รับรู้ในตวักระตุน้ท่ีถกูตอ้งจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ผูเ้รียนให้ความสนใจกบัส่ิงเร้าท่ีถูกตอ้งตลอดทั้ง
บทเรียนไม่ใช่แค่เพียงช่วงแรกของบทเรียนเท่านั้น/นอกจากน้ีผูอ้อกแบบยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืน ๆ /
ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียน/ไม่ว่าจะเป็นระดบัของผูเ้รียน/ความสนใจ/
ความยากง่ายของบทเรียน/ความเร็วความชา้ของการเรียน/ฯลฯ/การรับรู้และการใหค้วามสนใจของ
ผูเ้รียนนบัว่ามีความส าคญัมากเพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีน าการออกแบบหนา้จอและการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ  

2. การจดจ าส่ิงท่ีมนุษยเ์รารับรู้นั้นจะถูกเก็บเอาไวแ้ละเรียกกลบัมาใชใ้นภายหลงั/แมว้่า
มนุษยจ์ะสามารถจ าเร่ืองต่าง ๆ/ไดม้าก แต่การท่ีจะแน่ใจว่าส่ิงต่าง ๆ/ท่ีเรารับรู้นั้นไดถู้กจดัเก็บไว้
อยา่งเป็นระเบียบ และพร้อมท่ีจะน ามาใชใ้นภายหลงันั้น เป็นส่ิงท่ียากจะควบคุม/โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เม่ือส่ิงท่ีรับรู้นั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น การเรียนค าศพัท์ใหม่ ๆ ในภาษาอ่ืน ๆ เป็นตน้ดังนั้น 
เทคนิคการเรียนเพื่อท่ีจะช่วยในการจดัเก็บหรือจดจ าส่ิงต่าง ๆ นั้นจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น/ผูส้ร้างบทเรียน 
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จึงตอ้งออกแบบบทเรียนโดยค านึงถึงหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีจะช่วยในการจดจ าได้ดี 2 ประการ คือ 
หลกัในการจดัระเบียบหรือโครงสร้างเน้ือหา และหลกัในการท าซ ้ าเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีแลว้ 
วิธีการจัดโครงสร้างเน้ือหาให้ เป็นระเบียบและแสดงให้ผู ้เรี ยนดูนั้ น  เป็น ส่ิงท่ี ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า วิธีท่ีให้ผูเ้รียนท าซ ้า ๆ เพราะการจดัโครงสร้างเน้ือหาใหเ้ป็นระเบียบจะช่วย
ในการดึงขอ้มลูความรู้นั้นกลบัมาใชใ้นภายหลงั หรือท่ีเรียกว่าการระลึกได ้

 3. ความเขา้ใจการท่ีมนุษยจ์ะน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดน้ั้น/มนุษยจ์ะตอ้งผา่น
ขั้นตอนในการน าส่ิงท่ีมนุษยรั์บรู้นั้นมาตีความ/และบูรณาการใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ และความเร็ว
ในโลกปัจจุบนัของมนุษยเ์อง/โดยการเรียนรู้ท่ีถกูตอ้งนั้นใช่แต่เพียงการจ าและการเรียกส่ิงท่ีเราจ  านั้น
กลบัคืนมา หากแต่รวมไปถึงความสามารถท่ีจะอธิบายเปรียบเทียบแยกแยะ และประยกุตใ์ชค้วามรู้
นั้นในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม/เป็นต้น/หลกัการท่ีมีอิทธิพลมากต่อการออกแบบมลัติมีเดีย คือ 
หลกัการเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงแนวคิดและการประยกุต์ใชก้ฎต่าง ๆ ซ่ึงหลกัการทั้งสองน้ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับแนวคิดในการออกแบบมลัติมีเดียเก่ียวกับการประเมินความรู้ก่อนการใช้บทเรียน  
การให้ค  านิยามต่าง ๆ การแทรกตวัอยา่ง การประยุกต์กฎ และการใหผู้เ้รียนอธิบายโดยใชข้อ้ความ
ของตน/โดยมีวตัถุประสงค์ของการเรียนเป็นตวัก  าหนดรูปแบบการน าเสนอและกิจกรรมต่าง ๆ 
ในบทเรียน 

    4. ความกระตือรือร้นในการเรียน การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นใช่เพียงสังเกต หากแต่รวม 
ไปถึงการปฏิบติัดว้ย การมีปฏิสมัพนัธไ์ม่เพียงแต่คงความสนใจเท่านั้น หากยงัช่วยท าให้เกิดความรู้
และทกัษะใหม่ ๆ ในผูเ้รียน การท่ีจะออกแบบบทเรียนท่ีท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ได้นั้นจะต้องออกแบบให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับการสอนอย่างสม ่าเสมอ/และปฏิสัมพนัธ์นั้ น
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา/และเอ้ืออ  านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     5. แรงจูงใจท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคัญต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน มัลติมี เดียเป็นส่ือ 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากลกัษณะพิเศษของมลัติมีเดียนั่นเอง นอกจากน้ี 
มีทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีน่าสนใจหลายทฤษฎีท่ีได้อธิบายถึงเทคนิคต่าง ๆ/ในการออกแบบ
มลัติมีเดียท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ 

5.1 ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าแรงจูงใจท่ีใช้ใน
บทเรียน ควรท่ีจะเป็นแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบับทเรียนมากกว่าแรงจูงใจภายนอก   
ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบับทเรียนแต่เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ/เช่น/การไดเ้ล่นสนุกหรือได้
ค่าตอบแทน แรงจูงใจภายนอกท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนน้อย เน่ืองจากเป้าหมายของ
การเรียนอยู่ท่ีรางวลัท่ีจะได้รับมากกว่าการเรียนรู้/ในทางตรงกันข้ามแรงจูงใจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
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บทเรียนเป็นแรงจูงใจท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเทคนิคในการออกแบบบทเรียนให้เกิดแรงจูงใจภายใน 
เช่น การใชเ้ทคนิคพิเศษในการน าเสนอภาพ มีกิจกรรมท่ีทา้ทายผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นใหก้  าลงัใจผูเ้รียนแมว้่าผูเ้รียนท าผดิ เป็นตน้  

5.2 ทฤษฎีแบบจ าลองอาร์ค ได้แก่ การเร้าความสนใจความรู้สึกเก่ียวพนักับเน้ือหา 
ความมัน่ใจและความพึงพอใจของผูเ้รียน/(สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2533 : 140) กล่าวโดยยอ่ดงัน้ี คือ 

5.2.1 การเร้าความสนใจ การเร้าความสนใจจะตอ้งไม่จ  ากดัเฉพาะในช่วงแรกของ
บทเรียนเท่านั้น/หากเป็นหนา้ท่ีของผูอ้อกแบบท่ีจะตอ้งพยายามท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ/ตลอดทั้ง
บทเรียนวิธีหน่ึงท่ีเรียกความสนใจจากผูเ้รียนไดดี้ ก็คือการท าให้ผูเ้รียนเกิดความอยาก รู้อยากเห็น
นัน่เอง/ซ่ึงสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ/ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

5.2.2 ความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา หมายถึง การท าใหผู้เ้รียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลงั
เรียนอยู่นั้ นมีความหมายหรือมีประโยชน์ ต่อตัวผู ้เรียนเอง เช่น  การใช้ตัวอย่างท่ีมีบริบท 
ตรงกบัความสนใจหรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน/เป็นตน้ 

5.2.3 ความมัน่ใจ หมายถึง การท าให้ผูเ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีตนเองควรคาดหวงัใน
การเรียนอยูน่ั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนเอง เช่น การใชต้วัอยา่งท่ีมีบริบทตรงกบั
ความสนใจหรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน เป็นตน้ 

5.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียน/การท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนมากข้ึน 
ท าไดโ้ดยการจดัหากิจกรรมซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีตนเรียนมาก ในสถานการณ์
จริง และจดัหาผลป้อนกลบัในทางบวก หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงความกา้วหนา้ และใหค้  าปลอบใจ
เมื่อผูเ้รียนท าผดิพลาด ทั้งน้ีจะตอ้งอยูบ่นฐานของความยติุธรรม 
 

6. การควบคุมบทเรียน ตวัแปรส าคญัในการออกแบบส่ือการสอนมลัติมีเดียประการหน่ึงนั้น 
ไดแ้ก่ การออกแบบการควบคุมบทเรียนซ่ึงไดแ้ก่ การควบคุมล าดบัการเรียน เน้ือหา ประเภทของ
บทเรียน เป็นต้น การท่ีให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการเลือกส่ิงท่ีจะเรียนหรือล าดับการเรียนเน้ือหาใด
ก่อนหลงันั้นไม่จ  าเป็นว่าจะเกิดผลดีเสมอไป/จากการศึกษาพบว่า จะเกิดผลดีภายใตเ้ง่ือนไขบาง
ประการ เช่น เม่ือผูเ้รียนเป็นผูใ้หญ่ เมื่อผูเ้รียนมีผลการเรียนดี เม่ือเน้ือหานั้นเก่ียวกบัการใชท้กัษะสูง 
หรือเป็นเน้ือหาท่ีผูเ้รียนคุน้เคย หรือเมื่อบทเรียนนั้นมีค  าแนะน าในการตดัสินใจต่าง ๆ เป็นตน้ 

7. การถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยปกติแลว้การเรียนรู้จากมลัติมีเดียนั้นเป็นการเรียนรู้ใน 
ขั้นแรกก่อนจะมีการน าไปประยกุตใ์ชจ้ริง การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในบทเรียนและขดัเกลาแลว้ 
ไปประยุกต์ใชใ้นโลกจริงก็คือ การถ่ายโอนการเรียนรู้นั่นเองส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถของ
มนุษยใ์นการถ่ายโอนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความเหมือนจริงของบทเรียน ในการฝึกอบรมใด ๆ การถ่ายโอน
การเรียนรู้ถือเป็นผลการเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนาท่ีสุด 
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8. ความแตกต่างรายบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีความเร็วช้าในการเรียนรู้แตกต่างกันไป 
ผูเ้รียนบางคนจะเรียนไดดี้จากบางประเภทของมลัติมีเดีย การออกแบบให้บทเรียนมีความยดืหยุ่น 
เพื่อท่ีจะตอบสนองความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนได้เป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึงความ
แตกต่างของมนุษยน์ั้นแตกต่างกนัไปทั้งในดา้นของบุคลิกภาพ สติปัญญา วิธีการเรียนรู้และล าดบั
ของการเรียนรู้ ดงันั้นการออกแบบบทเรียนผูอ้อกแบบจึงควรค านึงถึงความแตกต่าง และออกแบบ
บทเรียนใหส้นองความแตกต่างน้ีใหม้ากท่ีสุด ส่ิงท่ีจะช่วยไดใ้นการออกแบบบทเรียน/เช่น/การจดั
ให้มีการประเมินผลก่อนเรียนจะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างของผู ้เรียนแต่ละคน และการให้
ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอตลอดบทเรียน เป็นตน้  

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่าจิตวิทยาการเรียนรู้ ประกอบดว้ยหลกัการ 
หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใชใ้นการเรียนการสอน การจดัระบบระเบียบของเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบั
การจัดประสบการณ์ของผูเ้รียน การเรียนรู้เกิดได้เมื่อมีความพร้อม การออกแบบมลัติมีเดีย ท่ีมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีดีของมนุษย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทางจิตวิทยา ซ่ึงในท่ีน้ีจะ
มุ่งเนน้ทางหลกัจิตวิทยาพุทธพิสยั แนวคิดทางดา้นจิตวทิยาพุทธพิสยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์
เก่ียวกบัการออกแบบมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ความสนใจและการรับรู้อยา่งถูกตอ้ง การจดจ า ความเขา้ใจ 
ความกระตือรือร้นในการเรียน/แรงจูงใจ/การควบคุมการเรียนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

 
 

3. การเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
ตามแนวคิดของโนลล ์(Malcolm S. Knowles.) ไดส้รุปพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ของ

ผูใ้หญ่ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2533 : 160) กล่าวว่า ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูงให้เกิดการเรียนรู้ไดใ้นกรณีเกิด
ความตอ้งการและความสนใจในส่วนของตนเองท่ีเคยผ่านประสบการณ์นั้นมา จึงมีความพึงพอใจ 
ท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงนั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของผูใ้หญ่เอง/(Life/Situations)/การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตาม
แนวคิดของโนลล ์(Malcolm S. Knowles./1975) มีองค์ประกอบพ้ืนฐานสรุปได ้ดงัน้ี 1) ผูใ้หญ่จะ
เรียนรู้ไดดี้หากว่าเร่ืองนั้นตรงกับความตอ้งการและความสนใจ/2)/สถานการณ์ในชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ถือเอาตนเองเป็นศูนยก์ลาง 3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ท่ีขอ้งเก่ียวกบัการเรียนรู้นั้นจะมีคุณค่า
มากท่ีสุด 4) ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูน้  าตนเอง (Self Directing) ความตอ้งการท่ีอยูใ่นส่วนลึกของผูใ้หญ่ 
คือการมีความรู้สึกว่าตวัเองน าตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใครเป็นผูช้ี้น า 5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual/Difference)/ผูใ้หญ่มีอายุมากข้ึนจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากข้ึน/ดังนั้ น
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของการเรียน การจดัเตรียมรูปแบบของการเรียนการสอน เวลา 
สถานท่ี และความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของผูใ้หญ่  ยอ่มเป็นไปตามความสามารถของ
ผูใ้หญ่แต่ละคน (Pace of Leaning)  
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 ทฤษฎีการเรียนรู้สามารถน ามาใชก้ับการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ มี 3 กลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ไดแ้ก่ พาฟลอฟ (Pavlov) วตัสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) และ สกินเนอร์ 
(Skinner) กลุ่มสติปัญญานิยม ไดแ้ก่ ไคช์เลอร์ (Kaiser) เลวิน (Levin) บูรเนอร์ (Bruner) และเพีย
เจท ์(Piaget) และกลุ่มมนุษยนิ์ยม ไดแ้ก่ มาสโลว ์(Maslow) และโรเจอร์ (Rogers) (สาคร พุทธปาน. 
2533 : 62) 
 กฎแห่งการเรียนรู้ของ Thorndike (สุชา จนัทร์เอม. 2522 : 5) ไดแ้ก่ กฎแห่งผล ซ่ึงได้
กล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง ซ่ึงจะน าความพอใจมาให ้กฎน้ีไดเ้พ่งเลง็ถึง
ความพึงพอใจของผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน ดังเช่น ความพึงพอใจของผูเ้รียนในผลผลิตท่ีตน 
ไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดความสนใจและตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ต่อไปและส่ิงท่ีจะให้ผลการเรียน
ไดรั้บความพึงพอใจ ก็คือ การเสริมแรง ทั้งทางบวกและการเสริมแรงทางลบ กฎแห่งการฝึกหัด 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองจะดีข้ึน เม่ือมีการฝึกหัดหรือกระท าซ ้ าบ่อย ๆ จาก
ผูเ้รียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเรียนรู้ทกัษะ จ  าเป็นตอ้งมีการฝึกหดัมาก ยิง่มีการฝึกหดัมาก ทกัษะ 
ท่ีไดรั้บก็ยิ่งจะดีมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกหัดจะตอ้งกระท าภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสม เช่น 
ไม่ปล่อยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัตามล าพงั ตอ้งมีการควบคุมและเสริมแรงอยา่งใกลชิ้ด ผูเ้รียนตอ้งทราบ
ผลการฝึกเป็นระยะและตอ้งฝึกหัดภายใตเ้หตุผล กฎแห่งความพร้อม ถา้บุคคลจะเรียนรู้ส่ิงใดได้
จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียน พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมบางอยา่งท่ีจ  าเป็นส าหรับขบวนการเรียนรู้
นั้น กฎแห่งความพร้อมน้ีจึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขพ้ืนฐานของการส่ือความหมายขอ้หน่ึง ท่ีว่าผูรั้บ
ตอ้งตั้งใจและสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ขอ้ท่ี 1 ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่า เราจะเรียนรู้ไดดี้เมื่อเรา 
มีความพร้อมท่ีจะเรียน ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งสร้างความพร้อมใหเ้กิดข้ึนในการสอนเสมอ 
 เพียเจต์ ไดใ้ห้แนวคิดว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการตนเอง (นิรมล  ศตวุฒิ. 
2526 : 138) เพื่อการพฒันาการของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความพร้อมและเวลาของพฒันาการท่ีแตกต่างกนั
ของผูเ้รียนแต่ละคน การใหค้วามคิดใหม่ การฝึกทกัษะใหม่หรือการตดัสินใจว่าควรใชเ้ทคนิคการ
เรียนการสอนอย่างไร ตอ้งค านึงถึงการท่ีไม่สามารถบงัคบัให้ผูเ้รียนรู้ไดท้ั้งหมด แต่สามารถสร้าง
หรือเตรียมส่ิงแวดลอ้มและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ/ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า หลกัการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดว้่า 
การเรียนรู้ผูใ้หญ่มีพ้ืนฐานทฤษฎี ประกอบดว้ย การเรียนในเร่ืองท่ีมีความตอ้งการและสนใจ ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและประสบการณ์ท่ีผา่นมาและผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั พฤติกรรมท่ีแสดงออก
จากความคิดและทกัษะข้ึนอยู่กบัส่ิงเร้า ไดแ้ก่ เน้ือหาวิชาส่งผ่านผูเ้รียนโดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 



37 
 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  
             4.1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ 
 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555 : ออนไลน์) ไดอ้ธิบายโดยสรุปเก่ียวกบั
อาเซียนคือ อาเซียนมีช่ือเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีสมาชิก 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาเซียนจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ใหส้ามารถท างานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหอ้าเซียนมีความ
ร่วมมือระหว่างกนัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม 
รวมทั้งการช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี เพ่ือสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองใหก้บัอาเซียน ปัจจุบนัน้ี อาเซียนมีประชากรจ านวน 500 กว่าลา้นคน มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่
ถึง 4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร ผูค้นจ านวนมากมายเหล่าน้ีเมื่อมารวมตวักนัเป็นครอบครัวใหญ่ ยอ่มท า
ใหอ้าเซียนมีแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติ และมีวตัถุดิบท่ีมีมลูค่ามหาศาล เป็นท่ีตอ้งการของ
ประเทศต่าง ๆ ท าให้อาเซียนมีความไดเ้ปรียบ และสามารถคา้ขายสินคา้แข่งกับประเทศต่าง ๆ ทั้ง
ในทวีปยุโรปและอเมริกา ท าให้ประชาชนมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมากข้ึน อาเซียน 
เกิดข้ึนจากความพยายามของ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย ท่ีต้องการให้อาเซียนเป็นดินแดนแห่ง
สันติภาพ มีความร่วมมือกนัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ 
การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยไดม้ีการลงนามในขอ้ตกลงร่วมกนั เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ ท่ี
วงัสราญรมย์ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ผูแ้ทนจาก 5 ประเทศ ท่ีได้ร่วมกันสร้างอาเซียน 
ได้แก่ นายอาดมั มาลิก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  นายตุน อบัดุล ราชกับิน ฮุสเซน จากประเทศ
มาเลเซีย นายนาซิโซ รามอส จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายเอส ราชารัตนัม จากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมนัตร์ จากราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศ ในรัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ จนถึงจอมพลถนอม กิตติขจร/(ระหว่าง
วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2502 – 17 พฤศจิกายน 2514) 
 อาเซียนไดจ้ดัตั้งส านักงาน เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2519 หลงัจากท่ีไดม้ีการลงนาม 
ในขอ้ตกลงการจดัตั้งส านกังานเลขาธิการอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2524 รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดม้อบอาคารทางตอนใตข้อง จาการ์ตา เพื่อใช้เป็น
ส านกังานใหญ่ของส านักเลขาธิการอาเซียน  /อาคารดงักล่าวได้ใช้เป็นส านักงานใหญ่ถาวร 
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ของอาเซียนจนถึงทุกวนัน้ี ส านักเลขาธิการอาเซียน ท าหน้าท่ีประสานงาน และด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศสมาชิก ผูดู้แลการท างานของ
อาเซียน และเป็นหัวหน้าใหญ่ของส านักเลขาธิการอาเซียน ไดแ้ก่ เลขาธิการอาเซียน ซ่ึงจะอยู่ใน
ต าแหน่ง 5 ปี และเมื่อครบวาระจะไม่สามารถต่ออายุไดอี้ก โดยประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนมี
โอกาสท่ีจะเสนอช่ือผูแ้ทนประเทศของตน ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขาธิการอาเซียน ส านัก
เลขาธิการอาเซียน จะมีหน่วยงานเฉพาะดา้นท่ีด าเนินความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งหน่วยงาน ซ่ึง
รับผดิชอบดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้น ๆ  เรียกว่า ส านกังานอาเซียนแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีตั้งอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก  ส าหรับหน่วยงานท่ีดูแลงานอาเซียนของ
ประเทศไทย ได้แก่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ท าหน้าท่ีประสานการด าเนินงาน
อาเซียนในประเทศไทย กบัประเทศสมาชิกอาเซียน  และส านักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อใหเ้กิด
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น การเมือง และความมัน่คง 
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม อาเซียนมีค  าขวญัคือ/One/Vision,/One/Identity,/one/Community”/
หมายถึง/“หน่ึงวิสยัทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์หน่ึงประชาคม” อาเซียน มีเพลงประจ าอาเซียนท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นอาเซียนช่ือว่าเพลงThe//ASEAN//Way//เป็นเพลงท่ีแต่งโดยคนไทย/คือ/นายกิตติคุณ สุด
ประเสริฐ (ท านองและเรียบเรียง)/นายส าเภา ไตรอุดม (ท านอง) และนางพะยอม วลยัพชัรา (เน้ือร้อง) 
 เมื่ออาเซียนอายุครบ 30 ปี ผูน้  าของอาเซียนได้รับรองเอกสาร เพื่อก  าหนดกา ร
ด าเนินงานของอาเซียนในอนาคต/เรียกว่า/“วิสัยทศัน์อาเซียน/2020/(ASEAN/Vision/2020)”/เพื่อ 
ท าใหอ้าเซียนเป็นดินแดนแห่งสนัติภาพมีความเจริญรุ่งเรือง และความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีประชาชนทุกคนรักใคร่ดูแลกนั  เอ้ืออาทร และร่วมแบ่งปันกันไม่มีการ
แบ่งแยกกีดกนั มีความสามคัคีกนั นอกจากน้ี ผูน้  าอาเซียนไดต้กลงกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN/Community) ภายในปี 2563 ท่ีประกอบดว้ย 3 เสาหลกัไดแ้ก่ 1) ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน/(ASEAN/Political/Security/Community-APSC)/2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN/Economic/Community - AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) 
 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555. ออนไลน์) ไดอ้ธิบายโดยสรุปเก่ียวกบั 
3 เสาหลกั ดงัน้ี 
 1.ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน/(ASEAN/Political/Security Community 
- APSC) จะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางการเมืองซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
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รวมถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ 1) สร้างแนวปฏิบติัร่วมกนัของอาเซียนใน
ด้านต่าง ๆ ด้วยการไม่ใช้ก  าลังแก้ไขปัญหาและการไม่ ใช้อาวุธนิวเคลียร์ 2) เสริมสร้างขีด
ความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกบัภยัคุกคามท่ีมีผลต่อความมัน่คงของมนุษย ์เช่น การก่อ
การร้าย การลกัลอบคา้ยาเสพติดและอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ และ 3)/สร้างความสัมพนัธ์ท่ี
แน่นแฟ้นกบัประเทศต่าง ๆ/ในโลกโดยใหอ้าเซียนมีบทบาทน าในภูมิภาค 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/(ASEN Economic Community - AEC) 
    อาเซียนให้ความส าคญัในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกนัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุง่ใหเ้กิดการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขาย
ระหว่างกนัเพื่อให้ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืน ๆ/ไดเ้พื่อความอยู่ดี
กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน อาเซียนมีประชากรรวมกนักว่า 550 ลา้นคน ซ่ึงจะรวมเป็น
ฐานตลาดเดียวกนัและจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรีภายในปี 2558 ปัจจุบนัอาเซียนไดย้อมรับคุณวุฒิร่วมกนัใน 7 สาขาอาชีพเพื่อให้เกิดการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานโดยเสรีไดแ้ก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และนัก
บัญชี ซ่ึงประเทศอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้มีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อนบา้น ส าหรับใชใ้นการติดต่อส่ือสาร และการท างานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดอ้ยา่งคล่องตวั ประโยชน์ท่ีไทยจะไดรั้บจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ไดแ้ก่ 1) อาเซียนจะกลายเป็นตลาดท่ีส าคญัของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
คอมพิวเตอร์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2) ประโยชน์จากการใชว้ตัถุดิบร่วมกนัในอาเซียน และ 3) 
การพฒันาเป็นศนูยก์ลางการผลิตของอาเซียนในสาขาท่ีประเทศไทยมีความถนดั 
 3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน/(ASEAN/Social-Cultural/Community-
ASCC)/อาเซียนตั้งเป้าหมายการเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศนูยก์ลางในสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน มีสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกในความเป็นหน่ึง
เดียวกันของอาเซียนโดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน/(Functional/Cooperation)/ภายใต้ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนท่ีครอบคลุมในหลายด้าน เช่น การศึกษา ก ารพฒันาเยาวชน 
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและการสาธารณสุข เป็นต้น การจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน ท าให้เกิดความร่วมมือกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น 1) การพฒันาสังคม โดยการยกระดบัความ
เป็นอยูใ่หดี้ข้ึน 2) การพฒันาการศึกษาทุกระดบัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ 4) การจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยืน และ 5) การส่งเสริมความรู้สึกร่วมในการเป็นอาเซียน และอยูใ่นครอบครัวอาเซียนร่วมกนั 
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เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน การจัดกิจกรรมท่ีจะช่วยให้พลเมืองอาเซียนเรียนรู้
ประวติัศาสตร์/วฒันธรรมของกนัและกนั 
 

 4.2 คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ 
 ค าว่า “คุณลกัษณะ” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน/พ.ศ. 2542 
(ราชบณัฑิตยสถาน.2542 : 121) หมายถึงเคร่ืองหมายหรือส่ิงช้ีใหเ้ห็นความดี หรือลกัษณะประจ าตวั
ทั้งน้ีในทศันะของนักวิชาการ เช่น พรรณพร วรรณลกัษณ์ (2548: 22) ไดก้ล่าวถึง “คุณลกัษณะ” ว่า
หมายถึงส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความดี หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็นหรือลกัษณะประจ าตวัของบุคคล
ซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีสามารถสงัเกตและเห็นได ้
 ขณะท่ีค าว่า “พึงประสงค”์ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
(ราชบณัฑิตยสถาน. 2542: 135) หมายถึงส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
 ความหมายท่ีได้จากพจนานุกรมข้างต้น สรุปได้ว่าคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนท่ี  
พึงประสงค์ หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนในฐานะพลเมืองอาเซียน ซ่ึงผลจากการ
สังเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ บูรณาการกับผลการ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ/และการสนทนากลุ่ม มีดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มความรู้ (Knowledge) ไดแ้ก่ 
  1.1 ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียนและเพื่อนบา้น 
  1.2 การมีความรู้ทางวิชาการท่ีไดม้าตรฐานสากล 
 2. กลุ่มทกัษะ (Skills) ไดแ้ก่ 
  2.1 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
  2.2 ทกัษะการท างานเป็นทีม 
  2.3 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
  2.3.1 ทกัษะชีวิต 
     2.3.1.1 ความตระหนกัรู้ในตวัเอง 
   2.3.1.2 ทกัษะการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
   2.3.1.3 ทกัษะการวางแผนและการจดัการ 
   2.3.1.4 ทกัษะความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

   2.3.2 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
   2.3.2.1 ทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
   2.3.2.2 ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
   2.3.2.3 ทกัษะการส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ ์
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   2.3.2.4 ทกัษะความร่วมมือ 

   2.3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. กลุ่มเจตคติ (Attitude) 
         3.1 การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี 
         3.2 การมีคุณธรรมและจริยธรรม 
         3.3 การเป็นประชาธิปไตย 
         3.4 ความภูมิใจในความเป็นไทย 
         3.5 การอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุปได้ว่าคนไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ท ักษะ ต่าง ๆ/โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียน/และเป็น
ภาษาสากลของโลก นอกจากน้ีภาษาอาเซียนยงัมีความจ าเป็น และส าคญัส าหรับคนไทยท่ีตอ้งเรียน 
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร/ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ/และการด ารงชีวิตในด้านอ่ืน ๆ/
ต่อไป 
 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน    
 5.1 ความเป็นมาและการก่อเกดิ 
                   ความเป็นมาการก่อเกิดการคา้ชายแดนเกิดข้ึนมาพร้อม ๆ  การเกิดชุมชนของมนุษยบ์นโลกใบน้ี 
ไม่สามารถจะสืบค้นหาหลักฐานมาช้ีชัดได้ว่าเกิดข้ึนมาแต่เม่ือใด แต่สามารถอธิบายได้ว่า นับแต่ 
เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นชุมชน และสามารถสร้างผลผลิตได้หลากหลายแล้วน าผลผลิตนั้ น  ๆ 
มาแลกเปล่ียนกันเพ่ือสนองความต้องการของตนในการด ารงชีวิตเป็นเบ้ืองต้น ซ่ึงขณะนั้ นยงัไม่มี 
การใชเ้งินตรามาก าหนดราคาสินคา้/เพ่ือค านวณราคาผลผลิตเพ่ือซ้ือขายกนัเหมือนเช่นทุกวนัน้ี    
                  กาลต่อมามนุษยเ์กิดการเรียนรู้จนเกิดการพฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางจนสามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึน/ความต้องการในผลผลิตก็เพ่ิมมากข้ึนดว้ย/นอกจากนั้นอตัราการเพ่ิมของ
ประชากรโลกก็มีมากข้ึน เม่ือประชากรของชุมชนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนยอ่มมีปัญหาของการอยูร่่วมกนั 
ดังนั้ นจึงเกิดผูน้  าชุมชนท่ีได้รับการยอมรับจากประชากรของชุมชนนั้ น ๆ ให้มีอ  านาจในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของชุมชนให้ประชากรไดอ้ยู่อย่างมีความสุขร่วมกนัและเร่ิมขยายบทบาท 
สู่กิจกรรมอ่ืน  ๆอีกมากมาย การปกครองชุมชนก็เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน รวมถึงการก าหนดค่าเงินตรา
ของทอ้งถ่ินตนเพ่ือการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ แทนการน าผลผลิตต่อผลผลิตมาแลกกนัแบบเดิม 
และน าไปสู่การก าหนดพ้ืนท่ีดว้ยการก าหนดเสน้เขตแดน ซ่ึงกลายมาเป็นประเทศตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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 การก าหนดเส้นเขตแดนเพื่อแสดงอาณาบริเวณของเขตปกครองดงักล่าวไดแ้บ่งแยกชุมชนท่ี
เคยอยู่ร่วมกันออกไปเป็นชุมชนของประเทศท่ีจัดตั้ งข้ึนใหม่ท่ีมีขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ 
ตลอดจนระเบียบกฎหมายท่ีแตกต่างกนั แต่การไปมาหาสู่กนัแลว้น าผลผลิตท่ีตนผลิตไดม้าแลกเปล่ียน
กนัเพื่อการด ารงชีพ ก็ยงัคงด าเนินต่อไปไม่มีการหยุดหยอ่น แมว้่าชุมชนท่ีอาศยัอยูไ่ดถ้กูแบ่งออกไปเป็น
คนละประเทศแลว้ก็ตาม/และดว้ยเหตุน้ีเองท่ีเป็นท่ีมาของ/“การคา้ชายแดน”  
 นอกจากการค้าชายแดนดังกล่าว ประกอบกับเส้นทางคมนาคมขนส่งได้มีการพัฒนาจน
สามารถเช่ือมโยงขา้มประเทศไดห้ลายประเทศ จึงมีการคา้อีกประเภทหน่ึงท่ีอาศยัการขนส่งขา้มเขตแดน
ทางบกเพื่อขนผ่านประเทศท่ีมีชายแดนติดกนัสู่ประเทศท่ีสาม เช่น การคา้ท่ีผูป้ระกอบการคา้ไทยไดข้าย
สินค้าให้ประเทศเวียดนาม ได้ขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนไทย - ลาว ผ่านประเทศลาวสู่ประเทศ
เวียดนาม เป็นตน้ การคา้รูปแบบน้ีเรียกว่า “การคา้ขา้มแดน” (เหตุผลท่ีใชค้  าว่า การคา้ขา้มแดน เพราะดู
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีสินคา้นั้น ๆ ถูกส่งขา้มแดนของประเทศท่ีมีเขตแดนติดกนั และเพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน หากใชค้  าว่า “การค้าผ่านแดน” จะพอ้งกบัค าว่า “สินค้าผ่านแดน” ซ่ึงอาจจะท าให้เกิด
การเขา้ใจผดิข้ึนได ้ทั้ง  ๆท่ีความหมายแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง)  
 

 5.2 ววิฒันาการและความหมาย 
 5.2.1 ววิฒันาการ 
  จากความเป็นมาและการก่อเกิดของการค้าชายแดนดังกล่าวข้างต้น การค้าชายแดนได้
ด  าเนินมาโดยตลอดและอย่างต่อเน่ือง เร่ิมตน้จากการคา้ดว้ยวิธีแลกเปล่ียนผลผลิตท่ีจ  าเป็นต่อการด ารง
ชีพต่อกันซ่ึงมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ต่อเม่ือมีผลผลิตมากข้ึนและเกินความต้องการในการด ารงชีพของ
ตนเอง ก็เร่ิมพฒันาสู่การแลกเปล่ียนผลผลิต (สินคา้) เพื่อหวงัผลก าไร/แต่ก็ยงัคงจ ากดัอยู่ในเฉพาะพ้ืนท่ี
บริเวณตามแนวชายแดนท่ีเคยเป็นชุมชนดั้งเดิม ดว้ยการขนส่งขา้มแดนผ่านเส้นทางท่ีเคยใชอ้ยู่แต่เดิมเม่ือ
คร้ังยงัไม่ไดแ้บ่งเขตแดนหรืออาณาเขต ท่ีเรียกกนัว่า “ช่องทางการคา้ตามธรรมชาติ” หรือท่ีเรียกกนัว่า จุด
ผ่อนปรนทางการคา้” ในปัจจุบัน จนกระทั่งเส้นทางการคมนาคมขนส่งสะดวกมากข้ึน  จึงขยายพ้ืนท่ี
กวา้งออกไป  แต่ก็ยงัครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศคู่คา้ท่ีมีเขตแดนติดกนั
เท่านั้น การคา้เช่นน้ีก็เรียกว่า “การคา้ชายแดน”     
                 การคา้ชายแดนในดินแดนท่ีมีเส้นเขตแดนติดต่อกนั และมีประชาชนท่ีมีความเหมือนกนั
ในเช้ือชาติ  เผา่พนัธุ ์ภาษา เป็นผลส่งใหเ้กิดความสมัพนัธ์กนัไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ความ
เป็นอยู่ส่งผลให้มีมูลค่าการค้าสูงและจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ ต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะสามารถพฒันาให้การค้า
ชายแดนท่ีมีเขตแดนติดต่อกนัใหเ้จริญกา้วหนา้ และย ัง่ยนืต่อไป 
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      5.2.2 ความหมาย  
                      การคา้ผ่านแดน หมายถึง การคา้ท่ีอาศยัประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีอาณาเขตติดต่อกนั แลว้ผา่นไป
ยงัอีกประเทศหน่ึง การคา้ในรูปแบบน้ีประเทศไทยไดท้ าความตกลงกบัประเทศเพ่ือนบา้นเพียงประเทศเดียว
เท่านั้น  คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความตกลงว่าดว้ยการขนส่งทางบกระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อส่งเสริมและ            
กระชบัความสัมพนัธ์ฉันมิตร  และฉนัเพ่ือนบา้นท่ีใกลชิ้ดระหว่างประเทศทั้งสอง และพฒันาการขนส่ง
สินคา้และผูโ้ดยสาร อ  านวยความสะดวกให้แก่กนัและกนั/โดยการขนส่งสินคา้ผา่นดินแดนของอีกฝ่าย
หน่ึงไปยงัประเทศท่ีสาม หรือในทางกลบักนัจากประเทศท่ีสามผ่านดินแดนของภาคีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดไปยงัดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีไม่รวมถึงการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารระหว่าง
จุดภายในดินแดนของภาคีคู่สญัญา คือ  การคา้ชายแดนท่ีอาศยัการขนส่งขา้มเขตแดนทางบกผา่นดินแดน
ของประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกนัไปสู่ประเทศท่ีสาม ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความเป็นมา 
การคา้รูปแบบน้ีจึงน่าจะเป็นการคา้ขา้มแดน/ไม่ใช่การคา้ผ่านแดนตามความตกลงดงักล่าว และท่ีจะกล่าว
ต่อไปในเร่ืองการคา้ชายแดนจะเป็นการคา้ในรูปแบบของการคา้ขา้มแดนจะสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
มากกว่า 
 5.3 รูปแบบการค้าชายแดนและข้ามแดน   
                       5.3.1 น าติดตวัไปบริโภค (Consumer/Trade) เป็นการซ้ือ - ขายกนั/ระหว่างประชาชน
ในบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ส่วนมากจะเป็นสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค ซ่ึงจะ
ด าเนิ นการ ซ้ือ - ข ายกัน ทุ กวัน /และไม่ส าม ารถ เก็บ เป็นส ถิ ติข้อมู ลป ริมาณก ารค้าได ้
                       5.3.2/การคา้แบบเงินสด (Cash) เป็นการซ้ือ - ขายกนัในบริเวณชายแดนท่ีใชเ้งินสด
และมีการส าแดง และเสียภาษี ณ ด่านศุลกากรท่ีควบคุมพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ผูซ้ื้อจะเป็นผูส้ าแดงตามระเบียบ
ศุลกากร และมีการเก็บสถิติขอ้มลูทางการคา้ 
               5.3.3/การค้าแบบขายฝาก/(Sale on Consignment License) เป็นการค้าแบบการให้
สินเช่ือซ่ึงกนัและกนั การคา้รูปแบบน้ีตอ้งอาศยัความเช่ือใจกนั ซ่ึงพ่อคา้ชายแดนมีความสามารถใน
การติดต่อกบัพ่อคา้ในประเทศเพ่ือนบา้น ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการจะไปลงทุนท าการคา้กบัประเทศเพื่อน
บา้นจะตอ้งติดต่อกบัพอ่คา้ชายแดนเพราะเขาจะรู้ขอ้มลูต่าง ๆ เป็นอยา่งดีในการคา้ และสามารถให้
สินเช่ือแก่กนัได ้
                      5.3.4 การคา้แบบต่างตอบแทน (Balance Trade) 
                           5.3.4.1/Import/License/คือ/กรณีท่ีพ่อค้าในประเทศต้องการซ้ือสินค้า/และน า
สินคา้ของประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาก็จะตอ้งส่งสินคา้ในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเม่ือมีการน า
สินคา้เขา้และสินคา้ออกในมูลค่าท่ีเท่ากนัแลว้ ก็จะได ้License เมื่อพ่อคา้ท่ีท าการคา้ได้/License/
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แลว้ก็จะน า  License/ท่ีไดไ้ปสัง่สินคา้น าเขา้ไดใ้นมลูค่าท่ีเท่ากนักบัท่ีส่งสินคา้ออก ท่ีทุกประเทศท า
การคา้ในรูปแบบน้ีเพ่ือความเสมอภาคทางการคา้ และรักษาเงินตรา และเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมท่ี
เกิดข้ึนในประเทศของตน ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยท่ีนิยมใชว้ิธีการค้ารูปแบบน้ี คือ สหภาพ
เมียนม่าร์ นิยมใชม้ากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกมัพชูา  

                               5.3.4.2 Border/Trade/Agreement/เป็นรูปแบบการค้าท่ีประเทศเพื่อนบ้านเสนอ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ขา้ร่วมประชุม JTC/(Joint/Trade/Committee)/และกระทรวงการต่างประเทศ 
เขา้ร่วมประชุม JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นทุกปี เพื่อเจรจา
เร่ืองการค้าท่ีคา้ขายผ่านบริเวณชายแดนให้เป็นการคา้ท่ีถูกต้องและมีรูปแบบท่ีตรงกนั /แต่ยงัไม่
สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากสหภาพเมียนม่าร์ยงัไม่ยอมแกไ้ขกฎหมายเพื่อรองรับการคา้รูปแบบน้ี                
 5.3.4.3 การคา้แบบหกับญัชี/(Account/Trade/หรือ/Counter/Trade)/การคา้รูปแบบ
น้ีเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีแลว้ เพื่อแกไ้ขปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบา้น เน่ืองจากประเทศ
เพื่อนบา้นเรียกร้อง เพื่อให้การค้าชายแดนเป็นการคา้ท่ีถูกตอ้ง/จึงคิดรูปแบบการคา้โดยการเปิด
บญัชีข้ึนมาบญัชีหน่ึงโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หากผูค้า้คนใดจะท าการคา้ตอ้งมาลงทะเบียน
เป็นผูค้า้ และด าเนินการสั่งของเขา้มาแลว้ไปตดัหรือหกับญัชีภายหลงัแต่ไม่ประสบความส าเร็จ/ปัจจุบนั
ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 
                      5.3.4.4 การคา้แบบสากล/(Normal/Trade)/เป็นการคา้แบบมาตรฐานสากล/โดยใช้
วิธีการเปิด L/C เป็นรูปแบบการคา้ท่ีนิยมใชแ้พร่หลาย 

 

5.4 ประเพณ ีวฒันธรรมทางการค้าของแต่ละท้องถิน่(ประเทศ) 
            ผูป้ระกอบการคา้จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมการด ารงชีพ วฒันธรรมการคา้
ทั้งของเราและประเทศเพ่ือนบา้น เพื่อปรับใหเ้ขา้สู่ระบบ และระเบียบการคา้ เช่น การค้าชายแดน
ไทย - เมียนม่าร์ แม่สอด - เมียวดี ใชเ้งินบาทแลกกบัเงินจ๊าต มายาวนานหลายสิบปีนบัแต่มีการคา้
ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ และถือว่าเป็นวฒันธรรมทางการคา้ทอ้งถ่ินระหว่าง/2/ประเทศ         ท่ีพ่อคา้
ไทยและเมียนม่าร์ รวมทั้งประชาชน 2 ฝ่ังแม่น ้ าเมยกระท าร่วมกนัมายาวนานและไวใ้จซ่ึงกนัและ
กนัโดยไม่ตอ้งพึ่งเงินดอลล่าร์ เป็นตน้ 
 

        5.5 ความเปลีย่นแปลงทางการค้า/นโยบายของประเทศที่มอีทิธิพลต่อการค้าด้านนั้น ๆ  
                        ตอ้งติดตามความเคล่ือนไหว นโยบายของประเทศเพื่อนบา้นในเร่ืองการท าการคา้ 
เช่น แนวโนม้การคา้ชายแดนไทย-เมียนม่าร์/ในปี/2550/ว่าการคา้ชายแดนแม่สอด - เมียวดี/จะยงัไม่
ขยายตวั เพราะภาครัฐมีกฎระเบียบและเง่ือนไขเพ่ิมมากข้ึน ส่ิงท่ีส าคัญคือมาตรการท่ีเจ้าหน้าท่ี
ต  ารวจกองปราบปรามไดเ้ขา้มาตรวจคน้ และจบักุมร้านคา้แลกเปล่ียนเงินจ๊าตกับเงินบาท ท าให้
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พ่อคา้ไทยและเมียนม่าร์ ขาดความมัน่ใจและขาดเสถียรภาพในการท าการคา้ชายแดน มีการยา้ยฐาน
การแลกเปล่ียนเงินจ๊าตไปยงัฝ่ังเมียนม่าร์ท่ีจงัหวดัเมียวดี ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการคา้เพราะ
ความไม่แน่นอนของนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลการค้าชายแดน/(ศึกษาเพ่ิมเติม
ท่ี www.thaiechamber.com) อีกทั้งยงัตอ้งติดตามนโยบายการคา้ของประเทศยกัษใ์หญ่อยา่งประเทศ
จีน และอินเดีย ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการค้า รวมตลอดถึงเส้นทางการคมนาคมท่ีมีความสะดวก 
รวดเร็ว เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงเส้นทางของประเทศไทยกับประเทศเพื่ อนบ้าน ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงไปถึงประเทศท่ีสามไดโ้ดยง่าย เม่ือเส้นทางคมนาคมสะดวกและเอ้ือต่อระบบโลจิสติกส์
ของภูมิภาค ยอ่มมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการคา้การลงทุน และมีกระทบต่อการวางนโยบายของ
แต่ละประเทศ เช่น  
                    1. การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ -ใต ้เช่ือมโยงไทย พม่า ลาว จีนไดแ้ก่  
                          -  เสน้ทาง แม่สาย - เชียงตุง - เชียงรุ่ง - คุนหมิง  
                          -  เสน้ทาง เชียงของ – หลวงน ้ าทา - เชียงรุ่ง - คุนหมิง   
                          -  เสน้ทาง หว้ยโก๋น (จ.น่าน) - เมอืงเงิน (แขวงไชยบุรี) - ปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย)                                
                   2. การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก เช่ือมโยงพม่า -ไทย - ลาว - เวียดนาม 
ไดแ้ก่  
                         -  ฝ่ังตะวนัออก : มุกดาหาร – สะหวนันะเขต - ดองฮา - เว ้- ดานงั  
                            -  ฝ่ังตะวนัตก : แม่สอด - เมียวดี - เมาะล าไย 
                     3. การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต ้เช่ือมโยง ไทย-กมัพชูา-เวียดนาม ไดแ้ก่  
                         -  เสน้ทาง ตราด - เกาะกง - สแรแอมปึล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางเลียบชายฝ่ัง
ทะเลไทย - กมัพชูา - เวยีดนาม  
                        -  เสน้ทาง ช่องสะง า - อนัลองเวง - เสียมราฐ ซ่ึงเช่ือมโยงภาคอีสานใตข้องไทย กบั
เมืองเสียมราฐ 
 

 5.6 กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัตขิองการค้าชายแดน  
                         เร่ืองของกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และขอ้ผกูพนัต่าง 
ๆท่ีประเทศไทยรับมาปฏิบติั เพราะจะน าไปสู่การปฏิบติัโดยชอบ เป็นภาระหน้าท่ีท่ีศุลกากรจะตอ้ง
รู้ อย่างเช่นขอ้ผกูพนัต่าง ๆ  หรือ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลว้นเป็นหน้าท่ีให้แก่ส านักงานศุลกากร
ภาคและด่านศุลกากรตามแนวชายแดน อย่างเช่น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน จากการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ของประเทศในเขต
ภูมิภาค ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) คือ การให้สิทธิพิเศษทาง

http://www.thaiechamber.com/


46 
 

ภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน  และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจา้พระยา -  
แม่โขง/(ACMECS)   
                 ACMECS คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 5 ประเทศคือไทย ลาว พม่า 
กมัพชูา และเวียดนาม ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขาไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกดา้นการคา้การ
ลงทุน ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเท่ียว และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงไดก้  าหนดโครงการตามแนวพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศุลกากรไว้
มากมาย เช่น 
                   1. โครงการ One Stop Service : OSS คือโครงการจดัตั้งศนูยบ์ริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว 
โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้ - ส่งออก มาปฏิบติังานในท่ีเดียวกนัแบบเบ็ดเสร็จ 
                   2. Contract Farming คือโครงการท่ีรัฐบาลไทยส่งเสริมใหเ้อกชนเขา้ไปท าการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบา้น โดยผลผลิตท่ีไดจ้ะไดรั้บการยกเวน้อากรเพ่ือเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศไทย 
                   3. AISP คือการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
                  4. Single Inspection เป็นความร่วมมือด้านการศุลกากรระหว่างประเทศโดยมีสาระส าคัญ 
คือ หากศุลกากรฝ่ายใดเปิดตรวจสินคา้ขาออกแลว้ ฝ่ายนั้นจะออกใบตรวจสินคา้และส่งใหอี้กฝ่าย
หน่ึงเพ่ือยกเวน้การตรวจส าหรับสินคา้เท่ียวการน าเขา้นั้น 
                 นอกจากน้ี ยงัมีแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย -ไทย 
(IMT- GT) และยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมส าหรับพ้ืนท่ีชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS) 
 

                5.7   เทคนิค/แทคตกิ ที่ช่วยสนบัสนุนการค้าชายแดนให้พฒันาและขยายตวัอย่างยัง่ยนื 
                         5.7.1 ปัจจยัภายในระบบการคา้ชายแดน 
                                 5.7.1.1 ความเป็นชนเช้ือชาติเดียวกนัของชุมชนตามแนวชายแดน ท่ีมีภาษาพูด
ท่ีสามารถส่ือสารกนัเขา้ใจไดง่้าย มีวฒันธรรม ประเพณีท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีเอกลกัษณ์ในเร่ือง “ความมีน ้ าใจ อัธยาศัยไมตรี” ท่ีไม่แตกต่างกัน อนัเป็นแต้มต่อท่ี
ไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนซ่ึงเป็นชนต่างเช้ือชาติ 
                     5.7.1.2 การคา้แบบให้เครดิตสินเช่ือ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของผูป้ระกอบการคา้
ไทย ท่ีแตกต่างจากผูป้ระกอบการคา้ของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท าการคา้แบบเงินสดเท่านั้น  
             5.7.1.3 มีความเช่ือถือ และเช่ือใจกันระหว่างผูค้า้ของทั้งสองฝ่าย เช่น การค้า
พลอยในแถบชายแดน จงัหวดัจนัทบุรี หากมีผูท่ี้น าเอาอญัมณีปลอมมาจ าหน่าย จะโดนกลุ่มพ่อคา้
ต่อตา้นและไม่ท าการคา้ขายดว้ย และในท่ีสุดจะท าการคา้ไม่ไดอี้กต่อไป 
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 5.7.2 ปัจจยัภายนอกระบบการคา้ชายแดน  
        5.7.2.1 ความสะดวก โปร่งใส ประหยดั ท่ีเกิดจากพิธีการศุลกากร (แรง
สนับสนุนศุลกากร) การคา้ชายแดนส่วนใหญ่ท าพิธีการส่งออกสินคา้อย่างถูกตอ้ง แต่ดว้ยระบอบ
การปกครองภายในของประเทศเพื่อนบ้าน และระบบการคา้ จะเป็นดว้ยเหตุผลใดก็แลว้แต่ การ
น าเขา้ประเทศเพื่อนบา้นเป็นการน าเขา้ท่ีไม่ถกูตอ้ง เขา้ลกัษณะการลกัลอบเขา้ประเทศเพื่อนบา้น มี
ค  าจ  ากดัความค าหน่ึงว่า “การคา้ลอดรัฐ”/ซ่ึงมีผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในเชิงลบ/ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัมายาวนานแลว้ ท าให้มองว่าไม่โปร่งใส ซ่ึงศุลกากรพยายามแกไ้ขให้ส่ิง
เหล่านั้นเกิดความชดัเจน ใหเ้ป็นท่ียอมรับ โดยไม่ตอ้งไปอา้งว่าศุลกากรเรามีนอกมีใน เช่น เราน า
ระบบ Paperless มาใช ้เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
                5.7.2.2 ความเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติพิธีการศุลกากร นอกจากการ
สร้างกฎระเบียบแลว้ เราจะต้องสร้างมาตรฐานการปฏิบติัทางการคา้ควบคู่กันไปในแต่ละ
ท้องท่ีจะสามารถช่วยท าให้การค้าชายแดนพฒันาได้ ซ่ึงการค้าชายแดนบางท้องท่ีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดจากหน่วยงานในทอ้งท่ีมกัจะอา้งเร่ืองนโยบายความมัน่คง จึงท าให้เกิดอุปสรรคทาง
การคา้ ดงันั้น ศุลกากรจะตอ้งชูประเด็นเร่ืองของการสนับสนุนการคา้ชายแดนอย่างถกูตอ้งใหเ้ขา
ยอมรับ 
 5.8  เส้นทางสายหลกัการค้าชายแดน 

              การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน ไทยไปสปป.ลาว ไปจีนและเวียดนาม 
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญ กับเส้นทางขนส่งทางถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างส่ีประเทศ/กฎเกณฑ์
แนวนโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยพบว่า ในทางปฏิบติัการคา้ระหว่างกนัจะมีการใชเ้ส้นทาง
สายหลกั รวมทั้งส้ิน 4 สาย ประกอบดว้ย เส้นทางถนนสาย R3A R8 R9 และ R12 ซ่ึงจะขา้มพรมแดน
จากไทยไปยงั สปป.ลาว โดยอาศัยสะพานข้ามพรมแดน (สะพานมิตรภาพไทย  - ลาว) ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีทั้งหมด 4/แห่ง/ได้แก่/สะพานมิตรภาพแห่งท่ี/1/ระหว่างจังหวดัหนองคาย - นครหลวง
เวียงจนัทน์ สะพานมิตรภาพแห่งท่ี/2/ระหว่างจงัหวดัมุกดาหาร - แขวงสะหวนันะเขต สะพานมิตรภาพ
แห่งท่ี/3 ระหว่างจงัหวดันครพนม - แขวงค าม่วน และสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 ระหว่างจงัหวดัเชียงราย 
- แขวงบ่อแกว้ ในขณะท่ีมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผอ่นปรนทางการคา้ตลอดแนวทางชายแดน/ซ่ึง/ณ/
เดือนกรกฎาคม/2558/จุดผ่านแดนของไทยบริเวณชายแดนไทย - สปป.ลาว ประกอบดว้ย จุดผ่านแดน
ถาวร 19/แห่ง/และจุดผ่อนปรนทางการคา้/29/แห่ง/ทั้งน้ีหากมีการเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพก็จะเป็นตวัส่งใหศ้กัยภาพการคา้ของไทยเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 การค้าผ่านแดน /หมายถึง/การค้าท่ี เกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีประชาชนหรือ
ผูป้ระกอบการคา้จากประเทศท่ีหน่ึงส่งผา่นประเทศท่ีสองไปยงัประเทศท่ีสาม หรือจากประเทศท่ี
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สามผ่านแดนประเทศท่ีสองมายงัประเทศท่ีหน่ึง ทั้งน้ีแต่ละประเทศจะตอ้งยนิยอมให้มีการขนส่ง
สินคา้ผา่นแดนกนัได ้ตลาดการคา้ประเทศใกลเ้คียงกบัประเทศท่ีอยู่ถดัไป/เช่น/จีน/อินเดีย/ 
บงัคลาเทศ และเวียดนาม ซ่ึงมีประชากรรวมกนักว่าหน่ึงพนัลา้นคน  นบัว่าเป็นตลาดการคา้ท่ีส าคญั 
ท่ีน่าสนใจ การขนส่งสินคา้ทางบกผา่นแดนไปยงัประเทศดงักล่าวสามารถย่นระยะทางการขนส่ง
สินค้า เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็นจ านวนมาก และยงัช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขนัของสินคา้ไทย 
  

   5.9  การค้าชายแดนไทยกบัเวยีดนาม สามารถจ าแนกตามพ้ืนท่ีการคา้ชายแดนไทยกบั
เวียดนาม ได้ 2 เส้นทาง ได้แก่  พ้ืนท่ีการค้าชายแดนท่ีมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ผ่านแดนไป
เวียดนาม และพ้ืนท่ีการค้าชายแดนท่ีมีพรมแดนติดกับกัมพูชาผ่านแดนไปเวียดนาม /ดังน้ี 
       5.9.1 พ้ืนท่ีการค้าชายแดนไทยท่ีมีพรมแดนติดกับ  สปป.ลาว ผ่านแดนไปเวียดนาม   
ประกอบดว้ย  6  แห่ง ดงัน้ี 

    5.9.1.1.  จงัหวดัหนองคาย  
    จงัหวดัหนองคายมีด่านตรวจคนเขา้เมืองถาวร และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 

ซ่ึงสะดวกในการเดินทาง  จงัหวดัหนองคาย มี 3 สถานะ สถานะต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง 
สภาพภูมิประเทศของจังหวดัหนองคายมีลกัษณะทอดยาวตามล าน ้ าโขง จงัหวดัหนองคายเป็น
จงัหวดัชายแดนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน   มีอาณาเขตติดกบันครหลวงเวียงจันทน์ 
ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/โดยมีแม่น ้ าโขงเป็นเสน้กั้นเขตแดน 
จงัหวดัหนองคายเป็นจงัหวดัชายแดนท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษโดยมีพ้ืนท่ีทอดขนานยาวไปตามล าน ้ าโขง
มีความยาวทั้งส้ิน 195 กิโลเมตร ความกวา้งของพ้ืนท่ีทอดขนานไปตามล าน ้ าโขงโดยเฉล่ียประมาณ 
20 – 25 กิโลเมตร ช่วงท่ีกวา้งท่ีสุดอยู่ท่ีอ  าเภอเฝ้าไร่ และช่วงท่ีแคบท่ีสุดอยูท่ี่อ  าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย มีอ  าเภอท่ีอยู่ติดกบัล  าน ้ าโขง 6 อ าเภอ คือ อ  าเภอสงัคม อ  าเภอท่าบ่อ อ  าเภอศรีเชียงใหม่ 
อ  าเภอเมือง อ  าเภอโพนพิสัย และอ าเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศลาว คือ แขวง
เวียงจนัทน์ นครหลวงเวียงจนัทน์ และแขวงบอลิค าไซ 

    จงัหวดัหนองคายมีจุดผ่านแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผา่นแดนถาวร 2 จุด 
และจุดผ่อนปรน 4 จุด จุดผ่านแดนท่ีส าคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  
ซ่ึงรัฐบาลออสเตรเลีย -ไทย - ประเทศลาว ร่วมมือกนัสร้างและเป็นประตูไปสู่อินโดจีน 
  5.9.1.2. จงัหวดับึงกาฬ 
    จงัหวดับึงกาฬ จดัตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจดัตั้งจงัหวดับึงกาฬ พ .ศ.๒๕๕๔  
มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔/โดยแยกการปกครองออกจากจงัหวดัหนองคาย การขอ
จดัตั้งจงัหวดับึงกาฬเป็นความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีมาตั้งแต่เม่ือปี พ .ศ. ๒๕๓๗ เน่ืองจาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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จังหวัดหนองคายมีระยะทางยาวจาก เหนือจรดใต้ ประมาณ  ๓๓๐.๖ กิโลเมตร/ราษฎร 
ท่ีอาศยัอยู่บึงโขงหลง/ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีไกลท่ีสุดตอ้งเดินทางมาติดต่อราชการระยะทางถึง/๒๓๘ 
กิโลเมตร  การเดินทางไป - กลบั ท าใหเ้สียเวลา และส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย  ในส่วนการบริหารราชการ
และการแก้ไขปัญหาดา้นชายแดนไม่สะดวก และไม่ทัว่ถึง หากจดัตั้งจงัหวดับึงกาฬแลว้จะย่น
ระยะทางได้ถึง ๑๐๒ กิโลเมตร ท าให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายของราษฎร/ทั้งน้ีการบริหาร
ราชการลงไปแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 จงัหวดับึงกาฬเป็นจงัหวดัชายแดนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มีอาณาเขตติดต่อกบั สปป.ลาว โดยมีชายแดนเป็นแม่น ้ าโขงกั้นกลางยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
อยู่ตรงขา้มแขวงบอลิค าไซ/สปป.ลาว/ภาวะการคา้ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้นระหว่างไทยกบั 
สปป.ลาวท่ีผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวดับึงกาฬ มีพ้ืนท่ีติดกับ แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว 
ระยะทาง 120 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวรจ านวน 1 จุด คือ ด่านบึงกาฬ บา้นพนัล า ต  าบลวิศิษฐ ์
อ  าเภอบึงกาฬ เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ ของประเทศ สปป.ลาว จุดผ่อนปรน จ านวน 2 จุด  
บา้นหว้ยคาด ต าบลปากคาด อ าเภอบึงกาฬ บา้นทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิค าไซ ของประเทศ 
สปป.ลาว และบา้นบุ่งคลา้ ต  าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ บา้นปากกระด่ิง เมืองปากกระด่ิง แขวงบอลิค าไซ 
ของประเทศ สปป.ลาว 
 5.9.1.3. จงัหวดันครพนม 
             จงัหวดันครพนมมีพ้ืนท่ีประมาณ 5512.67 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งส้ิน 
691,901 คน 170,979 ครัวเรือน  เป็นจังหวดัซ่ึงมีพรมแดนติดกับประเทศลาวเป็นระยะทางยาว  
164  ตารางกิโลเมตร คือ เขตอ าเภอบา้นแพงติดกบับา้นบุ่งกวง เมืองปากกระด่ิง แขวงค าม่วน อ  าเภอ
ท่าอุเทน ติดกบั บา้นหินปูน แขวงค าม่วน  อ  าเภอเมือง ติดกบั เมืองท่าแขก แขวงค าม่วนและอ าเภอ
ธาตุพนมติดกับบ้านปากเซบั้ งไฟ เมืองไชยบุ รี  แขวงสะหวันนะเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ  
อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดัหนองคาย ทิศตะวนัตกติดกบั อ าเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร และทิศใตติ้ด
กบัอ  าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร/ภายใตก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวนัออก 
โดยมีพ่ีเบ้ิมอย่างจีนท่ีไดก้ลายเป็นแหล่งผลิต และแหล่งตลาดขนาดใหญ่ ท่ามกลางภูมิทัศน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีหลายประเทศต่างมุ่งเขา้หาจีนน้ี ท าให ้“นครพนม” กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีถกูพดูถึงไม่นอ้ยใน
เร่ืองของการเป็น HUB เสน้ทางการคา้อินโดจีน เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัลาวตอนกลาง แขวง
ค าม่วน ท่ีอยูต่รงกบันครพนมก็สามารถเช่ือมโยงไปยงัเวียดนามกลางได้ ซ่ึงเป็นใจกลางตวั S ของ
เวียดนามพอดี ตรงกบัเมืองกว่างบิงห์ และสามารถข้ึนเหนือลงใตไ้ด ้นอกจากน้ี ยงัสามารถเช่ือมโยง
ไปยงัมณฑลกว่างซี นครหนานหนิงของจีน ผา่นเวียดนาม ลาว ดว้ยระยะทางเพียง 1,000 กิโลเมตร  
การเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนการค้าลุ่มน ้ าโขง เร่ิมเข้าใกลก้ับความเป็นจริง เมื่อหอการค้า
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จงัหวดันครพนมออกมาเปิดเผยว่า มูลค่าการคา้ชายแดน หลงัจากเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งท่ี/3/นครพนม - ค  าม่วนได้/2/ปี/ยอดการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน/10 เท่าตวั/จากเดิมมูลค่าการค้า
ชายแดนประมาณ 5,000 กว่าลา้นบาทต่อปี เป็นการคา้ขายระหว่างท่าเรือและชาวบ้านแต่พอเปิด
สะพานท าใหก้ารคา้ผา่นแดนท่ีเช่ือมโยงไปยงั ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต ้ในมณฑลกว่างซี -นคร
หนานหนิง ตัว เลขส่งออกเพ่ิมเป็น  50,000 กว่าล้านบาท คิดแล้วเพ่ิม ข้ึนประมาณ 600-700 
เปอร์เซ็นต ์
 การคา้ชายแดน/ผ่านแดน จงัหวดันครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง จุดผ่อนปรน  
4 แห่ง จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค  าม่วน) บริเวณบ้านห้อม ต าบล อาจสามารถ 
อ  าเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต ้เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน จุดผ่านแดนถาวร  
ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ต าบลในเมือง อ  าเภอเมือง นครพนม ติดต่อกับเมืองท่าแขก 
แขวงค าม่วน จุดผ่อนปรน บ้านหนาดท่า หมู่ 2 ต าบลบ้านกลาง อ  าเภอเมืองนครพนม เป็นเขต 
ติดต่อกบับา้นปากเป่ง เมืองท่าแขก จุดผ่อนปรนบา้นโพธ์ิไทร ต าบลไผ่ลอ้ม อ  าเภอบา้นแพง เป็น
เขตติดต่อกบับ้านท่าสะอาด เมืองปากกระด่ิง แขวงบอลิค าไซ จุดผ่อนปรนบา้นธาตุพนมสามคัคี  
หมู่ท่ี 2 อ าเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกบับา้นด่าน/เมืองหนองบก/แขวงค าม่วน 
  5.9.1.4. จงัหวดัมุกดาหาร  
  จงัหวดัมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร เป็นจงัหวดัชายแดน
ติดกบั สปป.ลาว มีแม่น ้ าโขงกั้นพรมแดนความยาว  72 กิโลเมตร มี 7 อ  าเภอ 53 ต าบล 493 หมู่บา้น 
ประชากร 3.48 แสนคน มากเป็นอนัดบัท่ี 66 ของประเทศ มีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ของจงัหวดัเท่ากบั 24,898 ลา้นบาท พ้ืนท่ีในจงัหวดัมากถึงร้อยละ 40 
เป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่ปลกูขา้ว ยางพารา และการท าโคเน้ือ 
 เมื่อปี 2558 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวมากถึง 5.9 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย สร้าง
รายไดใ้หจ้งัหวดัถึง 2,431 ลา้นบาท สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอยู่ท่ีแหล่งธรรมชาติและโบราณสถาน
ต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่จ  านวนมาก ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างข้ึน มีท่ีน่าสนใจ เช่น สะพานมิตรภาพไทย - ลาว  
2 ตลาดอินโดจีน หมู่บ้านท่องเท่ียวโฮมสเตย ์เป็นต้นในขณะท่ีมูลค่าการคา้ชายแดนในปี 2558  
สูงถึง 93,920 ลา้นบาท โดยประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัคือ จีน ลาว และเวียดนาม และมุกดาหาร  ยงัเป็น
เมืองคู่แฝดกบั 3 เมือง คือ แขวงสะหวนันะเขต : ลาว , จงัหวดักวางตรี : เวียดนาม, เมืองฉงจัว่ เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจว้ง : จีน/ส าหรับจังหวดัมุกดาหารไดก้  าหนดให้พ้ืนท่ี 3 อ  าเภอ 11 ต าบล 
ในจงัหวดัมุกดาหาร คือ อ  าเภอเมืองมุกดาหาร หวา้นใหญ่ และดอนตาล เน้ือท่ี 361,524 ไร่ หรือ 
578.5 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นอ าเภอชายแดนติดกบัแม่น ้ าโขง เป็น 1 ใน 10 จงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ/ภาวะการค้าชายแดนกบัลาว/เฉพาะท่ีด่านพรมแดนจงัหวดั
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มุกดาหาร (สะพานมิตรภาพฯ 2) ประจ าเดือนเมษายน  2559 ปรากฏว่ามีมูลค่าการค้าชายแดน 
รวม 7,710  ลา้นบาท โดยมีมลูค่าการส่งออกรวม 3,386  ลา้นบาท ในขณะท่ีมูลค่าสินคา้น าเขา้รวม 
4,324 ลา้นบาท  ซ่ึงมีสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั ได้แก่ หน่วยประมวลผลขอ้มูลแผ่นวงจรพิมพ์ แท็งก์เปล่า 
อุปกรณ์ท าด้วยโลหะ ส่วนประกอบของกลอ้ง น ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ าตาล ช้ินส่วนท าดว้ยพลาสติก 
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหส้ญัญาณเสียง และส่วนประกอบเคร่ืองประมวลผลขอ้มลู ส่วนสินคา้
น าเขา้ ประกอบดว้ยพลงังานไฟฟ้าทองแดงบริสุทธ์ิ ส่วนประกอบของกลอ้ง แท็งก์เปล่า อุปกรณ์ 
ท าด้วยโลหะ/หน่วยประมวลผลข้อมูล/เคร่ืองโทรศพัท์/เส้ือเบลาส์/เส้ือเช้ิตสตรีหรือเด็กหญิง
ส่วนประกอบของเครน/ป้ันจัน่สูท เจ๊กเก็ต กางเกงสตรีหรือเด็กหญิง/และส่วนประกอบรองเทา้ 
 5.9.1.5. จงัหวดัเลย 

              จงัหวดัเลย/มีพ้ืนท่ีชายแดนติดต่อกบั สปป.ลาว คิดเป็นความยาว 197 กิโลเมตร/มี
แม่น ้ าโขง แม่น ้ าเหือง/และแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุรี และแขวง
เวียงจนัทน์ของ สปป.ลาว/มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทย - สปป.ลาว/จงัหวดัเลยมีด่าน
ศุลกากร อ  านวยความสะดวกทางด้านการค้า 2 แห่ง คือ ด่านศุลกากรท่าล่ี อ  าเภอท่าล่ี และด่าน 
ศุลกากรเชียงคาน อ  าเภอเชียงคานโดยมีรายละเอียดจุดผา่นแดน 6 ด่าน ดงัน้ี  

จุดผา่นแดนถาวร มี 3 ด่าน ไดแ้ก่  
1. จุดผา่นแดนถาวรบา้นเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน ตั้งอยูต่รงขา้มกบัเมืองสานะ

คาม แขวงเวียงจนัทน์ สินคา้ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินคา้ยานพาหนะ และส่วนประกอบ สินคา้อุปโภค
บริโภค ส าหรับสินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สินคา้ไม  ้ไมแ้ปรรูป/และสินคา้กสิกร เช่น ขา้วโพดเล้ียง
สตัว ์และลกูเดือย การขนส่งจะใชแ้พขนานยนต ์ขนส่งสินคา้ขา้มแม่น ้ าโขง  

2./จุดผา่นแดนถาวรบา้นคกไผ ่ต.ปากชม อ.ปากชม ตั้งอยู่ตรงขา้มกบับา้นวงัเมือง
หมื่น แขวงเวียงจนัทน์ เป็นเส้นทางไปยงัแขวงเวียงจนัทน์ ระยะทางประมาณ 160  กิโลเมตร (เป็น
ทางลูกรังประมาณ 100 กม. ส่วนอีก 60 กม. เป็นทางลาดยาง) สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้อุปโภค
บริโภค สินค้าน าเข้าจะเป็นไม้แปรรูป แร่แบไรท์ สินค้ากสิกรรม และของป่าจากฝ่ังลาว  
ซ่ึงในฤดูฝนจะมีน ้ าหลาก การขนส่งสินคา้จะใชแ้พขนานยนตข์นส่งสินคา้ขา้มแม่น ้ าโขง  

3. จุดผา่นแดนถาวรสะพานมิตรภาพน ้ าเหืองไทย - ลาว ต.อาฮี อ.ท่าล่ี ตั้งอยูบ่ริเวณ
บา้นนากระเซ็ง ต าบลอาฮี  ซ่ึงอยูต่รงขา้มกบับา้นปากหมอ เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบุรี เป็นจุดผา่น
แดนถาวรท่ีมีการเปิดใชส้ะพานมิตรภาพน ้ าเหืองไทย-ลาว ซ่ึงได้ท าพิธีเปิดใชส้ะพานแห่งน้ี เม่ือ
วนัท่ี  28 ต.ค.2547 สินค้าท่ีส่งออกบริเวณน้ีได้แก่สินค้าวสัดุก่อสร้าง เช่นเหล็กเส้น/สังกะสี
ปูนซีเมนต์/ฯลฯ/เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/ยานพาหนะ/และส่วนประกอบสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นตน้/



52 
 

ส าหรับสินค้าท่ีมีการน าเข้า/ได้แก่  ไม้ ไม้แปรรูปกสิกรรม/เช่น/ข้าวโพดเล้ียงสัตว์/ลูกเดือย  
ลกูตาว/และของป่า  

จุดผ่อนปรน มี 3 ด่าน มีแม่น ้ าเหืองเป็นแนวกั้นใชเ้รือเลก็ขา้มหรือเดินขา้มในช่วง
หนา้แลง้  

1. จุดผ่อนปรนบา้นเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว (ฝ่ังลาวได้แก่ บา้น
เหมืองแพร่  เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี) เปิดด่านทุกวนัพระ 

2. จุดผอ่นปรนบา้นนาข่า ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย (ฝ่ังลาวไดแ้ก่ บา้นนาข่า 
เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี)  เปิดด่านทุกวนัพฤหสับดี 

3. จุดผอ่นปรนบา้นนากระเซ็ง ต  าบลอาฮี อ  าเภอท่าล่ี( ฝ่ังลาวไดแ้ก่ บา้นเมืองหมอ 
เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบุรี) เปิดด่านทุกวนัพระ 
  5.9.1.6 จงัหวดัอุบลราชธานี  
              จงัหวดัอุบลราชธานี อยู่สุดชายแดนทางตะวนัออกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนท่ี 10.069 ลา้นไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของภาค และเป็น
อันดับ/3/ของประเทศมีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางประมาณ /428 
กิโลเมตร/โดยมีเขตติดต่อกับประเทศลาว/361/กิโลเมตร/มีด่านผ่านแดนถาวร จ  านวน 2 ด่าน          
ท่ีส าคญั คือ ด่านช่องเมก็ ตั้งอยูเ่ขตรอยต่อพรมแดน ช่องเมก็/อ.สิรินธร – ด่านวงัเต่า ของ สปป.ลาว 
และด่านปากแซง ตั้ งอยู่ท่ีด่านปากแซง ก่ิง อ.นาตาล อยู่ห่างจากตัวจังหวดั ตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 2050 ประมาณ 100 กิโลเมตร จุดผ่านแดนแห่งน้ีพรมแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว มีแม่น ้ าโขง
กั้นระหว่างเขตแดน ตรงกันข้ามกับ บ.ตาดสะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว  
การคมนาคมและขนส่งสินคา้ใชท้างเรือและแพขนานยนต์ ซ่ึงราษฎรทั้งสองประเทศสามารถผ่าน
ไดโ้ดยไม่ตอ้งขา้มแม่น ้ าโขง/และผ่านแดนทางอ าเภอเขมราฐ/(ติดต่อกบัแขวงสาละวนัและแขวง
จ าปาสัก)/นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา/ระยะทาง/67/กิโลเมตร/มีจุดผ่านแดน 
ท่ีส าคญัคือ ด่านพรมแดนช่องอานมา้/ระหว่างอ  าเภอน ้ ายืน อ  าเภอจอมกระสาน จงัหวดัพระวิหาร 
ประเทศกมัพชูา จงัหวดัอุบลฯ มีประชากรทั้งหมด 1,805,774 คน 
 

 5.9.2 พ้ืน ท่ีการค้าชายแดนไทยท่ีมีพรมแดนติดกับ กัมพูชา ผ่านแดนไปเวียดนาม   
ประกอบดว้ย  2  แห่ง ดงัน้ี 

5.9.2.1 จงัหวดัอุบลราชธานี  
                             จงัหวดัอุบลราชธานี นอกจากจะมีพรหมแดนติตต่อกบัประเทศ สปป.ลาว และ
ผ่านไปเวียดนามแลว้ยงัมีพ้ืนท่ีติดต่อกบั ประเทศกมัพูชา ระยะทาง 67 กิโลเมตร/มีจุดผ่านแดนท่ี
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ส าคญัคือ ด่านพรมแดนช่องอานมา้ ระหว่างอ  าเภอน ้ ายืน อ  าเภอจอมกระสาน จงัหวดัพระวิหาร 
ประเทศกมัพชูา จงัหวดัอุบลฯ มีประชากรทั้งหมด 1,805,774 คน 
 5.9.2.2 จงัหวดัสุรินทร์ 
 เป็นจังหวดัท่ีตั้ งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือติดกับชายแดน
ประเทศกมัพชูา มี ระยะทางยาว 127 กิโลเมตร ซ่ึงมีจุดผา่นแดนถาวรช่องจอมเป็นเสน้ทางสู่แหล่ง
อารยะธรรมของโลก คือ นครวตั - นครธม มีนักท่องเท่ียวเขา้ออกจ านวนมาก นอกจากนั้นยงัมีการ
คา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ชายแดน มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานชาวพม่า ลาว และกมัพูชา มาท างานใน
จงัหวดัทั้งท่ีถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย โดยไปใชแ้รงงานตามสถานประกอบการและสถาน
บริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร คาราโอเกะ หรือท างานบา้น บางรายมีการคา้ประเวณีแอบแฝงและยงั
เป็นสถานะทางผา่นไปกรุงเทพมหานคร และเขต ปริมณฑลต่าง ๆ ดว้ยจงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัท่ี
มีบุคคลไปเร่ร่อนขอทานอยูใ่นกรุงเทพมากท่ีสุดซ่ึงจะมีทั้งเด็ก คนชรา และคนพิการ 
 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า พ้ืนท่ีชายแดนทั้ง 7 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท่ีท าการคา้ชายแดนและการคา้ผา่นแดนไปยงั ประเทศลาว จีน และเวียดนาม ซ่ึงท าใหม้ีมลูค่าการคา้
ในแต่ละปีมีจ  านวนมากและเส้นทางคมนาคมสามารถเช่ือมโยงถึงกัน ฉะนั้น ภาษาในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการคา้ชายแดนจึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบอาชีพการคา้หรือประชาชนท่ีติดต่อคา้ขายในพ้ืนท่ี
ชายแดนตอ้งเรียนรู้เพ่ือการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีก  าลงัเกิดข้ึน 
 

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ไพศาล หวงัพานิช (2523 : 209) ไดใ้หค้วามหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 

         ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม หรือจากการสอน การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการ
ตรวจสอบระดบัความสามารถ หรือความสมัฤทธ์ิของบุคคลว่าเรียนรู้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด
ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดหมาย และลกัษณะวิชาท่ีสอน คือ 

        1. การวดัดว้ยการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ
ทกัษะของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระท าจริงให้ออกมาเป็น
ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบติั 

 2. การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาอนัเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดา้นต่าง ๆ /สามารถวดัได ้
โดยใชข้อ้สอบผลสมัฤทธ์ิ 
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อจัฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530 : 10) ไดก้ล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
หมายถึงความส าเร็จท่ีไดจ้ากการท างานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามจ านวนหน่ึง/ซ่ึงอาจเป็นผลมาจาก
การกระท าท่ีอาศยัความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดงันั้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จึงเป็นขนาด
ของความส าเร็จท่ีไดจ้ากการเรียนท่ีอาศยัการทดสอบ เช่น จากการสังเกตหรือการตรวจการบ้าน
หรืออาจอยู่ในรูปของเกรดท่ีไดม้าจากโรงเรียน  ซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวิธีท่ีซบัซ้อนและช่วงเวลา ใน 
การประเมินอนัยาวนานหรืออีกวิธีหน่ึงอาจวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทัว่ไป 

กู๊ด (Good. 1973 : 103) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษา โดย
ปกติวดัจากคะแนนท่ีครูเป็นผูใ้ห้หรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนท่ีครูเป็นผูใ้ห้และ
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ดา้น
วิชาการและทักษะซ่ึงเกิดจากการท างานท่ีประสานกันทั้ งองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา 
ท่ีแสดงออกในรูปของความส าเร็จโดยประเมินผลจากการใชแ้บบทดสอบหลงัการเรียน 

 

6.2  ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกิจ/รัตนสุวรรณ/(2525 :/210)/ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนไว ้ดงัน้ี 
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้เอง ครูผูส้อนจดัสร้างข้ึนเพ่ือวดัความก้าวหน้าของ

นักเรียนหลงัจากไดม้ีการเรียนการสอนไประยะหน่ึงแลว้/โดยปกติแบบทดสอบประเภทน้ีจะใช้
เฉพาะภายในกลุ่มนักเรียนท่ีครูผูอ้อกขอ้สอบเป็นผูส้อนจะไม่น าไปใชก้บันักเรียนกลุ่มอ่อน/ทั้งน้ี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนกัเรียนว่า มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนมากน้อยเพียงใด และจะน าผลสอบน้ีไปใชท้ั้งปรับปรุงซ่อมเสริม การเรียนการสอนกบัน าไป
ตดัสินผลการเรียนของนักเรียนดว้ยตวัอย่างแบบทดสอบ ท่ีครูใช้การสอบปลายภาคหรือปลายปี 
หรือเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียนนั้นเอง 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เช่นเดียวกบัแบบทดสอบท่ีครู
สร้างข้ึนใชเ้อง แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนด้านต่าง ๆ/ของนักเรียนท่ีต่างกลุ่มกัน       
บุญชม ศรีสะอาด (2532 : 8 – 9) ไดแ้บ่งลกัษณะของแบบทดสอบออกเป็น/2/ประเภท คือ 

2.1 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม มีคะแนนเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินใจว่า ผูเ้รียนมีความรู้ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่การวดั 
เพ่ือใหต้รงตามจุดประสงคซ่ึ์งเป็นหวัใจของการทดสอบประเภทน้ี 
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2.2/แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม/หมายถึง/แบบทดสอบท่ีสร้างเพื่อวดัให้ครอบคลุม
หลกัสูตรสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร สามารถจ าแนกผูเ้รียนตามเก่งอ่อนได ้การรายงานผล
การสอบอาศยัคะแนนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นคะแนนมาตรฐานท่ีสามารถวดัไดแ้ละแสดงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนท่ีใชก้ลุ่มเปรียบเทียบ 

 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536 : 146 –147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ         
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึนเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนว่านกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน  บกพร่องตรงไหนจะไดส้อน
ซ่อมเสริมหรือเป็นการวดัความพร้อมท่ีจะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

2./แบบทดสอบมาตรฐาน/แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา หรือจากครูผูส้อนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทั่งมีคุณภาพดี    
จึงสร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการ
เรียนการสอนในเร่ืองใดก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยงัมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนนดว้ยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน  
มีวิธีการสร้างข้อค าถามเหมือนเป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหา และพฤติกรรมท่ีสอนไปแล้วจะเป็น
พฤติกรรมท่ีสามารถตั้งค  าถามวดัไดซ่ึ้งควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 ความรู้ความจ า 
2.2 ความเขา้ใจ 
2.3 การน าไปใช ้
2.4 การวิเคราะห์ 
2.5 การสงัเคราะห์ 
2.6 การประเมินค่า 

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2551 : 28) ไดจ้  าแนกแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิไดห้ลายมิติ แต่โดยทัว่ไป
มกัจ าแนกเป็น/2/ประเภทใหญ่ ๆ/คือ/แบบสอบมาตรฐานกับแบบสอบท่ีครูสร้างข้ึนแบบสอบ
มาตรฐานและแบบสอบท่ีครูสร้างข้ึนมีความแตกต่างกนัใน/5/ประการ/ดงัต่อไปน้ี 

   1. การจ ากดัของเน้ือหาวิชาท่ีสอบ 
   2. การทดลองใชแ้บบสอบ 
   3. วิธีด  าเนินการสอบ 
   4. วิธีการใหค้ะแนน 
   5. ตารางปกติวิสยัเพื่อการเปรียบเทียบ 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เป็นแบบทดสอบวดัความรู้เชิงวิชาการมกัใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนเนน้การวดัความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล/การสร้างแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิ ควรค านึงถึงเน้ือหาหรือทกัษะภายในขอบเขตท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัจะตอ้งเกิดการ
เรียนการสอนตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิจ  าแนกประเภทได ้
ดงัน้ี 

1. เป็นแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐาน 
2. เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑแ์ละแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
3. เป็นลกัษณะการวดัดา้นปฏิบติัและการวดัเน้ือหา 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นแบบทดสอบ 
แบบอิงเกณฑ ์และแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
 

6.3  หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วญัญา/วิศาลาภรณ์/(2530 :/12)/กล่าวว่าในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนนั้นมีหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ท่ีควรพิจารณาประกอบในการสร้างแบบทดสอบ/ดงัต่อไปน้ี 
1. วดัใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนควรจะ 

วดัตามจุดมุ่งหมายทุกอยา่งของการสอนและจะตอ้งมัน่ใจไดว้่าส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัไดจ้ริง ในปัจจุบนั
กระทรวงศึกษาธิการ/ไดก้  าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในทุกรายวิชา ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งวดัใหต้รง
และครบจุดประสงค ์

2. การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวดัความเจริญงอกงามของนักเรียน การ
เปล่ียนแปลง และความกา้วหนา้ไปสู่จุดหมายท่ีวางไว  ้ดงันั้นครูควรจะทราบว่าก่อนเรียน นักเรียน 
มีความรู้ความสามารถอยา่งไร 

3. การวัดผลเป็นการวัดทางอ้อม /เป็นการยาก ท่ีจะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ  
วดัพฤติกรรมท่ีจะสอบวดัจะตอ้งท าอยา่งรอบคอบและถกูตอ้ง 

4. การวดัผลการศึกษาเป็นการวดัท่ีไม่สมบูรณ์/เป็นการยากท่ีจะวดัทุกส่ิงทุกอย่าง 
ท่ีสอนไดภ้ายในเวลาจ ากัด  ส่ิงท่ีสอบได ้วดัได้ เป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้ น 
ดงันั้นจึงตอ้งมัน่ใจว่าส่ิงท่ีสอบวดันั้นเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงได ้

5. การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษานั้น มิใช่เพียงเพ่ือจะให้เกรดเท่านั้น/การวดัผลเป็น
เคร่ืองช่วยในการพฒันาการสอนของครูเป็นเคร่ืองช่วยในการเรียนของนักเรียน/ดงันั้นการสอบ
ปลายภาคคร้ังเดียวจึงไม่พอท่ีจะวดักระบวนการเจริญงอกงามของนกัเรียนได ้
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6. ในการใหก้ารศึกษาท่ีสมบูรณ์นั้น ส่ิงส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่การทดสอบแค่เพียงอยา่งเดียว       
กระบวนการสอนของครูก็เป็นส่ิงส าคญัยิง่ 

  7. การวดัผลการศึกษามีความผิดพลาดของท่ีชัง่ไดน้ ้ าหนักเท่ากนัโดยตาชัง่หยาบ ๆ               
อาจมีน ้ าหนกัต่างกนั ถา้ชัง่โดยตาชัง่ละเอียด ทฤษฎีการวดัผลเช่ือว่า   

คะแนนท่ีสอบได ้= คะแนนจริง + ความผดิพลาดในการวดั 
  8. การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรจะเน้นการวดัความสามารถในการใชค้วามรู้ 

ใหเ้ป็นประโยชน์ หรือการน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ   
  9. ควรค านึงถึงขีดจ ากดัของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เคร่ืองมือ

ท่ีใช้โดยมากคือข้อสอบขีดจ ากัดของข้อสอบ/ได้แก่/การเลือกตัวแทนของเน้ือหา/เพื่อมาเขียน
ขอ้สอบความเช่ือถือไดค้ะแนนและการตีความหมายของคะแนน เป็นตน้ 

 10./ควรจะใชช้นิดของแบบทดสอบหรือค าถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา/เพื่อวิชาท่ีสอบ
และจุดประสงคท่ี์จะสอบวดั 

 11./ในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัคะแนนท่ีสอบไดอ้าจแตกต่างกนั ดงันั้นในการวดัผล
การศึกษา จึงจะท าขอ้สอบไดเ้สร็จ 

 12./ใหข้อ้สอบมีความเหมาะสมกบันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น มีความยากง่ายพอเหมาะ
มีระดบัความยากง่ายของภาษาท่ีใชเ้หมาะสม มีเวลาสอบนานพอท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่จะท าขอ้สอบไดเ้สร็จ 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มี
หลกัเกณฑ์/คือ/วดัให้ตรงกับวตัถุประสงค์/การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรจะใช้ชนิดของ
แบบทดสอบหรือค าถามให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพ่ือวิชาท่ีสอบและจุดประสงค์ท่ีจะสอบวดัให้
ขอ้สอบมีความเหมาะสมกบันกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น มีความยากง่ายพอเหมาะมีระดบัความยาก
ง่ายของภาษาท่ีใชเ้หมาะสม 

 

6.4  กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุญเชิด ภิญโญอนนัตพ์งษ ์(2524 : 21-30) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสร้าง 

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ พิจารณา ดงัน้ี 
   จุดประสงคข์องการน าแบบทดสอบไปใชก้ารวางแผนสร้างแบบทดสอบว่าจะสร้าง

แบบทดสอบอย่างไรหรือทราบจุดประสงค์ของการน าแบบทดสอบความรู้ก่อนท าการเรียนการสอน   
เพื่อท่ีผูส้อนจะสามารถน ามาปรับปรุงวิธีการสอน ดงันั้นจุดประสงคข์องการน าแบบทดสอบไปใช้
อาจจ าแนกเป็น 4 จุดประสงค ์คือ 



58 
 

1. ใชต้รวจสอบความรู้เดิมจะท าการสอบก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ท าการสอน/เพื่อพิจารณาว่า 
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นส าหรับเน้ือหาท่ีจะเรียนเพียงพอหรือไม่และนักเรียนมีความรู้
เน้ือหาท่ีจะสอนหรือไม่ 

2. ใชต้รวจสอบความกา้วหนา้และปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. ใชว้ินิจฉยัผูเ้รียน 
4. ใชส้รุปบทเรียน 

 

   เน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั/เน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั คือ เน้ือหาและ
พฤติกรรมท่ีท าการสอน/การวิเคราะห์หลกัสูตร 

   การวิเคราะห์หลกัสูตรเป็นกระบวนการในการจ าแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวขอ้ 
เน้ือหาสาระท่ีส าคญัอะไรบา้งมีจุดประสงค์ท่ีจะให้เกิดพฤติกรรมอะไรบา้ง/ดงันั้น/การวิเคราะห์
หลกัสูตร/จึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ 2 อยา่ง คือ   

         1. การวิเคราะห์เน้ือหาวิชา 
     การวิเคราะห์เน้ือหาวิชา เป็นการจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่เน้ือหาวิชาเป็นหวัขอ้ส าคญั 

โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
   1.1 ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัของเน้ือหา 

      1.2 ความยากง่ายของเน้ือหา 
   1.3 ขนาดของเน้ือหา 
   1.4 เวลาท่ีสอน 

  2. การวิเคราะห์จุดประสงค ์
       การวิเคราะห์จุดประสงค์เป็นการจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่เน้ือหาวิชาเป็นหัวข้อ

ส าคญั โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
        2.1 รวบรวมจุดประสงคเ์ป็นการจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่เน้ือหาวิชาเป็นหวัขอ้ส าคญั 

โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
         2.2 เขียนพฤติกรรมท่ีส าคญัของแต่ละจุดประสงคท์ั้งหมด 
         2.3 ยบุพฤติกรรมท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัใหเ้ป็นพฤติกรรมเดียวกนั 
         2.4 นิยามความหมายของพฤติกรรมท่ียบุรวมแลว้ 
 

ขั้นท่ี 2  การตระเตรียมงานและเขียนขอ้สอบ 
    เมื่อวางแผนการสร้างแบบทดสอบโดยการสร้างเป็นตารางวิเคราะห์หลกัสูตร

เรียบร้อยแลว้ ตอ้งเตรียมงานและเขียนขอ้สอบต่อไป 
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 ขั้นท่ี 3  การทดลองสอบ เมื่อเขียนขอ้สอบและจดัพิมพเ์รียบร้อยแลว้ จึงน าไปทดลองสอบ 
 

ขั้นท่ี 4  การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบเป็นการตรวจสอบว่า 
แบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม่โดยพิจารณาตามคุณลกัษณะท่ีดีของแบบทดสอบ ดงัน้ี 

1. ความแม่นตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวดัพฤติกรรมไดต้รงตามท่ีระบุไว้
ในจุดประสงคแ์ละตามท่ีท าการสอนจริง 

2. ความเช่ือมัน่ หมายถึง แบบทดสอบใหผ้ลการสอบสอดคลอ้งตรงกนัทุกคร้ัง 
3. อ านาจจ าแนก หมายถึง ขอ้สอบท่ีแบ่งแยกคนเก่งอ่อนออกจากกนัได ้กล่าวคือ 

คนเก่งจะตอบถกู คนอ่อนจะตอบผดิ 
 4. ความเป็นปรนยั หมายถึง ขอ้สอบท่ีมีค  าถามชดัเจนและการใหค้ะแนนชดัเจน 

5. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอ้สอบท่ีมีค  าถามชดัเจนและการใหค้ะแนนชดัเจน 
6. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้นั้ น ประหยดัเวลาในการสร้าง การ

ด าเนินการสอบ การตรวจใหค้ะแนนแต่ผลการสอบถกูตอ้ง   
7. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวดัไดค้รอบคลุมตามจุดประสงค์ และ

มีเน้ือหา มีสดัส่วนจ านวนขอ้สอดคลอ้งตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
8. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชดัเจนไม่คลุมเครือ และเปิดโอกาส

ใหทุ้กคนมีโอกาสท่ีจะตอบถกูไดเ้ท่ากนั 
    9. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบได้ก  าหนดเวลาให้อย่างเพียงพอ    

ในการตอบขอ้สอบจนเสร็จ 
อุทุมพร จามรมาน (2540 : 27) กล่าวถึงการสร้างขอ้สอบท่ีเป็นระบบนั้นมีขั้นตอน/ดงัน้ี 

1. การระบุจ านวนจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
2. การระบุเน้ือหาใหช้ดัเจน 
3. การท าตารางเน้ือหากบัจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
4. การท าน ้ าหนกั 
5. การก าหนดเวลาสอบ 
6. การก าหนดจ านวนขอ้หรือคะแนน 
7. การเขียนขอ้สอบ 
8. การตรวจสอบขอ้เขียนท่ีเขียนข้ึน 
9. การทดลองใช ้แกไ้ข ปรับปรุง 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้/สามารถสรุปไดว้่าการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน/มีกระบวนและขั้นตอนในการสร้างท่ีเป็นระบบ/คือ/มีการวางแผน/การเตรียมและเขียน
ขอ้สอบ/การน าไปทดลองสอบ/การประเมินผลแบบทดสอบ 

 

7. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 
               7.1 ความหมายของความพงึพอใจ                                                                               
ความพึงพอใจมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองได้
ตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนและยงัมีผูใ้หค้วามหมายของค าว่า“ความพึงพอใจ”ไวห้ลายท่าน/
พอสรุปได ้ดงัน้ี 

       เฮอร์ซเบอร์ก  และคณะ  (Herzberg, F., Bernard, M.; & Barbara. 1959 : 186) ได้คิด
ทฤษฎีการจูงใจแบบมีปัจจัย  2 ด้าน คือ ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ  และปัจจัยทางด้านความ 
ไม่พึงพอใจ โดยกล่าวว่าปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจไดน้ั้น ตอ้งเป็นปัจจยัพิเศษนอกเหนือจากท่ีผูอ่ื้นมี 
และควรหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจของบุคคล 

     วอลเลอร์สไตน (Wallerstein.1971 : 256)/ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ และอธิบายว่าความพึงพอใจเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของคน การท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจจะตอ้งศึกษาปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุ
แห่งความพึงพอใจ  

     กู๊ด (Good. 1973 : 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึก พอใจ ซ่ึง
เป็นผลมาจากความสนใจและทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 

       มณี โพธิเสน (2543 : 12) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก ยนิดีเจตคติ
ท่ีดีของบุคคล เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนท าใหเ้กิดความรู้สึกดีต่อส่ิงนั้น ๆ 

       กรชกร ชวติ (2544 : 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง ความคาดหวงั 
กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่าความพึงพอใจ/หมายถึง/ความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล ท่ีไดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงท่ีตนไดส้มัผสัเรียนรู้ แลว้แสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมเชิงบวก หรือลบ เช่น พอใจ ไม่พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

7.2 ทฤษฎีสร้างความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจของมนุษยเ์กิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการซ่ึงมีนักการศึกษา 

ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจ /เช่น/ทฤษฎีล าดับความต้องการ/(Maslow’s/Need 
Hierarchy) มาสโลว ์(1954 : 80 -101) กล่าวว่า มนุษยจ์ะถูกจูงใจหรือกระตุน้ใหป้ฏิบติังานอย่างใด
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อย่างหน่ึงเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างท่ีอยู่ภายในจิตใจ /ทฤษฎีน้ีมีสมมติฐานท่ีส าคัญ  
3 ประการ/คือ/1)/มนุษยทุ์กคนมีความต้องการและไม่มีท่ีส้ินสุด/2)/ความต้องการท่ีได้รับการ
ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองจะมีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออก เพื่อตอบสนองความต้องการ 3) ความต้องการ
ของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นล าดับขั้ นจากต ่ าไปหาสูงตามล าดับความต้องการ/ในขณะท่ี 
ความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองบางส่วนแลว้ ความตอ้งการขั้นสูงถดัไปก็จะตามมาเป็น 
ตวัก าหนดพฤติกรรมต่อไป/ล  าดบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์Maslow (1954 : 80-101) ได้
แบ่งไวเ้ป็น 5 ล าดบัขั้น จากต ่าไปหาสูง คือ 
  1. ความต้องการทางดา้นร่างกาย  ( Biological and Physiological needs) เป็นความ   
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเ์พื่อความอยูร่อด เช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค การพกัผอ่น ท่ีพกั อาศยั และความตอ้งการทางเพศ 
 2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัและมัน่คง (Safety needs) เป็นความตอ้งการ
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองภัยต่าง ๆ/ท่ีเกิดข้ึนกับร่างกายความมัน่คงในทางเศรษฐกิจความมัน่คง 
ในหน้าท่ีการงาน สถานะทางสังคมความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภัย 
และมัน่คง/ความต้องการความรัก/และความเป็นเจา้ของ/ความต้องการท่ีจะไดรั้บการยกย่องใน
สงัคม/ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต   
 3./ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ/(Belongingness/and/Love/needs) 
เมื่อความต้องการทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัยไดรั้บการตอบสนองแลว้ /ความ
ตอ้งการความรักและ ความเป็นเจา้ของก็จะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล ความ
ตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ/หมายถึง/ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและได้รับการยอมรับ
ไดรั้บความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่องในสังคม (Esteem needs) เป็นความต้องการ
เก่ียวกบัความมัน่ใจในตนเองในเร่ืองของความรู้ความสามารถรวมทั้งความตอ้งการท่ีจะให้บุคคล
อ่ืนยกยอ่ง สรรเสริญหรือ เป็นท่ียอมรับนบัถือในสงัคม และความตอ้งการในดา้นสถานภาพ 
 5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Self- actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษยเ์ป็นความตอ้งการท่ีอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตาม
ความนึกคิด หรือตามความคาดหวงัของตน  
 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของ Maslow 
แสดงให้เห็นว่าความต้องการของมนุษยม์ีระดับความส าคัญท่ีแตกต่างกัน /จากความต้องการ 
ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงความตอ้งการขั้นสูงสุด เม่ือความตอ้งการขั้นใดขั้นหน่ึงไดรั้บการตอบสนอง 
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ก็จะมีความตอ้งการขั้นอ่ืนต่อไปไม่ส้ินสุดต่อใหค้วามตอ้งการขั้นสูงสุดไดรั้บการตอบสนองก็ใช่ว่า
ความตอ้งการจะส้ินสุด 

 

7.3 วธิีสร้างความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
                     การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการจดัการเรียนการสอน
ตอ้งมีวิธีการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึน/ซ่ึงมีนกัการศึกษากล่าวไวน่้าสนใจ ดงัน้ี 

         บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) กล่าวว่า ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนไดท้ ากิจกรรม ท่ีตน
ตอ้งการก็จะคาดหวงัได้ แน่นอนว่านักเรียนทุกคนไดเ้ตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกนั้น 
ดว้ยความกระตือรือร้นพร้อมทั้ งความมัน่ใจสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อม
ทางดา้น จิตใจไดอ้ยา่งชดัเจน และท าใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประสบผลส าเร็จสูง 
                     วิจารณ์ พานิช (2556 : 3 - 37) กล่าวว่า การจัดการเรียนสอนให้นักเรียนสนุก กบัการเรียน 
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้นักเรียนมีองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด/2/อย่าง/คือ/แรงบันดาลใจ  
กบัการเรียนแบบท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติั (Learning by Doing)  ซ่ึงสามารถสร้างไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี                  

1. จดัสภาพและบรรยากาศห้องเรียน 3 แบบ ไดแ้ก่  1) สร้างความรู้สึก เป็นชุมชนใน
หอ้งเรียนท่ีสมาชิกมีความเอ้ืออาทรต่อกนั/ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในการเรียนรู้ไปดว้ยกนัโดยสมาชิก
ของชุมชน คือ ผูเ้รียนและครูมีความสมัพนัธแ์นวราบระหว่างสมาชิก 2) ผูเ้รียนเรียนอยูใ่น สภาพท่ีมี
ระดบัความทา้ทายเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนโดยทัว่ไปความทา้ทายแรกคือการเรียนรู้แบบ ครูไม่สอน
โดยบรรยายหนา้ชั้นเรียน/ผูเ้รียนตอ้งเรียนเองโดยการลงมือท า/3)/การจดัการเรียนรู้แบบ ท่ีผูเ้รียนได้
เรียนอยา่งบูรณาการ/ครูตอ้งหาวิธีจดัการเรียนรู้ใหค้รบทุกดา้นของการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้น าไปสู่ปัญญาในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้

2. ท าใหผู้เ้รียนสนใจดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์มีส่ือท่ีหลากหลาย เหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนตามความสะดวกของตน/ผูเ้รียนแต่ละคนจะก าหนด 
วิธีเรียนของตนร่วมกบัครูเพื่อให้ไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่รวมแลว้
ตอ้งไดผ้ลสมัฤทธ์ิตามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องรายวิชา โดยผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบพิสูจน์  
ว่าตนเองท าได ้

4./เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกเกรดของตนเองได/้ซ่ึงหมายความว่าหากอยากได ้เกรดดีก็
ตอ้งท างานหนัก และตอ้งพิสูจน์ระดบัการเรียนของตนว่าคู่ควรแก่เกรดนั้น โดยท่ีมีการท างานและ
สอบสะสมคะแนนในการประเมินท่ีหลากหลายแบบ เพ่ือให้น ้ าหนักคะแนนท่ีช่วยให้ประเมิน
คุณภาพของการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้
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5./การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารช่วยให้ผูเ้รียนโพสต์ขอ้ความ เพื่อให้มีการวิจารณ์กนั
และกนัของผูเ้รียนและครู 

6./ครูผูส้อนต้องมีความรักความเมตตาต่อศิษย์ และมีความชัดเจนต่อมาตรฐาน 
การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีตนสอน 

 

        จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า วิธีการสร้างความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจดัการเรียนรู้สามารถท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั/คือ/ความตอ้งการของผูเ้รียนกบั 
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีจะตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน ซ่ึงต้องมีการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นบรรยากาศของห้องเรียนตอ้งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2) ดา้นส่ือ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งสร้างสรรคห์ลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยเน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการลงมือท า/3)/ดา้นครูผูส้อนตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีเป่ียมไปดว้ยความรัก/ความ
เมตตา ความหวงัดี มีความชดัเจนในการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาท่ีตนสอนมีความยติุธรรมและมี
วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะกบัผูเ้รียนแต่ละคน/4)/ดา้นผูเ้รียนครูตอ้งมีความสามารถใน
การเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยการปลกูฝังใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ 

 

7.4  เคร่ืองมอืวดัความพงึพอใจ 
    ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจของนักเรียน จะเกิดความพึงพอใจ 

หรือไม่ข้ึนอยู่กบัการจดัการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนักเรียน เพราะความพึงพอใจ
เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การวดัจึงวดัจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก เม่ือมีส่ิงเร้าภายนอกมา
กระตุน้ ซ่ึงการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ และปัจจยั
แวดลอ้มอ่ืน ๆ มีผูเ้สนอวิธีการวดัความพึงพอใจไวน่้าสนใจ/ดงัน้ี 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536 : 3 - 4) และวิไล รัตนพลที (2548 : 33) ได้
เสนอวิธีวดัความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 
  1. การสงัเกต (Observation) เป็นการวดัโดยคอยสงัเกตพฤติกรรมท่ีบุคคล แสดงออก
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้น าขอ้มลูไปอนุมานว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น ๆ อยา่งไร 
 2. การรายงานตนเอง (Self-report) เป็นการวดัโดยการใหบุ้คคลเล่าความรู้สึกท่ีมีต่อ
ส่ิงนั้น ออกมาจากการเล่าน้ีสามารถท่ีจะก าหนดค่าของคะแนนความพึงพอใจได ้
 3. วิธีการสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการซกัถามกลุ่มบุคคลท่ีใชเ้ป็นตวัอย่าง อาจไม่
ยอมเปิดเผยความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 
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 4. เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques)/วิธีน้ีอาศยัสถานการณ์หลายอยา่ง ไป
เร้าผูส้อบเมื่อผูส้อบเห็นภาพแปลก ๆ ก็จะเกิดจินตนาการออกมาแลว้ น ามาตีความหมายจากการ
ตอบนั้น ๆ ก็พอจะวดัความพึงพอใจไดว้่าพอใจหรือไม่ 
 5./วิธีการวดัทางสรีระ คือ ใชเ้คร่ืองมือเพื่อสงัเกตการณ์เปล่ียนแปลงของร่างกาย การ
วดัทางสรีระน้ีสามารถกระท าไดโ้ดยการวดัความตา้นกระแสไฟฟ้าของผิวหนัง การขยายของลูก
นยัน์ตาการวดัฮอร์โมนบางชนิด 
 6. การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมา เมื่อไดรั้บการ
กระตุ้นจากส่ิงเร้าภายนอก สามารถวดัความพึงพอใจได้จากเคร่ืองมือหลายชนิด เช่น การสังเกต การ
รายงานตนเอง วิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคจินตนาการ วิธีการวดัทางสรีระ และการใชแ้บบสอบถามทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บับริบทความเหมาะสม ตลอดจนจุดประสงคข์องการวดัเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ   
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้ดัความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาเคมีท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี/6/โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบมาตราส่วนประมาณค่า/(Rating Scale)/5/ระดับ  
ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันามาจาก ปัญจพร มาพลาย (2553) เป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจ 

 

8.  เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

8.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 สุ จินดา  เอ่ียมโอภาส (2552 : 130) ได้ศึกษาชุดการเรียน  “Learning Mathematics 
Through English” ท่ีเนน้ทกัษะการใชต้วัแทน เร่ือง ความน่าจะเป็นท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียน “Learning 
Mathematics Through English” ท่ี เน้นทักษะการใช้ตัวแทน (Representation) เร่ือง ความน่าจะ
เป็นอยูใ่นระดบัสูงกว่าเกณฑร้์อยละ/50/อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั/.01 

2. เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากเรียนดว้ยชุดการเรียน 
“Learning Mathematics Through English” สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  

ขวญัตา  ทองใบ (2553 : 56) ไดพ้ฒันาชุดการเรียน เร่ือง ป่าชายเลนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลวิจยัพบว่า                  
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1. ชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 
2. ผลสมัฤทธ์ิ และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของนักเรียนหลงัใชชุ้ดการ

เรียน เร่ือง ป่าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน/เร่ืองป่าชายเลน/ในระดบัดี 
   ฐิตาพร  วิภววาณิชย ์(2553 : 66) ไดพ้ฒันาชุดการเรียนวรรณคดีดว้ยตนเอง เร่ืองอิเหนา  

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 
1. ชุดการเรียนวรรณคดีดว้ยตนเอง/เร่ืองอิเหนา มีประสิทธิภาพ 80.40/80.57 
2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนวรรณคดีดว้ยตนเอง เร่ือง อิเหนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
              ด ารงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ข่ือนขนัธ.์ (2553 : 127 - 137) พฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ือง การนวดไทย  
การวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทย เพื่อประเมินหา
ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทย เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เพื่อหาผลการเรียน ทกัษะ และเพื่อหาความพึงพอใจ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี/คือ/1)/คู่มือชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ืองการนวดไทย 
และวีดิทศัน์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นส่ือหลกัในการเรียนวิชาการนวดไทยดว้ยตนเอง ไดว้ิเคราะห์สร้าง
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ือง การนวดไทย โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการศึกษาผูใ้หญ่ของโนลล ์เป็น
แนวทางประกอบกบัผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนนวดไทย การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน้ือหา
วิชาการนวดไทย รูปแบบคู่มือ และรูปแบบวีดิทศัน์/2)/แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3)
แบบสังเกตความรู้ทกัษะ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ืองการนวดไทยท่ีสร้างจากการวิเคราะห์
ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน จะมีประสิทธิภาพผา่นเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ความรู้ทกัษะการนวดไทย
อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก นอกจากนั้น
ผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัดา้นเพศ อาย ุท่ีอยู่อาศยั สถานภาพ รายได ้และอาชีพ มีความตอ้งการใช้
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทยไม่แตกต่างกันและโดยรวมเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานเร่ือง
ดูแลสุขภาพ และใชป้ระกอบอาชีพ ความพึงพอใจชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเร่ืองการนวดไทยมาก 
เพราะทดแทนหรือเสริมวิธีการเรียนแบบกลุ่มในห้องเรียน ลดเวลาเรียน อ่อนตัว สะดวก มี
ประสิทธิภาพและประหยดั 
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 ปัญจพร  แสนจนัทร์ (2558 : บทคัดย่อ) ไดก้ารพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ท่ี
เนน้ความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาเคมี ท่ีเนน้ความรู้คู่คุณธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนักเรียน จากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง จ  านวน 49 คน 
และใช ้t-test Independent ในการวเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนโดยวดั
จาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียนแต่ละชุดกิจกรรมการเรียน รู้ และ
แบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี 
ท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด คือ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียน สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี
ท่ีเน้นความรู้คู่ คุณธรรมอยู่ใน ระดับมาก  จึงอาจกล่าวไดว้่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าเคมีท่ีเน้น
ความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้/สามารถสรุปไดว้่าชุดการเรียนมีคุณค่าท่ีจะน ามาใชส้อนไดเ้พราะผล
การเรียนจากชุดการเรียนไม่แตกต่างจากการสอนแบบปกติ ในบางโอกาส การเรียนจากชุดการเรียน
ใหผ้ลเรียนดีกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากน้ีชุดการเรียนยงัมีขอ้ดีในดา้นอ่ืน ๆ อีกหลายประการ 
เช่น นักเรียนมีความพอใจในการเรียนช่วยให้มีความคงทนในการจ าดีกว่า ดงันั้นจึงควรศึกษา
วธีิการใชใ้หเ้กิดผลดีท่ีสุดและส่งเสริมการผลิตการใชชุ้ดการเรียนใหแ้พร่หลายต่อไป  

 

 8.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาทักษะภาษาต่างประเทศ 
     เมอร์ฟ่ี (Murphy. 2003) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติั โดยศึกษา
ในเร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบังานปฏิบติั มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 
เพื่อศึกษาว่าลกัษณะของงานและวิธีการในการท างานปฏิบติั เป็นผลท าใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จ
ด้านการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามหลกัไวยกรณ์ และการใชป้ระโยคท่ีซับซ้อน
หรือไม่ และประการท่ีสอง/เพื่อศึกษาความแตกต่างของนักเรียนมีผลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์และ
ผลส าเร็จของงานหรือไม่ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ท่ีมาศึกษาในประเทศองักฤษ 
ระดับปานกลาง/จ  านวน/8/คน/เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ /แบบเรียน(Cutting Edge 
Intermediate) โดยสร้างกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมท่ีเน้นการใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่ว 2) กิจกรรมท่ีเน้นความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และ 3) กิจกรรมท่ีเน้นการใช้
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โครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้น ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะของงานปฏิบติัและวิธีในการปฏิบติังานไม่
ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จทั้ ง/3/ด้าน/แต่ความแตกต่างในด้านความรู้มีผลต่อการ
ปฏิสมัพนัธก์บังานปฏิบติั กล่าวคือนกัเรียนจะมีวธีิในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั/ผลการศึกษาน้ีได้
เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าในการสร้างงานปฏิบติั ครูควรนึกถึงความแตกต่างของผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้
และความเขา้ใจ  
     นูเรย ์(Nuray. 2007) ไดศ้ึกษาการคิดวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นในทกัษะการเขียนของ
ผู ้เรียนโดยใช้การเขียนเรียงความ /(Essay)/และแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
ชั้นปีท่ี 2 โปรแกรมการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ท่ีเรียนวิชาวรรณคดี จ  านวน 76 คน 
ผลการศึกษาพบว่าด้านการเขียนเรียงความ/นักศึกษายงัให้เหตุผลหรือหลกัฐานมาสนับสนุน
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ของตนยงัไม่เพียงพอ ท าใหข้อ้มลูดูขาดน ้ าหนัก ส่วนแบบสอบถาม พบว่า 
ค  าตอบเกือบทั้งหมดท่ีนกัศึกษาเขียนตอบ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทกัษะการคิดวิจารณ์อยูใ่นระดบัสูง      

 ทาวาโค ลิ /และฟอส เตอ ร์ /(Tavakoli./&/Foster.2008)ได้ท าก ารศึ ก ษ าก ารพัฒน า
ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองโดยการใช้
กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือ การเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนในดา้นความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว และความซบัซอ้นของไวยากรณ์ 
โดยการใชง้านปฏิบติัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ เป็นงานปฏิบติัท่ีมีความเรียบง่ายกบังานปฏิบติัท่ีมี
ความซบัซอ้นโดยท าการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจ  านวน/100/คน/ซ่ึงแบ่งเป็น/2/กลุ่ม/กลุ่มหน่ึงมี
จ  านวนผูเ้รียน 40 คน เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 19 - 47 ปี ไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความซบัซอ้น ส่วน
อีกกลุ่มหน่ึงมีจ  านวน 60 คน เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19 - 45 ปี ไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความเรียบ
ง่ายโดยงานปฏิบัติท่ีใช้นั้ น เป็นงานปฏิบัติในลักษณะให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองจากภาพเหตุการณ์ท่ี
ก  าหนดให ้ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนกลุ่มท่ีไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความซบัซอ้นนั้น สามารถท าให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษในดา้นความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว และความซบัซอ้นของ
หลกัไวยากรณ์ได ้ดีกว่าผูเ้รียนกลุ่มท่ีไดรั้บงานปฏิบติัท่ีมีความเรียบง่าย 
 คิม (Kim. 2008) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ค  าศพัท ์
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาโดยการใชกิ้จกรรมมุ่งงานปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีก  าลงัเรียน
วิชาภาษาองักฤษจ านวน 64 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีจ  านวน 34 คน ไดรั้บงานปฏิบติั
ท่ีมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภทการอ่าน ประเภทการเติมขอ้มูลท่ีขาดหายไป และ
ประเภทการแต่งเร่ือง ส่วนกลุ่มท่ี 2 นั้นมีจ  านวนนกัศึกษา 30 คน ไดรั้บการท างานปฏิบติัท่ีมีระดบั
ความยากง่ายอยูใ่นระดบัเดียวกนั โดยงานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าการเปรียบเทียบระหว่างงาน
ปฏิบติัท่ีมีลกัษณะซับซ้อนกบังานปฏิบติัท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย ซ่ึงใชเ้วลาในการท าการทดลอง 2 
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สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชง้านปฏิบติัท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น คือมี
ระดบัความยากง่ายแตกต่างกนัออกไปนั้น สามารถท าใหก้ารเรียนรู้ค  าศพัทข์องนกัเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
ส่วนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชง้านปฏิบติัท่ีมีลกัษณะเรียบง่ายคือ มีระดบัความยากง่ายใน
ระดบัเดียวกนันั้นไม่สามารถพฒันาการเรียนรู้ค  าศพัทข์องผูเ้รียนเลย 
 ยงกนั (yongan.2009) ท าการศึกษาการสอนภาษาองักฤษให้กบักลุ่มนักศึกษาต่างชาติ 
ท่ีตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง ทดลองโดยแบ่งผูเ้รียนเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีหน่ึง
เป็นกลุ่มท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีเรียนเพื่อจะไปปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัภาษา ส่วนกลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีไม่มี
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานใด ๆ ผูว้ิจัยใช้วิธีการสอนโดยให้ผูเ้รียนศึกษาจากแบบเรียนหรือ
บทความท่ีผูเ้รียนสนใจ สอนโดยภาษาท่ีง่าย และเร่ืองท่ีน ามาศึกษาเป็นเร่ืองเก่ียวกับสังคมและ
ธรรมชาติ และเป็นบทความแบบกะทดัรัดสั้น ๆ ไดใ้จความ และเป็นภาษาองักฤษท่ีง่าย ๆ ไม่ใช้
ค  าศพัท์ท่ียากหลงัการสอนแลว้ไดม้ีทดสอบผลสัมฤทธ์ิโดย 3 วิธี คือการสังเกตการณ์ การแนะน า 
และการสมัภาษณ์ ผลจากการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองกลุ่มแรกมีประสิทธิภาพในการเรียน เน่ืองจาก
มีจุดมุ่งหมายในการมาศึกษาจึงมีความตั้งใจรับผิดชอบในงานท่ีผูส้อนมอบหมาย ซ่ึงต่างจากกลุ่ม
ทดลองท่ีมีประสิทธิภาพต ่ากว่ากลุ่มแรก เน่ืองจากไม่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกบักลุ่มแรก นอกจากน้ียงั
พบว่า วิธีการสอนภาษาองักฤษตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติ การรายงานผล
ท่ีปฏิบติัโดยมีผูค้อยแนะน าการเรียน การอ่านเพียงอยา่งเดียวจะไม่ไดผ้ล 
 ผอบ พวงน้อยและคณะ (2549 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะ 
ภาษาองักฤษเทคนิคเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวิจยัพบว่า หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนควรให้
สามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงอาจมีพ้ืนฐานทางภาษาองักฤษท่ี
แตกต่างกนั และส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยู่กบัครูผูส้อนจะ
ดดัแปลงปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมในดา้นเน้ือหา เวลา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทางภาษาท่ีเหมาะสม
กบัความจ าเป็นในการใชง้านของผูเ้ขา้รับการอบรมในแต่ละกลุ่มไดต้ามสมควร และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีน่าสนใจส าหรับผูเ้ข้าอบรม ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนต้น อาจเป็นการเปิด
วีดีโอเทป หรือวีซีดีภาพยนตร์เสียงในฟิลม์เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ทางดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษในชีวิตจริง ตลอดจนสร้างเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม 
วิธีคิดและการส่ือความหมายของสงัคมตะวนัตกท่ีอาจมีความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างจากวฒันธรรม
ตะวนัออกท่ีผูเ้ขา้อบรมอาศยัอยูห่ลาย ๆ ประการ โดยมีครูผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้ค  าแนะน า
การอธิบาย การถอดความภาษาท่ีส่ือความหมายในบางช่วงจากบทสนทนาในภาพยนตร์ ตลอดจน
ฝึกฝนทกัษะการฟังดว้ยตนเองในบางประโยคท่ีส าคญั และตรงกบัเน้ือหาท่ีเรียนหรือฝึกอบรม เช่น 



69 
 

การแนะน าตนเอง การแนะน าผูอ่ื้น การถามสารทุกขสุ์ขดิบ การรับโทรศพัท์ การแนะน าสินคา้ การ
โตแ้ยง้ปัญหา เป็นตน้ ทั้งน้ีครูผูส้อนสามารถเลือกภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเฉพาะ ส่วนท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีสอนมาประยกุตเ์ป็นอุปกรณ์การสอนเพ่ิมเติมไดด้ว้ยเช่นกนั/นอกจากน้ียงัอาจจดักิจกรรม
ให้ผูเ้ขา้อบรมได้ออกไปพบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติ ท่ีใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารตามแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกการแนะน าตนเอง การพดูคุยเก่ียวกบัอาชีพ สินคา้ สาขาวิชาชีพท่ีจบ
การศึกษา ตลอดจนความสนใจอ่ืนใดและเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาองักฤษในชีวิต 
ประจ าวนัอีกทางหน่ึงดว้ย 
 ชลธิชา นางาม (2551 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาปัญหาและอุปสรรคดา้นการเรียนการสอน
วิชาภาษาองักฤษ 1 ของนักศึกษาและอาจารยค์ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี- 
ราชมงคลธญับุรี ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 1 ของ
อาจารยแ์ละนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถา้พิจารณาตวัเลขทางสถิติเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาหลกัคือ 
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 2) ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 1 
ของอาจารยท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 2.95 ส่วนดา้น
ท่ีมีปัญหาและอุปสรรคท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 1.92 3) ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้าน
หลกัสูตรโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 2.89 ส่วนดา้นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุด คือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 2.64 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าชุดการเรียนยงัมีขอ้ดีสามารถพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมและเจตคติในการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ และในดา้นอ่ืน ๆ 
อีกหลายประการ เช่น นกัเรียนมีความพอใจในการเรียน ช่วยใหม้ีความคงทนในการจ าดีกว่า ดงันั้น
ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการส่ือสารการประกอบอาชีพการค้า
ชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรศึกษาวิธีการใชแ้ละการพฒันาภาษาต่างประเทศของชุดการ
เรียนใหเ้กิดผลดีท่ีสุด   
 

8.3  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาต่อเนื่องและการพฒันาอาชีพ 
พงษศ์กัด์ิ ศรีวรกุล (2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูป้กครอง

นกัเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ดา้นหลกัสูตรการเรียนรู้ ผูป้กครองนักเรียน มีความตอ้งการ
เก่ียวกบัหลกัสูตรระยะสั้นท่ีเนน้ดา้นอาชีพ ดา้นการบริหารและการจดัการเรียนรู้ ผูป้กครองนกัเรียน
ส่วนมากมีความตอ้งการศึกษาในระบบโรงเรียน ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือโทรทศัน์เป็นแหล่งการเรียนรู้
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เพ่ิมเติม การพฒันาการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัมาก ในขณะเดียวกนัผูป้กครองนกัเรียนมีความเขา้ใจใน
การบริหารและการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอ้ย  ตอ้งการใหภ้าครัฐจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่
ตอ้งการก าหนดเวลาเรียน มีความตอ้งการใหผู้ใ้หญ่บา้นเป็นผูป้ระสานงานระหว่างผูป้ระสานงานรัฐ
กบัประชาชน  การเรียนรู้ตลอดชีวิตตอ้งการเรียนตามอธัยาศยั  และตอ้งการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการพฒันาบุคลากรการเรียนรู้  ผูป้กครองส่วนมากมีความเข้าใจในการพฒันา
บุคลากรน้อย ต้องการพฒันาบุคลากรการเรียนรู้โดย การศึกษาดูงาน ปรึกษาผูรู้้ ผูช้  านาญการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูม้ีประสบการณ์ ครู-อาจารย ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ผูป้กครองส่วนมากมี
ความเขา้ใจในการพฒันาการเรียนรู้นอ้ย  ตอ้งการเรียนรู้ในดา้นเทคนิควธีิการเรียนรู้โดยใชส่ื้อบุคคล 
และส่ือโทรทศัน์ ดา้นการประเมินความรู้ผูป้กครองนักเรียน ส่วนมากตอ้งการจากการปฏิบติัจริง 
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ/โดยการทดสอบจากประสบการณ์ ต้องการให้ประชาชนและรัฐ
ก าหนดเกณฑ ์และหน่วยงานประเมินผลความรู้ 
  เกศยา ยงภูมิพุทธา (2551). การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณา
การ เพ่ือแกปั้ญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื ของกลุ่มแม่บา้น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์การศึกษาคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์/1)/เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างย ัง่ยืน โครงการฝึกอบรมครบเคร่ืองเร่ืองพิธีของกลุ่มแม่บา้น ใน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย/ปฏิกิริยาตอบสนอง/การเรียนรู้/พฤติกรรม/และผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร/2)/เพื่อ
เปรียบเทียบผลการฝึกอบรมโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่ง
ย ัง่ยืน/โครงการฝึกอบรมครบเคร่ืองเร่ืองพิธีใน/4/ด้าน/ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม
จ าแนกตามอายุและรายได้/กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่วิทยากรจ านวน/10/คน/และกลุ่ม
แม่บา้นผูเ้ขา้รับการอบรมจากต าบลหินเหล็กไฟ ต าบลทบัใต ้ต าบลหนองพลบั ต าบลหว้ยสัตวใ์หญ่ 
และต าบลบึงนคร/อ  าเภอหัวหิน/จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์/จ  านวน/144/คน/ส ารวจขอ้มูลไดรั้บกลบั
และมีลกัษณะสมบูรณ์จ านวน/139/ชุด/คิดเป็นร้อยละ/96.25/เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .94 และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
t-test และสถิติทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่มไดแ้ก่ One Way ANOVA และ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' ’s test)  ผลการวิจยัพบว่า  
   1. ผลการฝึกอบรมโครงการ พฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนอยา่งย ัง่ยนื โครงการฝึกอบรมครบเคร่ืองเร่ืองพิธีของกลุ่มแม่บา้น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
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ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นไดแ้ก่ ดา้นปฏิกิริยาตอบสนอง ดา้นการ
เรียนรู้ ดา้นพฤติกรรม และดา้นผลลพัธท่ี์เกิดต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนอย่างย ัง่ยนื ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรม/ดา้นปฏิกิริยาตอบสนอง
ดา้นการเรียนรู้(ขณะฝึกอบรม) ดา้นพฤติกรรม(ขณะฝึกอบรม) และดา้นผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูเ้ขา้รับการอบรมโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณา
การ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างย ัง่ยืนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการ
ฝึกอบรม/ดา้นปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกนั/อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

มณฑา/บัวสิริ/(2551 :/บทคดัย่อ)/ไดศ้ึกษาการน าความรู้ไปใช้ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
ระยะสั้น/การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเพชรบุรี/ผลการวิจยัพบว่า/1)/ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
ระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัเพชรบุรี/น าความรู้ไปใช/้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก/เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการประกอบอาชีพน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้าน
ยกระดบัความรู้และดา้นพฒันาคุณภาพชีวิตน าความรู้ไปใชอ้ยู่ในระดบัมาก/2)/ผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีเพศต่างกนั น าความรู้ไปใชโ้ดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ /3)/ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้ น
การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีอายตุ่างกนั น าความรู้ไปใชโ้ดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ/4)/ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียน
จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีสถานภาพการเป็นสมาชิกของชุมชนต่างกนัน าความรู้ไปใชโ้ดยรวมแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การน าความรู้ไปใชด้า้นการยกระดบั
ความรู้ แตกต่างกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูน้  าชุมชนมีการน าความรู้ไปใชสู้งกว่า
ประชาชนทัว่ไป ส่วนการน าความรู้ไปใชด้า้นการประกอบอาชีพ และดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ/5)/ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น/การศึกษานอก
โรงเรียนจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีอาชีพต่างกนั น าความรู้ไปใชโ้ดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 6) ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเพชรบุรี 
ท่ีมีรายไดต่้างกนัน าความรู้ไปใชโ้ดยรวมและรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  นางสาวนฤมล ตั้งประพฤติดี (2553 : บทคดัยอ่) ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีมี
ต่อวุฒิภาวะทางอาชีพดา้นเจตคติ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายสองประการ ประการแรกเพ่ือ
ศึกษาระดบัวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 จ าแนกตามเพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ประการท่ีสองเพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและ
หลงัการไดรั้บโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ย
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ตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาช่วงชั้นท่ี  4 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพพลารักษ์ จ  านวน 336 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีเขา้รับโปรแกรมการทดลองเป็น
นกัเรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพตั้งแต่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา จ  านวน 30 คน แลว้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน15 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มเขา้กลุ่ม เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่แบบส ารวจวุฒิภาวะทางอาชีพ และโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ t-test และ One Way ANOVA ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
    1. นักเรียนเพศชายกบันักเรียนเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางอาชีพภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความมีอิสระในการตัดสินใจเลือกอาชีพของเพศหญิงมี
มากกว่าเพศชาย และในทางตรงกนัขา้มเพศชายมีความพอใจในการตดัสินใจเลือกอาชีพมากกว่า
เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง มีวุฒิภาวะทางอาชีพ สูงกว่า
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกอาชีพ และด้านความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเลือกอาชีพ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     3. นักเรียนกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีมีต่อวุฒิภาวะทาง
อาชีพด้านเจตคติแลว้มีวุฒิภาวะทางอาชีพในภาพรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    4. นกัเรียนกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
ในภาพรวมและรายดา้นสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม/อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อุดมศกัด์ิ จิตสงบ (2553 : บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
อิสระ เร่ืองการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ เร่ืองการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 
และศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาข้ึน/โดยมีโครงสร้างของเน้ือหาหลกัสูตรมีจ  านวน 
9 หน่วย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยกันสามส่วน ส่วนท่ีหน่ึง ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการฝึกอบรม และแบบประเมินทักษะระหว่างการ
ฝึกอบรม ส่วนท่ีสองได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลงัการฝึกอบรม และส่วนท่ีสาม
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลกัสูตรการฝึกอบรม ขอ้ก  าหนดผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูท่ี้
สนใจในดา้นการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ข้ึนไป และมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป กลุ่มตวัอย่างมีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 10 คน อาศยัอยู่ใน
เขตจังหวดันครปฐม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
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ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหลกัสูตรการประกอบอาชีพ
อิสระ เร่ืองการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 88.25 / 88.50 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้โดยมีประสิทธิภาพความรู้และทกัษะระหว่างเรียนรวมกนัของแต่ละ
หน่วยดงัน้ีหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 E1= 87.00 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 E1= 89.47 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 E1 = 
85.90 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 E1= 90.52 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 E1 = 88.00 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 = 87.0 
E10 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 E1=88.95 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 E1 = 86.50 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 E1= 
90.71 และมีประสิทธิภาพความรู้หลังเรียน  E2 = 88.50 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลกัสูตรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั X = 3.96 SD =0.13 อยูใ่นระดบัดีและไม่แตกต่างกบัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  t-test = -1.193 

วิรุฬ  นิลโมจน์  (2559 : 13) กล่าวว่าหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองจะเกิดข้ึนจ านวนมาก  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัสูตรดา้น
อาชีพและทกัษะชีวิตท่ีแตกต่างไปจากเดิมการจดัให้มีกองทุนส่งเสริมการศึกษา โดยการแจกคูปอง
เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาได ้และใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัความรู้ใหม้ีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลโดยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปลูกฝัง
คุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  และเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในหลกัการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางความคิด หลกัสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ควรจะ
มาจากการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง ท่ีจดัโดยหลายสถาบนั และหลาย
หน่วยงานครอบคลุม โดยจดัการศึกษานอกระบบในลกัษณะต่าง ๆ คือ การจดัการศึกษานอกระบบ
ส าหรับประชากรก่อนวยัเรียน การศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบ
ประเภทการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ  กิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมการพฒันาสงัคมและชุมชน จดัการศึกษาตามอธัยาศยัในลกัษณะคือ การศึกษาท่ีเกิดข้ึนใน
วิถีชีวิตตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการพกัผ่อน การเล่น การท างาน การ
ประกอบอาชีพ จากการปะทะสงัสรรคก์บับุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ือต่าง ๆ  
จากชุมชนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ /เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตใหม้ีความรู้ ทกัษะและเจตคติตามท่ีตนเอง
ตอ้งการ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  ชุดการเรียน รู้ด้วยตนเอง ท่ีเป็นชุดการเรียน
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นส่ือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้การจัด
การศึกษาท่ียดึพ้ืนท่ีเป็นฐานในการพฒันาอาชีพ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จะสามารถช่วยให้
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ประชาชนระดบัฐานรากท่ีมีรายไดน้อ้ย และขาดโอกาสเพ่ิมรายไดอ้นัเป็นเง่ือนไขส าคญัของการเกิด
ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ฐานเศรษฐกิจ ทั้งการพฒันาอาชีพเดิม การเขา้สู่งานอาชีพ
หรือการสร้างอาชีพและการสร้างรายไดท่ี้สอดคลอ้งกบัสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม 
สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
 


