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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาจีนโดยใชบริบทของทองถ่ินสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.1.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.1.2 ความเปนมาของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.1.3 หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.1.4 ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

2.2 ชุดการเรียนรู 
2.2.1 ความหมายของชุดการเรียนรู 
2.2.2 หลักการ ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการผลิตชุดการเรียนรู 
2.2.3 ประเภทของชุดการเรียนรู 
2.2.4 องคประกอบของชุดการเรียนรู 
2.2.5 ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู 
2.2.6 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
2.2.7 ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู 
2.2.8 ประโยชนของชุดการเรียนรู 

2.3 เจตคติ 
2.3.1 ความหมายของเจตคติ 
2.3.2 ลักษณะของเจตคติ 
2.3.3 องคประกอบของเจตคติ 
2.3.4 วิธีศึกษาเจตคติ 
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2.3.5 เครื่องมือการวัดเจตคติ 
2.3.6 ทฤษฎีและความเชื่อเกีย่วกับการเกดิเจตคติ 
2.3.7 ประโยชนของเจตคติ 

2.4 บริบทของทองถ่ิน 
2.4.1 ความสําคัญของบริบททองถ่ิน 
2.4.2 บริบททองถ่ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู 
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติ 
2.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทของทองถ่ิน 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

2.1.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (communicative approach)  
การเรียนการสอนภาษาในปจจุบันมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดใน

ชีวิตจริงเขาสูสังคมไดอยางเหมาะสม ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (communicative 
approach) ไดมีนักการศึกษาและนักภาษาศาสตรไดใหความหมายเกี่ยวกับการ เรียนการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารไว ดังนี้  

ฮารมเมอร (Harmer,  1986,  p. 38) ไดกลาววา วิธีสอนเพื่อการสื่อสาร คือวิธีสอนที่สอน
ใหผูเรียนรูวาจะใชภาษาอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีนี้ยังเนนคุณคาในการสื่อสาร
และเนนการใชภาษา ในสถานการณที่ถูกตอง  

ซาวิยอง (Savignon,  1999,  pp. 8-9) กลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ การที่
ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อความหมายไดในสถานการณจริงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาโดยผาน
กระบวนการในการแสดงความคิดเห็น การตีความ และการเจรจาสื่อความอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ใชสัญลักษณในการสื่อความหมาย  

กระทรวงศึกษาธิการ (2544,  หนา 3) ไดใหความหมายไววา ความสามารถในการ 
ส่ือสารเปนภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ไมใชเพียงการแคการจดจําคําศัพทและรูป 
ประโยคในภาษา ผูเรียนตองใชภาษาไดคลอง เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา และตระหนักถึง
วิธีการที่จะนําภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการสรางปฏิสัมพันธสังคม  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

10 

กุศยา แสงเดช (2545 ก,  หนา 72) กลาววา ภาษาไมใชคณิตศาสตร ภาษาไมใช
วิทยาศาสตร แตภาษาคือศิลปะ ภาษาคือทักษะ และภาษาคือการนําไปใช การใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารจึงไมไดใชตามสูตรอยางคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร แตจะใชภาษาอยางมีศิลปะ มีทักษะ
ในการสื่อสารและนําไปใชในชีวิตประจําวันจริงๆ  

จากความหมายดังกลาวเห็นไดวา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนการสอนที่ไมไดเนน
เฉพาะโครงสรางทางภาษาเทานั้น แตเปนการนําเอาโครงสรางทางภาษามาใชในการสื่อสาร         
ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
 

2.1.2 ความเปนมาของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (communicative approach)  
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(communicative approach) เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1975 เมื่อ

นักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศไดตระหนักในปญหาวาแม
ผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางของภาษาตางประเทศมาแลวเปนอยางดี ก็ยังไมสามารถพูดคุยหรือ
ส่ือสารกับชาวตางประเทศไดหรือถาจะสื่อสารไดบาง ก็มักใชภาษาในลักษณะที่เจาของภาษาเขาไม
ใชกัน แมจะเปนภาษาที่จะถูกตองตามหลักไวยากรณ ทั้งนี้เพราะภาษาไมไดเปนเพียงระบบ
ไวยากรณที่ประกอบดวยเสียง ศัพท โครงสรางเทานั้น แตภาษาคือระบบของขอความที่ใชใน      
การสื่อสารหรือส่ือความหมายได จึงมีการแสวงหาวิธีการและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
ภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อส่ือสารได (ละเอียด จุฑานันท,  2539,  หนา 96)  

 
2.1.3 หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงหลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ 
ฮารเมอร (Harmer,  1983,  pp. 34-38) กลาวถึงแนวทางการสอนภาษาตางประเทศและ

การจัดกิจกรรมการสอนในหองเรียนภาษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
1) การปอนขอมูลภาษาแกผูเรียน (language input) ฮารเมอรมีความคิดเห็น

สอดคลองกับแครช เชน เกี่ยวกับการใหปจจัยปอนที่ผูเรียนสามารถเขาใจได คือ การใหปจจัยปอนที่
มีความหมาย (comprehensible input) โดยแบงรูปแบบของปจจัยปอนเปน 2 ลักษณะ คือ  

(1) ปจจัยปอนแบบคราวๆ (roughly – tuned input) คือ การใหปจจัยปอนทาง
ภาษาที่มีระดับสูงกวาความสามารถเดิมของผูเรียน  

(2) ปจจัยปอนแบบละเอียด (finely – tuned input) คือ การใหปจจัยปอนทาง
ภาษาโดยการเรียนแบบรูตัว (conscious learning) เชน การสอนเรื่อง the present simple โดยอาศัย
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วิธีการแบบพูดซ้ําๆ เรียกวา ขั้นนําเสนอบทเรียน (presentation) ขั้นนี้ครูเปนผูควบคุมใหผูเรียนฝก
พูดในสิ่งที่เรียนซํ้าๆ อยางถูกตอง โดยใชเทคนิคการดึงความรูเดิมจากผูเรียน (elicitation)  

2) การกระตุนใหผูเรียนใชภาษาที่เรียน (language output) ซ่ึงแบงออกเปนลักษณะ
ยอยๆ 2 ลักษณะ คือ  

(1) การฝก (practice output) หมายถึง การกระตุนใหผูเรียนไดใชภาษาที่เรียน
ในบริบทตางๆ ซ่ึงแตกตางไปจากการใชภาษาในขั้นการนําเสนอบทเรียน โดยการจัดกิจกรรมภาษา
ที่เนนการใชภาษาใหมของผูเรียนในสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด  

(2) การสื่อสาร (communication output) หมายถึง การจัดกิจกรรมภาษาให
นักเรียนไดมีโอกาสใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีจุดประสงคหลักคือ การมุงงานปฏิบัติเชิงสื่อสาร 
(communication task) ซ่ึงตองอาศัยความรูทางภาษาที่ผูเรียนเคยเรียนรูมาใชพัฒนากลวิธีใน        
การสื่อสาร  

ซาวิยอง (Savignon,  1999,  pp. 23-24) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการสอนภาษาเพื่อ   
การสื่อสารไว 6 ประการ ดังนี้  

1) การใชภาษาเปนไปอยางเสรีและริเร่ิมสรางสรรค เปดโอกาสใหผูเรียนใชวิธีการ
หลากหลายในการถายทอดความรูหรือประสบการณที่มีอยูในการสื่อความหมายอยางเปนระบบ  

2) ความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือสารในวงกวาง (a broad communicative 
framework) ซ่ึงขึ้นอยูกับบทบาทของผูรวมสนทนา สถานการณ และเปาหมายในการสื่อสาร  

3) การเรียนภาษาที่สองคลายกับการเรียนภาษาแม เร่ิมจากการเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียน
ตองการและสนใจที่จะรู เปนการสื่อสารเพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคม  

4) การวิเคราะหความตองการและความสนใจของผูเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5) ขั้นตอนการฝกควรเนนความถูกตองของโครงสรางทางภาษา สวนขั้นตอน             
การนําไปใชควรเนนที่การสื่อความหมายหรือส่ือสารอยางคลองแคลว  

6) ผูสอนทําหนาที่หลายบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวม
ใน   การใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหมากที่สุด  

บังอร พานทอง (2541,  หนา 36) ไดสรุปวา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีพื้นฐานมา
จากความเชื่อวา ภาษาไมใชเปนเพียงสัญลักษณที่ประกอบไปดวยไวยากรณ โครงสรางภาษาและ
เสียงเทานั้น แตภาษาคือระบบที่ใชเพื่อการสื่อสารหรือส่ือความหมายระหวางกัน ดังนั้นการสอน
ภาษาจึงควรคํานึงถึงการสอนที่จะทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชส่ือ ความหมายไดในชีวิตประจําวัน 
ซ่ึงจะมีรูปแบบภาษาตางกันออกไป เชน การพูดคุยทั่วไป การทักทาย การขออนุญาต เปนตน ซ่ึง
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การใชภาษาแตละสถานการณจะตองใหถูกตอง เหมาะสมตามสภาพสังคม มีความสามารถใน     
การใชภาษาเพื่อการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ดังนั้นแนวการสอนภาษาวิธีการนี้จึงตองมี
องคประกอบอีกหลายประการที่จะตองเสริมให เพื่อผูเรียนจะไดนําไปใชในการสื่อสาร 
องคประกอบเหลานั้นไดแก  

1) เสริมความรูความสามารถดานภาษาศาสตร ทั้งดานการพูด การฟง การอาน และ     
การเขียน เปนพื้นฐานที่ดีพอจึงจะเปนพื้นฐานการเรียนตามแนวการสอนเพื่อส่ือสารได  

2) ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคมวิทยา ไดแก การที่สามารถใชภาษาได
ถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม ถูกตองตามกาลเทศะ และฐานะของแตละบุคคล  

3) ความสามารถในการใชรูปแบบของภาษา (discourse competence) อยางถูกตอง          
มีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีของความสัมพันธระหวางประโยค การเชื่อม ความหมายทางภาษาและ
ความสามารถในการทํานายความขางหนาของขอความที่จะเกิดขึ้นในบริบทนั้นๆ  

4) ความสามารถในการใชกลวิธีการสื่อความหมาย ซ่ึงอาจจะเปนไปในรูปของการ
แสดงกริยาทาทาง สีหนา หรือน้ําเสียงประกอบในการสื่อความหมาย กลวิธีนี้จะมีทั้งรูปคําพูด 
(verbal) และไมใชคําพูด (non – verbal)  

การเรียนการสอนแบบนี้จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเ อ้ือตอการสื่อ
ความหมาย และผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง เนื้อหาของบทเรียน ชนิดของแบบฝกกิจกรรมในชั้น
เรียนตามสถานการณตางๆอยางเหมาะสม จะเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอน                
มีประสิทธิภาพ  
 

2.1.4 ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารนั้น โดยทั่วไป

จะใชขั้นการสอนใหญ 3 ขั้น ดังนี้ (ละเอียด จุฑานันท,  2539,  หนา 100-101) 
1) ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (presentation) จะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและทําความ

เขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณควบคูกับการเรียนรู 
กฎเกณฑทางภาษาดวยการนําเสนอเนื้อหาอาจดําเนินการ ดังนี้  

(1) การนําเขาสูเนื้อหา (lead – in) ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณแกผูเรียน
โดยใชภาพ หรือแผนที่ หรือเลาเรื่องใหฟง จากนั้นจึงนําเสนอเนื้อหาโดยให ผูเรียนฟงหรืออานเรื่อง 
ซ่ึงอาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนาที่มีบริบทหรือสถานการณกํากับ ในเนื้อหาจะตองมีคําศัพท 
รูปแบบภาษาที่ตองการนํามาฝก และควรมีคําศัพท สํานวน หรือรูปแบบภาษาที่ผูเรียนรูจักแลวบาง  
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(2) การดึงความรูเดิม (elicitation) ผูสอนตั้งคําถาม 2-3 คําถามเพื่อตรวจสอบวา
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอยูมากนอยเพียงใด ถาผูเรียนตอบไดหรือบอกคําศัพทที่เกี่ยวของ
ได ก็ไมจําเปนตองเสียเวลากับการนําเสนอเนื้อหามากนัก  

(3) การอธิบาย (explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาที่จําเปน เมื่อผูสอนเห็นวา
ผูเรียนยังไมเขาใจ อาจนําเสนอรูปแบบการใชภาษาที่หลายหลาก (function) นําเสนอวิธีการใชและ
ใหความหมาย ถาจําเปนอาจใชภาษาแมของผูเรียนในการอธิบาย  

2) ขั้นการฝก (practice) ใหผูเรียนฝกการใชภาษาที่เพิ่งเรียนรูใหม โดยเริ่มตนดวย
การฝกแบบควบคุม (controlled practice) ผูสอนเปนผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบของ
ภาษา เนนความถูกตองของภาษาและใหผูเรียนทําความเขาใจความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษา
นั้นๆ การฝกขั้นนี้จะเริ่มดวยการฝกแบบกลไก (mechanism) อาจเปนแบบฝกหัดโครงสราง 
(structural exercises) ในรูปแบบตางๆโดยใหทําซ้ําๆ ตามตัวอยางได ใหสามารถจดจําและนําไปใช
ตามรูปแบบจนเกิดความคลองเปนอัตโนมัติ (automatism) ใหผูเรียนฟงประโยคตัวอยางจากเทป
หรือจากเสียงครูผูสอน 1-3 จากนั้นใหผูเรียนฝกพูดโดยออกเสียงตามเปนกลุมยอยหรือทีละคน 
รูปแบบการฝกที่ใชอาจจะเปนการฝกเชื่อมโยงประโยค การฝกสนทนาสั้นๆ (micro – dialogue) การ
ฝกขยายประโยค การใชคําแทนที่ การฝกตามสถานการณตางๆ ฯลฯ ผูสอนจําเปนตองเตรียม
สถานการณสําหรับการฝกไวหลายรูปแบบใหผูเรียนคอยๆ ถายโอนโครงสรางทางภาษาจาก
สถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณหนึ่งที่คลายคลึงกัน แลวจึงใหสถานการณใหมเพื่อฝกการใช
ใหคลอง  

3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารหรือข้ันการนําไปใช (production) การฝก
ขั้นตอนนี้สําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะการฝกนี้เปรียบเสมือนตัวกลางที่เช่ือมโยงการเรียนรูภาษาในชั้น
เรียนกับการนําภาษาไปใชจริงนอกหองเรียน โดยทั่วไปมีจุดประสงคใหผูเรียนไดใชภาษาใน
สถานการณตางๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูกําหนดสถานการณและชี้แนะแนวทางให
เทานั้น ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางเปนอิสระไมจําเปนตองใชภาษาตามรูปแบบที่
กําหนด เหมือนการฝกแบบควบคุมการไดเลือกใชภาษาเองชวยใหเกิดความมั่นใจแกผูสอน 

นอกจากนี้ Johnson & Morrow (1981,  pp. 71 – 72; อางถึงใน ละมัย โคตรโสภา,  2547,  
หนา 18)  ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่อสารไว 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การตั้งจุดประสงค (setting objective) เพื่อกําหนดเปาหมายการเรียนรู 
2) ขั้นเสนอเนื้อหา (presentation or introduce new language) เปนขั้นตอนที่สําคัญ

ที่สุด เพราะเปนขั้นตอนใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน การเสนอเนื้อหาจะเนนที่ผูเรียนใหผูเรียนได
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เรียนรู ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณ ควบคูไป
กับการเรียนรูกฎเกณฑตาง ๆ ทางภาษาดวย 

3) ขั้นการฝก (practical or control practice) ใหผูเรียนฝกการเรียนรูภาษาที่เรียนรู
ใหมจึงเนนความถูกตองของภาษาเปนหลัก เปนการฝกแบบซ้ําๆ หรือขั้นกลไกในขั้นแรก 
จนกระทั่งสามารถจดจาํและสามารถใชรูปแบบภาษานั้นได แตยังไมเนนความหมาย 

4) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (production free practice or transfer) เปน
ขั้นตอนฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงการเรียนรูภาษาในขั้นเรียนกับ
ขั้นฝกใชภาษาไปใชจริงนอกหองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดทดลองใชภาษาในสถานการณตางๆ โดย
ผูสอนเปนผูริเร่ิมหรือจัดการในขั้นเริ่มตนของกิจกรรมให 

 

2.2 ชุดการเรียนรู 
 

2.2.1 ความหมายของชุดการเรียนรู 
ปจจุบันมีการนําชุดการเรียนรูมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นและ

ไดมีผูใหความหมายของชุดการเรียนรูไวดังตอไปนี้ 
ฮุสตันและคนอื่นๆ (Houston, et al.,  1972,  pp. 10-12) ไดใหความหมายของคําวา       

ชุดการเรียนรู คือ ชุดของประสบการณที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน เพื่อใหสัมฤทธ์ิผล
ตามจุดมุงหมาย 

กูด (Good,  1973,  p. 306;  อางถึงใน พาวา พงศพันธุ,  2544,  หนา 5) ไดใหความหมาย
ของชุดการเรียนรูวา เปนโปรแกรมการสอนทุกอยางที่จัดไวเฉพาะ ทั้งอุปกรณที่ใชในการเรียนการ
สอน เนื้อหา คูมือครู แบบฝกหัดมีการกําหนดจุดประสงคของการเรียนไวอยางครบถวน ชุดการ
เรียนรูนี้ ศึกษาไดดวยตนเอง โดยครูเปนผูจัดใหและเปนเพียงผูแนะนําเทานั้น เปนเทคโนโลยีทาง
การศึกษารูปแบบหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยใชส่ือ
และกิจกรรมหลาย ๆ อยาง 

กุศยา แสงเดช (2545 ก,  หนา 5) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวา เปนสื่อการเรียน  
การสอนที่จัดอยางมีระบบใหสอดคลองกับเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูและประสบการณที่จัดไว ใน
แตละหนวย เพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ชุดการเรียนรูจัดไวในกลองหรือ
ซองเปนหมวด ๆ ภายในชดุการเรียนรูประกอบดวย คูมือการใชชุดการสอน ส่ือการเรียนที่
สอดคลองกับเนื้อหา พรอมทั้งการมอบหมายงานใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมคนควาหาคําตอบดวย
ตนเอง 
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พรทิพย แกวใจดี (2545,  หนา 10) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวา เปนส่ือ        
การสอนที่ครูเปนผูสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือส่ือสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียน โดยที่ครูอาจ
เปนผูใชในการสอนหรือนักเรียนเปนผูใชศึกษาดวยตนเอง มีครูเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และใน
แตละชุดการสอน ชุดการเรียน หรือชุดการเรียนการสอน จะประกอบดวยส่ือ อุปกรณ และกิจกรรม
การเรียนการสอน ในการสรางนั้นผูสรางไดมีการนําหลักการจิตวิทยามาใชประกอบในการสราง
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับผล 

ลัดดา เพียรประสพ (2545,  หนา 12) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวา เปน
นวัตกรรมอยางหนึ่งเปนเครื่องชวยสอน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยผูเรียนสามารถ     
มีสวนรวมในบทเรียน ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําเพื่อใหผูเรียนไดรับผลสัมฤทธิ์
ตามมุงหมาย 

ผุสดี มีระหงษ (2545,  หนา 41) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวา ชุดการเรียนรูนั้น
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาชนิดหนึ่งที่เปนชุดของสื่อประสมตั้งแตสองชนิดขึ้นไป เพื่อใหผูเรียน
ไดรับรูตามตองการ ส่ือที่นํามาใชจะชวยเสริมประสบการณซ่ึงกันและกัน 

พรกนก ชวยสุข (2545,  หนา 14) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวาเปนสื่อการสอน
ท่ีไดจากกระบวนการผลิตโดยใหสอดคลองกับหัวเร่ือง เนื้อหาจุดประสงคเพื่อนํามาชวยใหผูเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จิรารัตน ลีชวนคา (2546,  หนา 8) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวาเปนการนําสื่อ
การเรียนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยครูไมตอง
เตรียมการสอนอื่น ๆ สามารถนําไปใชสอนไดทันที ทั้งนี้เพราะภายในชุดการเรียนรูจะประกอบดวย
ส่ือการสอน คูมือครู และคําแนะนําตาง ๆ ที่เปนแบบแผนชวยอํานวยความสะดวกใหแกครูใน    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมาก 

จากการศึกษา ความหมายของชุดการเรียนรูดังกลาวสรุปไดวา ชุดการเรียนรูนั้นเปน
นวัตกรรมอยางหนึ่งที่มีลักษณะเปนสื่อประสม ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการทาง         
การเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดได 
 

2.2.2 หลักการ ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชในการผลิตชุดการเรียนรู 
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงหลักการ ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการผลิต         

ชุดการเรียนรู ไวดังนี้ 
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บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542,  หนา 92 - 94) ไดอธิบายถึงแนวคิดและหลักการในการนําเอา
ชุดการเรียนรูมาใชในระบบการศึกษา ดังนี้ 

1) การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนการสอนจะตอง
คํานึงถึงความตองการความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนที่เหมาะสมที่สุด
ก็คือ   การจัดการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงจะเปด
โอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับสติปญญาความสามารถและความสนใจโดยมีครูคอย
แนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 

2) ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม การจัดการเรียนการ
สอนแตเดิมนั้น เรายึดครูเปนหลักเปลี่ยนมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง โดยการใช  
แหลงความรูจากสื่อหรือวิธีการตางๆ การนําสื่อการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงกับเนื้อหาและ
ประสบการณตามหนวยการเรียนรูของวิชาตาง ๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุดการเรียนรู การเรียน    
ในลักษณะนี้ผูเรียนจะเรียนจากครูเพียงประมาณ 1 ใน 4 สวน สวนที่เหลือผูเรียนจะเรียนจากสื่อ 
ดวยตนเอง 

3) การใชส่ือการสอนไดเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป การใชส่ือในปจจุบันได
คลุมไปถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือตางๆ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมตางๆ แตเดิมนั้น     
การผลิตและการใชมักจะออกมาในรูปตางคนตางผลิต ตางคนตางใชเปนสื่อเดี่ยวๆ มิไดมี           
การจัดระบบการใชส่ือหลายอยางมาผสมผสานกันใหเหมาะสมและใชเปนแหลงความรูสําหรับ
ผูเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูใหแกผูเรียนตลอดเวลา แนวโนมใหมจึงเปนการผลิตสื่อ
การสอนแบบประสมใหเปนชุดการเรียนรู อันจะมีผลตอการใชของครู คือ เปลี่ยนจากการใชส่ือเพื่อ
ชวยครูสอน คือ ครูเปนผูหยิบใหอุปกรณตาง ๆ มาเปนใชส่ือการสอนเพื่อชวยผูเรียนเรียน คือ       
ใหผูเรียนหยิบและใชส่ือการสอนตาง ๆ ดวยตนเองโดยอยูในรูปของชุดการเรียนรู 

4) ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับสภาพ 
แวดลอม แตกอนความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนในหองเรียน มีลักษณะทางเดียวคือ ผูสอน
เปนผูนําและผูเรียนเปนผูตาม ผูสอนมิไดเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกหรือจะมีโอกาส
ไดพูดก็ตอเมื่อผูสอนใหพูด การตัดสินใจของผูเรียนสวนใหญมักจะปฏิบัติตามคําสั่งของผูสอน 
ผูเรียนเปนฝายเอาใจผูสอนมากกวาผูสอนเอาใจผูเรียน ผูสอนวิจารณหรือพูดเยาะเยยผูเรียนในชั้น 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเรียนตอบไมถูกตองตามที่ผูสอนชอบหรือกระทําอะไรผิดพลาด แตถาผูเรียน
ทําอะไรดีควรแกการชมเชย ผูสอนจะนิ่งเฉยเสีย เพราะถาหากชมก็กลัวผูเรียนจะลืมตัว ดังนั้น 
ผูเรียนไทยสวนใหญจึงผูกเอาประสบการณที่ไมนาพึงพอใจเมื่อเติบใหญขึ้น ในสวนที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนแลวนั้นแทบจะไมมีเอาเลย เพราะผูสอนสวนใหญไมชอบให
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ผูเรียนคุยกัน ผูเรียนจึงไมมีโอกาสฝกฝนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เชื่อฟงและเคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ืน เมื่อเติบโตจึงทํางานรวมกับผูอ่ืนไมได นอกจากนี้ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
สภาพแวดลอม ก็มักมีเพยีงชอลก กระดานดําและแบบเรียน ในหองสี่เหล่ียมแคบๆ หรือในสนาม
หญา ซ่ึงสวนใหญถูกปลอยใหรกรางเฉอะแฉะตามฤดูกาล ผูสอนไมเคยพาผูเรียนออกไปสูสภาพ
นอกโรงเรียน การเรียนการสอนจึงจัดอยูเพียงในหองเรียนเปนสวนใหญ แนวโนมในปจจุบันและ
อนาคตของกระบวนการเรียนรูจึงตองนําเอากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเปดโอกาสให
ผูเรียนประกอบกิจกรรมรวมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุมจึงเปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ซ่ึง
นํามาสูการจัดระบบการผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดการเรียนรู 

5) การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรูไดยึดหลักจิตวิทยาการเรียนมาใช โดยจัด
สภาพการณออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีโอกาสรวมในกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง มีโอกาสรับรูวาการตัดสินใจหรือการทํางาน
ของตนถูกหรือผิดอยางไร มีการเสริมแรงที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูก อันจะทําให
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคตและใหคอยเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความ
สนใจของผูเรียนเองโดยไมมีใครบังคับ การจัดสภาพการณที่จะเอื้อตอการเรียนรูตามนัยดังกลาว
ขางตน จะมีเครื่องมือชวยใหบรรลุจุดหมายปลายทาง โดยการจัดการสอนแบบโปรแกรมและใช   
ชุดการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญ 

วิวรรธน จันทรเทพย (2542,  หนา 254) ไดอธิบายถึงทฤษฎีที่กอใหเกิดชุดการเรียนรู      
มีหลายทฤษฎีที่สําคัญคอื 

1) การใชส่ือประสม แนวโนมใหมของการผลิตสื่อการสอน คือ การจัดระบบการ
ผลิตส่ือการสอนหลายอยางมาผสมผสานกันอยางเหมาะสม เพื่อใหเปนแหลงความรูและ
ประสบการณหลายๆ ดานแกผูเรียน 

2) การใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ในการเรียนการสอนปจจุบันผูเรียนมีโอกาส
ประกอบกิจกรรมและศึกษาดวยตนเองมากขึ้น กระบวนการกลุมสัมพันธจึงเปดโอกาสใหผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมกลุมควบคูไปดวย 

3) การใชหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพในการเรียนรูมีลักษณะสําคัญ 4 
ประการ คือ 

(1) ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
(2) มีโอกาสทราบวาคําตอบของเขาถูกตองหรือไม 
(3) มีการเสริมแรงใหเกิดความภูมิใจและอยากทําซ้ําอีก 
(4) คอยเรียนรูทีละนอยตามลําดับขั้น 
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สรุปไดวาแนวคิดและหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูดังกลาวขางตนลวน
แลวแตเพื่อเปนการประยุกตใชส่ือการเรียนการสอนตางๆ ที่นํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวาผูเรียนมีการสนใจใฝรูแบบใด ผานกระบวนการอะไรที่ทําใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูไดรับ
ความรูหรือประโยชนสูงสุด เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 

 
2.2.3 ประเภทของชุดการเรียนรู 
ประเภทของชุดการเรียนรูแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคของการนําไปใช           

นักการศึกษาไดแบงประเภทของชุดการเรียนรูไวที่คอนขางคลายคลึงกันดังตอไปนี้ 
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542,  หนา 94-95) ไดจัดประเภทของชุดการเรียนรูออกเปน 3 

ประเภทใหญ ๆ คือ 
1) ชุดการเรียนรูประกอบการบรรยาย เปนชุดการเรียนรูสําหรับผูสอนที่จะใชสอน

ผูเรียนเปนกลุมใหญหรือเปนการสอนที่ตองการปูพื้นฐานใหผูเรียนสวนใหญรูและเขาใจในเวลา
เดียวกัน มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการเรียนรูแบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูด
ใหนอยลงและใชส่ือการสอนที่มีพรอมอยูในชุดการเรียนรู ในการเสนอเนื้อหามากขึ้น ส่ือท่ีใชอาจ
ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ สไลด ฟลม สคริป ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง หรือกิจกรรมที่กําหนดไว 
เปนตน ขอสําคัญก็คือ ส่ือที่จะนํามาใชนี้จะตองใหผูเรียนไดเห็นอยางชัดเจนทุกคน ชุดการเรียนรู
ชนิดนี้บางทีก็เรียกวา ชุดการเรียนรูสําหรับครู 

2) ชุดการเรียนรูสําหรับเรียนเปนกลุม หรือชุดการเรียนรูแบบกลุมกิจกรรม เปน           
ชุดการเรียนรูสําหรับใหผูเรียนเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 5 – 7 คนโดยใชส่ือการสอนที่
บรรจุไวในชุดการเรียนรูแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียนและใหผูเรียนมีโอกาส
ทํางานรวมกัน ชุดการเรียนรูชนิดนี้มักจะใชในการสอนแบบกิจกรรมกลุม เชน การสอนแบบศูนย
การเรียนการสอนแบบกลุมสัมพันธ 

3) ชุดการเรียนรูรายบุคคล เปนชุดการเรียนรูสําหรับผูเรียนเรียนดวยตนเอง คือ
ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียน
หรือ     ที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหผูเรียนไดทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม ผูเรียน
สามารถจะประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ชุดการเรียนรูแบบนี้อาจจะจัดในลักษณะของหนวยการ
เรียนรูการสอนยอยหรือโมดูลก็ได 

อํานวย เดชชัยศรี (2542,  หนา 37) ไดจัดประเภทของชุดการเรียนรูออกเปน 3 ประเภท 
คือ 
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1) ชุดการเรียนรูรายบุคคล ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง ภายในชุดการเรียนรูจะมี
บทเรียนสําเร็จรูป แบบประเมินผลและสื่อการศึกษา 

2) ชุดการเรียนรูประกอบการบรรยายของครู จะมีกิจกรรมที่กําหนดไวภายใน               
ชุดการเรียนรูแตตองอาศัยครู หรือผูใชชุดเปนผูดําเนินการในการสอนกลุมใหญ ผูเรียนได
ประสบการณพรอม ๆ กันในเวลาที่กําหนด 

3) ชุดการเรียนรูสําหรับเรียนเปนกลุมหรือเรียกวาชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน        
ซ่ึงผูเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมตามประสบการณที่จัดไวใหแลวในบัตรคําสั่ง 

วิวรรธน จันทรเทพย (2542,  หนา 254 - 255) ไดจัดประเภทของชุดการเรียนรูออกเปน 3 
ประเภทเชนกัน คือ 

1) ชุดการเรียนรูประกอบคําบรรยาย เปนชุดการเรียนรูสําหรับใหครูใชประกอบ         
การบรรยายเพื่อสอนผูเรียนเปนกลุมใหญ ประกอบดวยส่ือการเรียนตาง ๆ เชน สไลด ฟลมสตริป 
ภาพยนตร รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ บางทีก็เรียกวาชุดการเรียนรูสําหรับคร ู

2) ชุดการเรียนรูแบบกลุมเล็กหรือชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนใชประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนกลุมเล็กๆ เชน ในศูนยการเรียน ชุดการเรียนรูแบบนี้จะมีส่ือตางๆ ไวใหสมาชิก
ในกลุมไดประกอบกิจกรรมตามบัตรคําสั่ง 

3) ชุดการเรียนรูรายบุคคล ใชสําหรับใหผูเรียนเรียนดวยตนเองตามความสะดวก
และความสนใจของเขา จึงนิยมเรียกวา “ชุดการเรียน” 

จะเห็นไดวาประเภทของชุดการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ             
1) ชุดการเรียนรูประกอบการบรรยายสําหรับครูซ่ึงเปนชุดการเรียนรูที่กําหนดกิจกรรมและสื่อ    
การเรียนใหครูใชประกอบการบรรยาย 2) ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม มุงเนนตัวผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกันและจัดการเรียนในรูปแบบของศูนยการเรียน ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรม
กลุมจะประกอบดวยชุดยอย และ 3) ชุดการเรียนรูรายบุคคลเปนชุดการเรียนรูที่จัดระบบขั้นตอน
เพื่อใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถของแตละคน ซ่ึงชุดการเรียนรูแตละ
ประเภทนั้นมุงเพื่อประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนที่เนนผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  

 
2.2.4 องคประกอบของชุดการเรียนรู 
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนรู ไวดังนี้ 
วิวรรธน จันทรเทพย (2542,  หนา 255) ไดกลาวถึงในชุดการเรียนรูแตละชุดจะมี

องคประกอบทั่วไปที่เหมือนกัน คือ 
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1) คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูหรือผูใชชุดการเรียนรู ภายในคูมือ
จะชี้แจงถึงวัตถุประสงคและวิธีการใชชุดการเรียนรู การเตรียมตัวและบทบาทของครู บทบาทของ
ผูเรียน การจัดชั้นเรียนและเนื้อหาสาระโดยยอ เพื่อเปนแนวทางใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองตาม
ขบวนการ 

2) บัตรคําสั่งหรือบัตรมอบหมายงาน เพื่อใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยาง
ตามลําดับขั้นตอน โดยเฉพาะในชุดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน 

3) เนื้อหาหรือประสบการณ ไดแก ส่ือการสอนตาง ๆ ในกลองชุดการเรียนรู อาจ
ทําเปนบัตรเนื้อหา บทเรียนโปรแกรม เทปบันทึกเสียง สไลด ภาพยนตร หุนจําลอง รูปภาพท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องในชุดการเรียนรู 

4) แบบประเมินผล เปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับใหผูเรียนประเมินความกาวหนา
ของตน โดยเปรียบเทียบจากการทดสอบ ทดสอบกอนเรียนกับหลังจากเรียนจบหนวยการเรียนรู
แลวแบบวัดผลสัมฤทธิ์อาจใชวิธีเติมคํา เลือกคําตอบ จับคูหรือบันทึกผลจากกิจกรรมก็ได 

เพ็ญศรี สรอยเพชร (2542,  หนา 5) ไดกลาวถึงชุดการเรียนรูประกอบดวยส่ือการเรียน
การสอน แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการใช ซ่ึงจะอยูในกลองหรือซองเปนหมวดหมู เพื่อ
สะดวกตอการใช ซ่ึงชุดการเรียนรูมีสวนประกอบ 4 สวนดังนี้ คือ 

1) คูมือสําหรับครูผูใชชุดการเรียนรูและผูเรียนที่ตองเรียนจากชุดการเรียนรู 
2) คําสั่งหรือการมอบหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียน 
3) เนื้อหาสาระอยูในรูปของสื่อการสอนแบบประสมและกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบกลุมและรายบุคคลตามวัตถุประสงคที่ใหใชพฤติกรรม 
4) การประเมินผลเปนการประเมินผลของกระบวนการ ไดแก ชุดการเรียนรูและ

แบบสอบถามตาง ๆ 
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542,  หนา 95-96) ไดระบุไววาองคประกอบที่สําคัญๆ ภายใน     

ชุดการเรียนรู สามารถจําแนกออกเปน 4 สวน คือ 
1) คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามแตชนิดของ           

ชุดการเรียนรูภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการเรียนรูเอาไวอยางละเอียด อาจทําเปนเลมหรือ
แผนพับก็ได 

2) บัตรคําสั่งหรือคําแนะนําจะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว บัตรคําสั่งจะมีอยูในชุดการเรียนรูแบบกลุม
และรายบุคคล 
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3) เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ อาจจะ
ประกอบดวยบทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก 
หุนจําลองของตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่บรรจุอยูในชุดการ
เรียนรูตามบัตรคําที่กําหนดไวให 

4) แบบประเมินผล การประเมินผลความรูกอนและหลังเรียนชุดการเรียนรูที่มีอยู
ในชุดการเรียนรู อาจจะเปนชุดการเรียนรูหัดใหเติมคําในชองวางเลือกคําตอบที่ถูก จับคู ดูผลจาก    
การทดลองหรือใหทํากิจกรรม  

จะเห็นไดวาชุดการเรียนรูประกอบดวยส่ือการเรียนการสอนสวนใหญจะมีองคประกอบ
ที่คลายคลึงกัน แตอาจแตกตางกันในปลีกยอยไปตามวัตถุประสงค 

พาวา พงษพันธุ (2544,  หนา 13) กลาววา ชุดการเรียนการสอนนั้นจะตองมีองคประกอบ
หลัก คือ คูมือการใชชุดการเรียนการสอน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนและประเมินผล และไดกําหนด
องคประกอบของชุดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากองคประกอบที่กลาวมาแลวขางตน ก็คือ ใบงาน 
ซ่ึงจะเปนสวนที่บอกรายละเอียดของกําหนดระยะเวลาในการศึกษาแตละเนื้อหา หรือในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายเพื่อตองการใหนักเรียนฝกในดานของการวางแผนการเรียนใหกับตนเอง 

เชี่ยวชาญ เทพกุศล (2545,  หนา 60) ไดเสนอองคประกอบในการสรางชุดการเรียนรูวา
ควรประกอบดวย 

1) ชื่อชุดการเรียนรู 
2) คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายลักษณะของชุดการเรียนรู 
3) จุดประสงค 
4) เวลาที่ใชในการทํากิจกรรม 
5) ส่ือการเรียนรู 
6) เนื้อหา 
7) กิจกรรม 
8) แบบฝกทักษะ 
9) การประเมินผล 

สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนรูนั้น ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
1) หัวเร่ือง ประกอบดวย ช่ือเรื่อง เนื้อหา จุดประสงค เวลา 
2) คูมือสําหรับผูสอนและผูเรียนเพื่อจะไดทราบแนวปฏิบัติ 
3) ส่ือการเรียนรู ไดแก ใบงาน วัสดุอุปกรณ 
4) กิจกรรม ไดแก แนวทางในการปฏิบัติหรือข้ันตอนในการสอน 
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5) การประเมินผล ไดแก การประเมินผลการเรียนรูจากแบบทดสอบ แบบสังเกต
หรือวิธีการอื่นๆ ตามสถานการณ 

ผุสดี มีระหงษ (2545,  หนา 44-45) ไดเสนอองคประกอบของชุดการเรียนรู วาควรมี
องคประกอบดังตอไปนี้ 

1) คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอน สําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามแตชนิดของ          
ชุดการเรยีนรู ภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการเรียนรูเอาไวอยางละเอียด อาจจะทําเปนเลม
หรือแผนพับก็ได 

2) บัตรคําสั่งและคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว บัตรคําสั่งจะมีอยูในชุดการเรียนรูแบบกลุม
และรายบุคคล ซ่ึงประกอบดวย 

(1) คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา 
(2) คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 
(3) การสรุปการเรียน 

3) เนื้อหาสาระและสื่อจะบรรจุไวในรูปสื่อการสอนตางๆ อาจประกอบดวย
บทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก ของตัวอยาง
รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษาสื่อการสอนตางๆ ที่บรรจุอยูในชุดการเรียนรู ตามบัตรคําที่กําหนด
ไว 

4) แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเอง กอนและหลัง
เรียนแบบประเมินผลที่อยูในชุดการเรียนรู อาจจะเปนแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง เลือกคําตอบ
ที่ถูกจับคูดูผลการทดลองหรือทํากิจกรรม เปนตน 

จิรารัตน ลีชวนคา (2546,  หนา 14) ไดเสนอองคประกอบของชุดการเรียนรูวาควรมี
องคประกอบ ดังตอไปนี้ 

1) คูมือครูสําหรับครูและผูที่จะนําชุดการเรียนรูไปใช ประกอบดวยคําชี้แจงที่
เกี่ยวกบั การใชชุดการเรียนรู ส่ิงที่ครูตองเตรียมกอนสอน 

2) คูมือนักเรียน ประกอบดวย คําแนะนําในการเรียนและบัตรคําสั่งในการ
ปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3) เนื้อหาและประสบการณ พรอมทั้งวัตถุประสงคของเนื้อหา ตลอดจนสื่อการ
เรียนการสอน 

4) การประเมินผล ประกอบดวย แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียนหรือหลังเรียน
และการรายงานการศึกษาคนควา 
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จากการศึกษาเอกสารที่นักการศึกษาตางๆ ที่กลาวมาแลวผูวิจัยไดนําหลักการเหลานั้นมา
ประยุกตใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู มีองคประกอบ 3 สวน คือ คูมือการใชชุดการเรียนรู เนื้อหา
สาระแตละหนวยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการใชชุดการเรียนรู 

 
2.2.5 ขั้นตอนการสรางชุดการเรยีนรู 
มีผูเสนอแนวคิดในการสรางชุดการเรียนรู ดังนี้ 
อัญชนา โพธิพลากร (2545,  หนา 79) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรูไว

ดังตอไปนี้ 
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหา ไดแก การกําหนดหนวย หัวเร่ือง และมโนมติ 
ขั้นที่ 2 การวางแผน เปนการวางแผนไวลวงหนาโดยกําหนดรายละเอียดไว 
ขั้นที่ 3 การผลิตสื่อการเรียน เปนการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผน 
ขั้นท่ี 4 หาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการสอน โดยนําไป

ทดลองใช ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
พรทิพย แกวใจดี (2545,  หนา 19) ไดเสนอขั้นตอนสําคัญสําหรับครูในการสราง         

ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ดังตอไปนี้ 
1) ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหผูเรียนไดศึกษาแลวจัดลําดับขั้นเนื้อหา

ใหตอเนื่องจากงายไปหายาก 
2) ประเมินความรูพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
3) เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอนและสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยตอง

คํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 
4) กําหนดรูปแบบของการเรียน 
5) กําหนดหนาที่ของผูประสานงานหรืออํานวยความสะดวกในการเรียน 
6) สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียน

หรือไม 
ผุสดี มีระหงษ (2545,  หนา 46-49) ไดเสนอวาในการผลิตชุดการเรียนรู มีขั้นตอนที่ตอง

ดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก 
1) วิเคราะหเนื้อหา 
2) วางแผนการสอน 
3) ผลิตสื่อการสอน 
4) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
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สรุปไดวา ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรูควรเริ่มดังนี้ 
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหา ไดแก การศึกษาหลักสูตร เอกสาร 
ขั้นที่ 2 การวางแผน ไดแก การจัดทําแผน การเลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอนและ       

ส่ือการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยตองคํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 
ขั้นที่ 3 การผลิตเครื่องมือ ไดแก แผนการใชคูมือการใชส่ือและเครื่องมือประเภทตางๆ  

ที่กําหนดไวในแผน 
ขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรูโดยการนําไปทดลอง

ใช ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

2.2.6 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู จะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ

เปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียน
ทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ ไดมีผูสรุป
ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรูไวดังนี้ (ผุสดี มีระหงษ,  2545,  หนา 49-51;        
อัญชนา โพธิพลากร,  2545,  หนา 80-81) 

1) แบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน ปานกลางและ
เด็กเกง โดยเริ่มตนใหทดลองกับเด็กออนกอนทําการปรับปรุง แลวนําไปทดสอบกับเด็กปานกลาง
และนําไปทดลองกับเด็กเกง แตถาหากเวลาไมเอื้ออํานวย สถานการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับ
เด็กออนหรือปานกลางเพียงคนเดียว โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะไดคะแนน
ต่ํากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตกเมื่อปรับปรงุแลวจะสูงขึ้นมาก กอนนําไปทดลองแบบกลุม ในขั้นนี้
กลุม E1/E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 60/60 

2) แบบกลุม (1:10) เปนการทดลองกับผูเรียน 6 - 10 คน โดยใหคละกันทั้งเด็กเกง      
ปานกลางและเด็กออน ไมควรทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน เมื่อทดลองแลวคํานวณหา
ประสิทธิภาพแลวปรับปรุงในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเทาเกณฑ โดยเฉลี่ยจะ
หางจากเกณฑประมาณรอยละ 10 นั่นคือ E1/E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70 

3) ภาคสนาม (1:100) เปนการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 30 - 40 คน (หรือ 100 คน 
สําหรับชุดการเรียนรูรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะตองมีนักเรียนคละกันเกงและออน เมื่อ
ทดลองแลวทําการปรับปรุงผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ําจากเกณฑไมเกิน  
รอยละ 2.5 ใหยอมรับ หากแตกตางกันมาก ผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
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ใหม โดยยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ เชน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพแลวได 83.5/85.4 แสดง
วาชุดการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเคียงเกณฑ 85/85 ที่ตั้งไว แตถาตั้งเกณฑไว 75/75 
เมื่อผลการทดลองเปน 83.5/85.4 อาจเลื่อนเกณฑขึ้นมาเปน 85/85 ได 

 
2.2.7 ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู 
ชุดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว สามารถนําไปสอน

ผูเรียนไดตามประเภทและระดับการศึกษาโดยกําหนดขั้นตอนการใชดังนี้ (นิตยา สุดสวาท,  2544,  
หนา 54-55; ลัดดา เพียรประสพ,  2545,  หนา 32) 

1) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นความรูเดิมของผูเรียน (ใช
เวลาประมาณ 10 - 15 นาที) 

2) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายโดยใชส่ือประกอบหรือ

ใหมีการแบงกลุมประกอบกิจกรรมการเรียน หากมีกิจกรรมตอเนื่อง เชน การบาน ฯลฯ ก็ใหกําหนด
ไวหลังขอนี้ 

4) ขั้นสรุปผลการสอน เพื่อสรุปมโนทัศนและหลักการที่สําคัญของหนวยที่สอน 
5) ทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไปแลววา

ผูเรียนมีพัฒนาการมากขึ้นเพียงไร ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนแตละขั้นตอนควรเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ใหผูเรียนทราบผลการกระทําทันที 
(2) มีการเสริมแรงใหกําลังใจจากผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
(3) ครูคอยช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู 

สรุปไดวาขั้นตอนหลักในการใชชุดการเรียนรู ควรมีดังตอไปนี้ 
1) ทดสอบกอนเรียน 
2) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 
4) ขั้นสรุปผลการเรียน 
5) ทดสอบหลังเรียน 

 
2.2.8 ประโยชนของชุดการเรียนรู 
ประโยชนของชุดการเรียนรูอาจแตกตางกนัไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวพอสรุปไดดงันี้ 
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สุรวาท ทองบุ (2546,  หนา 32;  อางถึงใน สุนันทา คชมาศ,  2550,  หนา 15) ไดระบุถึง
ประโยชนของชุดการเรียนรูไวดังนี้ 

1) สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจ 
ตามเวลาโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 

2) ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย 

3) ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพราะผูเรียนสามารถนําเอาชุดการเรียนรู
ไปใชไดทุกที่และทุกเวลา 

4) ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการ
เรียนรูผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 

5) เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
6) ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
7) เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวย

ตนเองและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
8) ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
9) ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

อํานวย เดชชัยศรี (2542,  หนา 37) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
1) เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนของครู 
2) เพื่อแกปญหาเด็กเรียนชา 
3) เพื่อชวยการฝกฝนอาชีพ 
4) ผูเรียนสามารถทดสอบความสามารถของตนเองได 
5) สงเสริมผูเรียนใหรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทําใหรูจักสิทธิและหนาที่ของตน

มากยิ่งขึ้น 
6) ครูมีความสะดวกในการสอน เพราะมีแบบแผนในการสอนที่ไดมาตรฐานทําให

เกิดความมั่นใจ การเรียนการสอนจึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
วิวรรธน จันทรเทพย (2542,  หนา 255) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรู              

มีดังตอไปนี้ 
1) เราความสนใจของผูเรียน เพราะผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
2) เรียนไดตามความสามารถและความพอใจของผูเรียน 
3) การเรียนรูเปนอิสระจากอารมณของครู 
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4) ขจัดปญหาในการขาดแคลนครู 
5) สนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
6) แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล 
7) เปนประโยชนกับศูนยการเรียน 
8) ผูเรียนสามารถรับทราบผลความกาวหนาของตนเอง 

จะเห็นไดวาชุดการเรียนรูเปนสิ่งที่มีประโยชนและมีคุณคาอยางมากทั้งตอผูเรียนและ
ผูสอน โดยเปนการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและมีประโยชนตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ชวยแกปญหาในดานการขาดแคลนครูผูสอน ใหผูเรียนสามารถศึกษาดวนตนเองไดตาม
ศักยภาพ  

 

2.3 เจตคติ 
 

2.3.1 ความหมายของเจตคติ 
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของเจตคติ ไวดังนี้ 
ฮิลการด (Hilgard,  1962,  p. 564) กลาววา เจตคติหมายถึง ความพรอมของบุคคลที่จะ

ตอบสนองตอส่ิงของบุคคลและสถานการณตางๆในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ 
เทอรสโตน (Thurstone,  1982,  p. 351) กลาววา เจตคติ หมายถึง ผลของความรูสึกนึกคิด

ความกลัวและอคติของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543,  หนา 54) ไดกลาววา เจตคติหรือทัศนคติถือวา

เปนความรูสึกเชื่อ ศรัทธา ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมาซึ่ง
อาจจะไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ได เจตคติยังไมเปนพฤติกรรม แตเปนตัวการที่จะทําใหเกิด
พฤติกรรม ดังนั้นเจตคติจึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกที่ซอนเรนอยูภายในใจ 

กฤติยา เดชทวิสุทธิ์ (2546,  หนา 32) กลาววา เจตคติ หมายถึง ระดับความรูสึกหรือความ
คิดเห็น ความเชื่อหรืออารมณซ่ึงเปนสภาพจิตใจ และยังเปนแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด อันเปนผลมาจากประสบการณเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงนั้นที่อาจไปในทางบวก 
ลบ หรือเปนกลางโดยสามาถวัดสังเกตไดดวยเครื่องมือที่เปนคําถาม 

โชติกา ศรีถาวร (2543,  หนา 10) ไดใหความหมายของเจตคติวา เจตคติ หมายถึง 
ความรูสึก ทาที ความคิดเห็นหรือความโนมเอียงทางจิตใจของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ อันเกิดจาก  
การเรียนรูและประสบการณ ซ่ึงทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงแวดลอม
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หรือส่ิงเราตางๆ ซ่ึงอาจเปนไปในทางบวก ทางลบ หรือในลักษณะเปนกลาง และเจตคติของบุคคล
ที่มีตอส่ิงใดๆ นั้นสามารถสรางขึ้นและเปลี่ยนแปลงได 

สุนียรัตน เนียมสลุด (2541,  หนา 34) ไดใหความหมายของเจตคติวา เจตคติ หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น หรือแนวโนมของพฤติกรรมที่มีตอสภาพแวดลอม พรอมที่
จะกระทําปฏิบัติ 

เฉลา ประเสริฐสังข (2542,  หนา 256) ไดกลาววา เจตคติ หมายถึง สภาพจิตใจของบุคคล
ที่มีตอส่ิงเราตางๆ ในลักษณะที่ยอมรับ (accept) ส่ิงนั้นหรือปฏิเสธ (reject) ส่ิงนั้น แลวสงผลให
บุคคลมีแนวโนมที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้นตามสภาพจิตใจหรือความรูสึกนั้นๆ 

ยุภาดี ปณะราช (2541,  หนา 42) ไดกลาววา เจตคติเปนความรูสึกของบุคคลที่แสดงออก
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หลังจากที่ไดรับประสบการณในสิ่งนั้นแลว ซ่ึงสามารถที่จะสังเกตไดจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกตอส่ิงนั้นในทางชอบ ไมชอบ หรือเฉยๆ 

กุญชรี คาขาย (2542,  หนา 159) ไดใหความหมายเจตคติวา เจตคติ หมายถึง ทาที
ความรูสึก หรือความคิดที่บุคคลมีตอวัตถุ เหตุการณ หรือบุคคลอื่นๆ ซ่ึงอยูลอมรอบตัวเราลักษณะ
โดยทั่วไปของเจตคตินั้นอาจกลาวไดวา เปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู ผูกพันอยูกับเปา มีทิศทางและ
ความเขมที่แปรไปได เมื่อเกิดแลวคอนขางคงทนแตก็เปล่ียนแปลงไดและแสดงออกมาใหเห็นได 

จากความหมายของเจตคติที่กลาวไวขางตน สรุปไดวา เจตคติเปนเรื่องของสภาวะ
ทางดานจิตใจของมนุษย ไดแก ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ความโนมเอียงทางจิตใจ
ที่มีตอส่ิงเราตาง ๆ อันเกิดมาจากประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอส่ิงเรานั้น แบงออกเปนพฤติกรรมในทางบวกและพฤติกรรมในทางลบ 

 
2.3.2 ลักษณะของเจตคต ิ
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติ ไวดังนี้ 
ชอวและไรท (Shaw & Wright,  1967;  อางถึงใน ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  

2543,  หนา 57) ไดรวบรวมลักษณะทั่วไปหรือมิติของเจตคติ จากแนวความคิดของนักจิตวิทยา
หลายคน สวนใหญแลว มองเจตคติมีลักษณะดงันี้ 

1) เจตคติขึ้นอยูกับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แลวเกิดเปนพฤติกรรม 
แรงจูงใจ   เจตคติเปนเพียงความรูสึกโนมเอียงจากการประเมินยังไมใชพฤติกรรม ตัวเจตคติเอง
ไมใชแรงจูงใจแตเปนตัวการทําใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม แตถาแสดงออกเปน
พฤติกรรมแลวจะเปนลักษณะ 4 กลุม คือ การใกลชิดแบบทางบวก (positive – approach) 
ตัวอยางเชน ความเปนเพื่อน ความรัก ฯลฯ การใกลชิดแบบทางลบ (negative – approach) 
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ตัวอยางเชน การโจมตี ดาวา ตอสู ฯลฯ การหลีกหนีทางลบ (negative – avoidance) ตัวอยางเชน 
ความกลัว ความเกลียด ฯลฯ ประเภทนี้เปนเจตคติที่ไมดี แบบไมอยากพบเห็นหนา คืออยากหลีกให
ไกลนั้นเอง และอีกกลุมหนึ่ง คือ   การหลีกหนีทางบวก (positive – avoidance) เปนลักษณะเจตคติดี
ทางบวกแตก็อยากจะหลบหลีกหรือไมรบกวน ตัวอยางเชน การปลอยใหเขาอยู เงียบๆ เมื่อเขามี
ทุกข เปนตน 

2) เจตคติเปลี่ยนแปรความเขมขนตามแนวของทิศทางตั้งแตบวกจนถึงลบ นั่นคือ
เปนการแสดงความรูสึกวาไปทางบวกมากหรือนอย ไปทางลบมากหรือนอย ความเขมขนศูนยก็คือ
ไมรูสึกนั่นเอง หรือเปนกลางระหวางบวกกับลบ แตจุดที่เปนกลางนั้นเปนปญหาตอการแปลผล
เพราะตามธรรมดาจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ (control error) บางคนไมคิดอะไร 
มักจะขีดลงตรงกลางก็มีมาก 

3) เจตคติเกิดจากการเรียนรูมากกวาการมีมาเองแตกําเนิด เจตคติเกิดจากการเรียนรู         
ที่ปฏิสัมพันธรอบตัวเรา ซ่ึงเปนเปาเจตคติทั้งหลาย ถาเรียนรูวาสิ่งนั้นมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติทางดี 
ถาเรียนรูวาส่ิงนั้นไมมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติไมดี ส่ิงใดเราไมเคยรูจัก ไมเคยเรียนรูเลยจะไมเกิด    
เจตคติ เพราะไมไดศึกษารายละเอียดของสิ่งนั้น การเรียนรูเปาเจตคติอาจผานตัวจริงหรือผานสื่อ
ทั้งหลายที่มีตอเปาเจตคติตัวจริงก็ได สามารถเกิดเจตคติขึ้นได 

4) เจตคติขึ้นอยูกับเปาเจตคติหรือกลุมสิ่งเราเฉพาะอยาง ส่ิงเราทั้งหลายอาจเปนคน
สัตว ส่ิงของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ อาชีพหรือส่ิงอื่นๆ ก็ได เจตคติจะมีลักษณะอยางไรจึง
ขึ้นอยูกับเปาเจตคติที่ไดสัมผัสเรียนรูมามากนอย แตกตางกันเปนสําคัญ เปาเจตคติที่มีลักษณะเปน
กลุมใกลเคียงกัน จะมีเจตคติแตกตางจากเปาเจตคติที่มีลักษณะของกลุมแตกตางกันมาก 

5) เจตคติมีคาสหสัมพันธภายในเปลี่ยนแปลงไปตามกลุม นั่นคือกลุมที่มีลักษณะ
เดียวกัน เจตคติจะมีความสัมพันธกันสูง กลุมที่มีลักษณะตางกันเจตคติจะมีความสัมพันธต่ํา แสดง
ใหเห็นวากลุมที่มีเจตคติตอส่ิงเดียวกันยอมมีความสัมพันธกันดวย 

6) เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงยาก นั่นคือถาเปนเจตคติจริงๆ 
แลว การเปลี่ยนแปลงจะชาและทําไดยาก เชน เรารักใครคนหนึ่ง เมื่อรักแลวก็ยังรักอยูไมวาใครจะ
ใหขอมูลไมดีอยางไรหรือแมแตคนที่เรารักมีความผิดพลาดเรื่องใดเราก็ยังรักอยู แตถาพฤติกรรม
ของคนที่เรารักเบี่ยงเบนไปบอยๆ นานๆ เขา เจตคติก็เปล่ียนแปลงจากรักไปเปนเกลยีดได 

เซกส (Sex,  1980;  อางถึงใน ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  2543,  หนา 58) มอง
คุณลักษณะของเจตคติแปรเปลี่ยนไป 5 ประการ ดังนี้ 
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1) มีทิศทาง (direction) เจตคติมีทิศทาง เพราะความรูสึกของคนที่มีตอเปาเจตคติ
เปนบวกและลบ หรือชอบและไมชอบ กรณีวัดเจตคติตอเปาเจตคติชนิดหนึ่ง นักเรียนตอบวาชอบ 
แปลไปในทิศทางบวก ถาตอบวาไมชอบ แปลวาไปทิศทางลบ 

2) มีความเขมขน (intensity) เจตคติเปนความรูสึกตอเนื่องตั้งแตบวกถึงลบ 
เนื่องจาก   เจตคติเปนความรูสึกตอเนื่อง ถาไปทางบวกก็จะมีตั้งแตบวกนอยๆ จนถึงบวกมากๆ ถา
ลบก็จะมีตั้งแตลบมากๆ จนถึงลบนอยๆ ความมากนอยของความรูสึกนี้ก็คือความเขมขนนั่นเอง 

3) มีการแผซาน (pervasiveness) เจตคติมีลักษณะแพรกระจายหรือแผซานจากกลุม
หนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่งได เชน กลุมเล็กๆ มีเจตคติไมดีตอการสรางเขื่อน เจตคติไมดีลักษณะนี้อาจ
แพรกระจายไปสูคนหมูมากได ในที่สุดเจตคติที่ไมดีตอการสรางเขื่อนก็อาจลุกลามไปทั่วทั้งกลุม
ใหญของประชากรเกิดการตอตานการสรางเขื่อนได 

4) มีความคงเสนคงวา (consistency) เจตคติเปนความรูสึกที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง
งายๆ เปนความรูสึกคอนขางคงที่ เจตคติของบุคคลในระยะสั้นๆ จะเหมือนๆ เดิม เจตคติจึงมี
ลักษณะฝงแนนตรึงในแบบใดแบบหนึ่งนานพอสมควร 

5) มีความพรอมที่จะแสดงออกเดนชัด (salience) หมายถึง ระดับขั้นของความเต็ม
ใจหรือความพรอมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเปนลักษณะหนึ่งของเจตคติความจริงเปนเรื่องของ
ความตรึงตราใจนั่นเอง การที่คนจะมีลักษณะนี้ของเจตคติตองเปนคนที่มองเห็นความเดน
ความสําคัญและมีความรอบรูอยางมากตอเปาเจตคติ ความประทับใจเดนชัดนี้จะวัดไดเมื่อเจตคติ
แสดงออกมา ปราศจากการตะลอมกลอมเกลา มาตราของเจตคติที่วัดจากขอความ ใหแสดง
ความรูสึกเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ไมสามารถวัดความประทับใจได ดังนั้นความประทับใจนี้จะวัด
ไดจากการสัมภาษณหรือการสังเกตเหตุการณที่มีโอกาสของการแสดงความคิดเห็นแบบดังกลาว
ออกมาเทานั้น 

เฉลา ประเสริฐสังข (2542,  หนา 256-257) กลาววา เจตคติเปนความรูสึกหรือภาวะทาง
จิตใจ ยอมมีลักษณะทั่วไปที่อาจวิเคราะหไดดังนี้ 

1) เจตคติเปนคุณลักษณะทางจิตใจหรือความรูสึกของบุคคล 
2) เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูหรือการไดรับประสบการณ 
3) เจตคติเปนดัชนีที่จะใชช้ีแนวทางการแสดงพฤติกรรม กลาวคือ ถามีเจตคติตอ

ส่ิงเราอยางไร ก็จะมีแนวโนมของพฤติกรรมสอดคลองกับลักษณะเจตคติ เชน เด็กที่ชอบเรียน
วิทยาศาสตร ก็มีแนวโนมที่จะขยันและตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากเปนพิเศษ แตทั้งนี้ก็ไมได
หมายความวา การแสดงพฤติกรรมตองสอดคลองกับเจตคติทุกกรณีเสมอไป ซ่ึงพบอยูบอยคร้ังที่
บุคคลแสดงออกตรงขามกับเจตคติก็ได 
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4) เจตคติสามารถเลียนแบบกันได เชน ลูกๆ อาจเลียนแบบเจตคติจากพอแม หรือ
นักเรียนอาจเลียนแบบจากครูผูสอน 

5) เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได ถึงแมเจตคติเปนภาวะจิตใจที่คอนขางคงทน แต
สามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยการเรียนรูหรือการใหประสบการณที่เหมาะสม เชน เด็กที่ไมชอบเรียน
วิชาเลขคณิต ก็มิไดหมายความวาจะไมชอบตลอดไป ถาหากครูใหการเรียนรูหรือประสบการณ      
ที่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติตอการเรียนวิชาคณิต จากไมชอบเปนชอบ 

สรุปไดวา เจตคติมีลักษณะโดยทั่วไป คือเปนสภาวะทางดานจิตใจ เจตคติเกิดจาก        
การเรียนรูและประสบการณที่ไดรับ เปนความรูสึกที่ไมคอยเปล่ียนแปลงงายๆ แตก็สามารถทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้เจตคติยังสามารถถายทอดไปสูคนอื่นๆ ได เจตคตินั้นจะขึ้นอยู
กับเปาเจตคติหรือส่ิงเรา และเจตคติเปนสิ่งที่มีทิศทางและความเขมขนที่แปรเปลี่ยนได 

 
2.3.3 องคประกอบของเจตคติ 
มีผูเสนอองคประกอบของเจตคติไว 3 องคประกอบดังนี้ (ลวน สายยศ และ อังคณา      

สายยศ,  2543,  หนา 59-60; กุญชรี คาขาย,  2542,  หนา 159; แสงเดือน ทวีสิน,  2542,  หนา 69; 
เพราพรรณ เปล่ียนภู,  2542,  หนา 99; อรพินทร ชูชม,  2545,  หนา 69 - 70) 

1) ดานความรูหรือสติปญญา (cognitive component) ประกอบไปดวยความรู 
ความคิด ความเชื่อและความคิดเห็นที่บุคคลมีตอเปาเจตคติ โดยปกติองคประกอบดานความรูหรือ
สติปญญาจะเปนตัวกําหนดองคประกอบดานความรูสึกและดานพฤติกรรม 

2) ดานความรูสึก (affective component) เปนสภาวะความรูสึกหรือสภาวะทาง
อารมณของบุคคลที่มีตอเปาเจตคติ ในลักษณะของการประเมินวารูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งนั้นพอใจ
หรือ  ไมพอใจ หลังจากการสัมผัสหรือรับรูเปาเจตคติแลว สามารถแสดงความรูสึกโดยการประเมิน
ส่ิงนั้นวาดีหรือไมดี ความรูสึกเปนการแสดงอยูในใจของคนๆ นั้น 

3) ดานพฤตกิรรม (behavioral component) บางทีเรียกวา action component เปน
ดานแนวโนมของการจะกระทําหรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเปนพฤติกรรมซอนเรน เปนการ
แสดงแนวโนมของการกระทําตอเปาเจตคติหรือตอส่ิงเราตามความรูและความรูสึกที่มีอยูเทานั้น ยัง
ไมแสดงออกจริง ในขั้นนี้เปนแนวโนมที่จะกระทําอยูในใจ 

สรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญของเจตคติ ประกอบดวย องคประกอบดานความรู
ความคิด องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม ซ่ึงองคประกอบทั้ง 3 นี้      
มีความสัมพันธและมีความเกี่ยวของกัน 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

32 

2.3.4 วิธีศึกษาเจตคติ 
วิธีการศึกษาเจตคตินั้นสามารถทําไดหลายวิธี แตที่เห็นวานิยมศึกษากันและไดผลดี        

มีอยู 5 วิธี สรุปใจความไดดังนี้ (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  2543,  หนา 55 - 56) 
1) ศึกษาโดยวิธีการพรรณนา (description) การศึกษาเจตคติโดยวิธีการอธิบายหรือ

พรรณนานั้น สามารถศึกษากลุมเดี่ยวๆ ได และควรเปนกลุมที่นาสนใจ เชน กลุมเด็กปญญาออน 
เด็กหนีโรงเรียน เปนตน การศึกษาแบบนี้ใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณ แลวอธิบายขอเท็จจริงที่ได
พบเห็น อาจจะอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบระหวางกลุมก็ได แตการศึกษาแบบนี้มีขอมูลสูแบบ  
การวัดไมไดและกลุมตัวอยางก็อาจจะไมเปนตัวแทนที่ดีเทาๆ วิธีการโหวตเสียงที่จะกลาวในขอ
ตอไป 

2) ศึกษาโดยวิธีการวัด (measurement) การวัดเจตคติไดพัฒนาวิธีการนี้ขึ้นมามาก         
จนสามารถไดขอมูลที่เชื่อถือได วิธีการวัดที่ถือวาเปนแบบมาตรฐานคือ วิธีของเทอรสโตน 
(Thurstone)  ลิเคอรท (Likert)  กัตแมน (Guttman)  และออสกูด (Osgood) แตวิธีการพรรณนาและ
วิธีการทดลองจะใชวิธีการวัดนอยมาก บางทีเกือบไมสนใจเลย 

3) ศึกษาโดยวิธีโหวตเสียง (polls) การศึกษาแบบนี้โดยมากเพื่อแสวงหาความ
คิดเห็นของประชาชน แตขณะเดียวกันสามารถศึกษาเจตคติไดดวย สามารถศึกษากลุมใหญๆ  ได 
เชน การเลือกตั้งผูแทนราษฎร หรือประธานาธิบดีของประเทศ การศึกษาความนิยมของพรรค            
การเมืองไทย เปนตน การศึกษาแบบนี้พิถีพิถันเรื่องการเลือกกลุมตัวอยางอยางมาก คือจะตองเปน
กลุมตัวอยางที่เชื่อถือไดจริงๆ การแปลผลจะไดเปนความคิดเห็นหรือเจตคติของประชาชนจริงๆ 

4) ศึกษาโดยวิธีทางทฤษฎ ี (theories) นักทฤษฎีทางเจตคติเร่ิมแรกทํางานเกี่ยวกับ        
การอธิบายธรรมชาติพื้นฐานของเจตคติวา เจตคติกอตัวอยางไร เปล่ียนแปลงอยางไร หลายกลุม 
ไมไดเนนการวัดที่แนนอนหรือเนื้อหาที่แนชัด แตอยางไรก็ตาม เมื่อนักทฤษฎีตองการแสดงใหเห็น
ความถูกตองของทฤษฎีใหแนชัดขึ้นก็ตองผานวิธีการทดลอง จึงจะทําใหวิธีแสวงหาความรูเร่ือง  
เจตคติอาจซ้ําซอนกัน และทําใหเกิดผลเกี่ยวพันกันระหวางนักทฤษฎีกับนักทดลอง 

5) ศึกษาโดยวิธีการทดลอง (experiment) การทดลองเปนการจัดกระทํากับ
สถานการณหนึ่ง โดยทั่วไปจะมีตัวแปรควบคุมใหมีสภาพเหมือนเดิมกับตัวแปรทดลองที่จัดกระทํา
อะไรบางประการ แลวนํามาเปรียบเทียบกันดวูาจะมีผลอะไรเกิดขึ้นจากตัวแปรทดลองหรือไม และ           
นักทดลองทางเจตคติเนนการคนควาองคประกอบที่สามารถทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลง และทดสอบ
สมมติฐานของนักทฤษฎีเจตคติ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการสอบวัดหลายวิธี เนื้อหาที่ทําการทดลองมักจะ
เนนความสําคัญของเจตคติตอสังคม 
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สรุปไดวาวิธีการศึกษาเจตคตินั้นเราสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก วิธีการพรรณนา วิธีการ
วัด วิธีการทดลอง วิธีทางทฤษฎี หรือวิธีการโหวตเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสอดคลอง
กับจุดประสงคในการวัดเจตคตินั้นๆ 

 
2.3.5 เคร่ืองมือการวัดเจตคติ 
เนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพ (concept) ที่วัดไดยากเมื่อเทียบกับการวัดดานอื่นๆ 

เครื่องมือ การวัดจึงมีไดหลายรูปแบบ แลวแตสถานการณที่ตองการวัด โดยเครื่องมือท่ีนิยมใชกันมี
อยู 5 ชนิด คือ (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  2543,  หนา 60 - 63) 

1) การสัมภาษณ (interview) หมายถึง การพูดคุยกันอยางมีจุดมุงหมายผูสัมภาษณ
ที่ดีตองฟงมากกวาพูดเสียเองและตองไมหูเบา จะยึดตามแนววัตถุประสงคที่จะวัดและบันทึกไวได
อยางถูกตอง การสัมภาษณใชปากเปนเครื่องมือสําคัญ ไดผลอยางไรบันทึกเอาไว การวัดเจตคติโดย    
การสัมภาษณจะตองสรางขอคําถามในการสัมภาษณใหดีเปนมาตรฐานกอน ขอคําถามแตละขอ
จะตองกระตุนยุแหยใหผูถูกสัมภาษณตอบความรูสึกตอเปาหมายของเจตคติที่ผูทําการสัมภาษณ
ตองการได ขอคําถามหรือขอรายการนั้นตองเขียนเนนความรูสึกที่สามารถวัดเจตคติใหตรง
เปาหมาย การเตรียมคนและเตรียมเครื่องมือการวัดจึงเปนสิ่งสําคัญ การวางแผนสรางขอคําถาม
จะตองคิดถึงระยะเวลา ลักษณะของผูถูกสัมภาษณดวย ขอคําถามควรถามคลุมทั้งทางบวกและทาง
ลบ เพื่อจะไดใชประเมินเปรียบเทียบความรูสึกที่แทจริง ทางที่ดีกอนเขียนคําถามควรวิเคราะหกอน
วาจะถามอะไรบาง จึงจะครอบคลุมความรูสึกที่มีตอเปาหมายของเจตคตินั้นๆ จํานวนขอคําถาม
ขึ้นอยูกับระดับผูถูกสัมภาษณและเวลาที่จะสัมภาษณถาใหมีความเปนปรนัยควรทําเปนคําตอบให
ตอบเลย และเปนคําตอบสั้นๆ ตามความเหมาะสมเมื่อสัมภาษณเสร็จแลว รวบรวมผลวิเคราะห
ออกมาวา สวนใหญเขารูสึกตอเปาเจตคติทางบวกและทางลบ มีความเขมขนมากนอยเพียงใด 
สรุปผลออกมาในรูปเชิงพรรณนาไดวา คนนั้นหรือคนกลุมนั้นมีเจตคติอยางไร การสัมภาษณทั้ง
แบบมาตรฐานและแบบไมมาตรฐาน ลักษณะของการสัมภาษณที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

(1) การสัมภาษณตองเปนการยั่วยุหรือกระตุนใหผูถูกสัมภาษณอยากจะตอบ
และใหคําตอบที่คงที่พอควร คือถามใหผูถูกสัมภาษณตื่นตัวอยูเสมอ อยาปลอยใหหลงผิด ผู
สัมภาษณจะตั้งคําถามใหเปนที่นาสนใจแกผูถูกสัมภาษณ 

(2) คําถามที่ถามพยายามถามใหตรงจุดที่สุดหรือเปนคําถามที่มีความแจมชัดวา
ผูสัมภาษณตองการใหตอบในแงไหน ไมควรใชคําถามกวางเกินไป อาจจะทําใหการลงสรุปไดยาก 

(3) คําถามควรมีความเชื่อมั่นสูง แมจะใชคําถามเดิมถามซ้ําอีก ก็ไดรับคําตอบ
เหมือนเดิม 
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(4) คําถามที่ใชสัมภาษณ ควรจะไดคําตอบที่สามารถนําไปขยายอิงสูเหตุการณ
ที่คลายคลึงกันได 

2) การสังเกต (observation) คือ การเฝามองดูส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางมีจุดมุงหมาย 
เครื่องมือสําคัญของการสังเกตก็คือตาและหูนั่นเอง การเฝาดูโดยการบันทึกในสมองจะทําใหลืม
เลือนงาย ขอรายการ (checklist) ที่จะใชในการสังเกตจึงควรเตรียมไวใหพรอม การสังเกตที่ดีก็ตอง
ฝกเหมือนกัน จึงจะทําหนาที่ที่ไดถูกตองสมบูรณ ผูสังเกตควรจะเปนที่รับรูและมีประสาทตาดี 
มิฉะนั้นแลวจะทําใหขอมูลคลาดเคลื่อนในการสังเกตเจตคติของคน ตองใชเวลาเพื่อหาความ
แนนอนของการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ การเขียนขอรายการของพฤติกรรม จึงตองเตรียมไวกอน การ
สังเกตแตละครั้งแตละเวลาถาพฤติกรรมนั้นปรากฏก็จะไดบันทึกไวทันที 

3) การรายงานตนเอง (self - report) เครื่องมือแบบนี้ตองการใหผูถูกสอบแสดง
ความรูสึกของตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส นั่นคือส่ิงเราที่เปนขอความ ขอคําถาม หรือเปนภาพ 
เพื่อใหผูสอบแสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมานั่นเอง แบบทดสอบหรือมาตราวัดที่ถือวา
เปนแบบมาตรฐาน (standard form) เปนแนวการสรางของเทอรสโตน (Thurstone) กัตแมน 
(Guttman) ลิเคอรท (Likert) และออสกูด (Osgood) การวัดเจตคติแบบรายงานตนเองยังมีวิธี
ออกแบบอื่นๆ อีกมาก แตไมถือวาเปนรูปแบบมาตรฐาน ซ่ึงสรางแลวแตจุดมุงหมายของการสราง
หรือการวัดเปนคราวๆ ไป 

4) เทคนิคการจินตนาการ (projective techniques) แบบนี้อาศัยสถานการณหลาย
อยางไปเราผูสอบ สถานการณที่กําหนดใหจะไมมีโครงสรางที่แนนอน ทําใหผูสอบจะตอง
จินตนาการออกมาตามแตประสบการณเดิมของตน แตจะแสดงออกมาไมเหมือนกัน เชน ประเภท
ใหเติมประโยคใหสมบูรณ ภาพนามธรรม เติมเรื่องราวส้ันๆ เลานิทานจากภาพ ฯลฯ การแปล
ความหมายอาศัยผลจากการตอบสิ่งที่กลาวมาแลว ก็พอจะรูไดวาผูนั้นมีเจตคติอยางไรตอเปาเจตคติ
นั้นๆ 

5) การวัดทางสรีรภาพ (physiological measurement) การวัดดานนี้อาศัยเครื่องมือ
ไฟฟา หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพของรางกาย เชน การใชเครื่อง                   
กัลวานอมิเตอรชนิดหนึ่งเพื่อวัดดูความตานทานกระแสไฟฟาในผิวหนัง เมื่อคนเกิดความ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ สวนผสมของสารเคมีตางๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปกติ 
เรียกวามีกระแสไฟฟาไหลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได เครื่องมือวัดทางไฟฟาก็จะสามารถ        
วัดตรวจสอบเปรียบเทียบกับขณะที่รางกายอยูในสภาพปกติได เครื่องมือจับเท็จอาศัยหลักการอันนี้
การจะเชื่อถือไดขนาดไหนตองศึกษาใหรอบคอบ อารมณตางๆ อาจศึกษาไดจากการเปลี่ยนแปลง
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ของลูกตาดําปริมาณของฮอรโมนบางอยางก็สามารถบอกอารมณความพอใจหรือไมพอใจของคน
ได 

สรุปไดวาในการวัดเจตคตินั้นเราสามารถใชเครื่องมือในการวัดไดวิธี เชน การสัมภาษณ 
การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิคการจิตนาการ และการวัดทางสรีรภาพ ซ่ึงการจะเลือก
เครื่องมือวัดแบบใดนั้นแลวแตความเหมาะสมและสถานการณที่ตองการจะวัด 
 

2.3.6 ทฤษฎีและความเชื่อเก่ียวกับการเกิดเจตคติ 
ทฤษฎีและความเชื่อที่เกี่ยวกับการเกิดเจตคติ มีดังนี้ (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  

2543,  หนา 63 - 65) 
1) ทฤษฎีการเรียนรู (learning theory) 

ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีนี้ก็คือ เจตคติสามารถเรียนรูไดเหมือนกับลักษณะอื่นๆ ของ
คน คนแสวงหาขอมูลและขอเท็จจริงเพื่อสรางสมการเรียนรู เขาเรียนรูความรูสึกและคานิยมตางๆ 
ไดจากขอเท็จจริง เชน เด็กเล็กๆ เรียนรูวาสัตวชนิดหนึ่งคือสุนัข สุนัขตัวนั้นเปนเพื่อนไดและเปน
สัตวที่ดีในที่สุดเขาก็เรียนรูวาเขาชอบสุนัข เด็กเรียนรูทั้งดานความรูความเขาใจและความรูสึกของ
เจตคติ ซ่ึงอาศัยกระบวนการที่ควบคุมการเรียนรู นั่นคือกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปใชในการกอเกิดเจตคติได แตละคนแสวงหาขอมูลและความรูสึกโดยกระบวนการเชื่อม
สัมพันธ การเชื่อมสัมพันธจะเกิดขึ้นเมื่อส่ิงเราปรากฏในเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกัน เชน      
ครูประวัติศาสตรอธิบายคําวา นาซี ดวยทาทางขึงขังเปนปรปกษ เราจะสรางความเชื่อมสัมพันธ
ระหวางความรูสึกทางลบกับคําวา นาซี ในทางกลับกันถากลาวถึงความกลาหาญของทหารไทย       
ที่สรางวีรกรรมสูศึกท่ีเขาคอ ก็จะมีความรูสึกดีตอทหารไทย ยกยองเปนวีรบุรุษ เกิดเจตคติทางบวก
ขึ้น เจตคติเกิดขึ้นจากความรูตางๆ บวกการเชื่อมโยงกับดานการประเมินคุณลักษณะนั้นๆ นั่นคือ
การเรียนรูเกิดผานการเสริมแรง เชน การเรียนคณิตศาสตรสอบได A ก็รูสึกชอบและสบายใจ   
อยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้นๆ ถาเราไปพูดใหเพื่อนเห็นประโยชนจากการเรียนคณิตศาสตรวา
สนุกเรียนงายถือเปนแรงเสริมใหเพื่อนๆ เกิดความสนใจ มีความรูสึกทางบวกกับวิชานี้ นั่นคือ
เพื่อนๆ จะเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรก็เพราะไดแรงเสริมจากผูที่เรียนได A ในวิชา
คณิตศาสตรนั่นเอง 

เจตคตินอกจากจะเกิดจากการเรียนรูโดยวิธีเชื่อมสัมพันธและวิธีการเสริมแรงแลวยังจะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการเลียนแบบ การเลียนแบบเปนการเรียนรูชนิดหนึ่ง การเลียนแบบจะตองมีตัว
แบบไวให คนตามธรรมดาชอบเลียนแบบคนอื่น ถาผูนั้นเปนคนแข็งแรงและมีความสําคัญตัวแบบ
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ที่สําคัญคือสถาบันครอบครัว เด็กจะเลียนแบบเจตคติของพอแม พอวัยรุนจะเลียนแบบเจตคติ     
ของกลุมเพื่อน นอกจากนั้นเขายังเรียนรูไดจากครู ความคิดจากหนังสือ 

2) ทฤษฎีแรงจูงใจ (incentive theory) 
ทฤษฎีนี้ใหแนวคิดการเกิดเจตคติวา เปนกระบวนการใหน้ําหนักจากคุณและโทษของ

เปาหมายของเจตคตินั้นๆ แลวพิจารณาตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุด ลองพิจารณาดูวาที่เรารักหรือ
ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น อยูๆ เกิดรักหรือชอบขึ้นมาเปนไปไมได ส่ิงที่เรารักหรือชอบจะตองมีคุณ     
มีประโยชนตอเราแน อาจจะมีส่ิงไมดีอยูบางแตเมื่อช่ังใจดูคุณหรือโทษแลว เห็นวาน้ําหนักของ
คุณประโยชนมีสูงกวา เราก็จะชอบสิ่งนั้น ในทางตรงกันขามถาเปาเจตคติตัวนั้นมีโทษหรือ          
ไรประโยชนมากกวา ก็จะไมชอบสิ่งนั้นจากการพิจารณาตัดสินใจโดยกระบวนการแบบนี้จึงทําให
เกิดเจตคติทางบวกหรือทางลบขึ้นได ตัวอยางเชน นักเรียนสาวคนหนึ่งไดรับเชิญไปงานเลี้ยง
สังสรรคเขาคิดวาเปนงานที่สนุกพบปะเพื่อนฝูงจึงมีเจตคติทางบวก แตขณะเดียวกันผูเปนพอแม  
ไมอยากใหลูกสาวไปงานเลี้ยง เพราะกําลังเรียนเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย แนวคิดนี้ถาเธอมีเจตคติ
ดีตอพอแมมาก เธอก็จะมีเจตคติตองานเลี้ยงทางลบ ตามทฤษฎีนี้เด็กสาวคนนี้จะตองพิจารณาตัดสิน
ใหน้ําหนักคุณและโทษของการจัดเลี้ยงสังสรรควาไปงานหรืออานหนังสืออะไรสําคัญกวา ก็จะเกิด
เจตคติขึ้น ถาตัดสินใจอยูบานอานหนังสือเรียนดีกวา เกิดเจตคติทางลบกับงานเลี้ยงสังสรรค       
การพิจารณาตัดสินเปนสิ่งสําคัญ ตัวอยางที่ชัดอีกตัวอยางหนึ่งคือ การสูบบุหร่ี การดื่มเหลา พวกนี้มี
ทั้งคุณและโทษ ปญหาคือใครจะพิจารณาเห็นคุณหรือโทษมากกวากัน แรงกระตุนทางไหนจะชนะ
ก็เกิดเจตคติดีทางนั้น คนที่ไดรับความรูวาบุหร่ี เหลาเปนส่ิงทําใหสุขภาพเสีย เงินทองสูญเปลา
มองเห็นโทษของ 2 ส่ิงนี้ก็จะเกิดเจตคติทางลบ 

สรุปไดวาทฤษฎีและความเชื่อที่เกี่ยวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีหลาย
ทฤษฎี ซ่ึงทฤษฎีที่จะอธิบายการเกิดเจตคติไดงาย ไดแก ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

2.3.7 ประโยชนของเจตคติ 
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติ ไวดังนี้ 
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543,  หนา 54) ไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติไว

ดังตอไปนี้ 
1) เจตคติเปนคํายอของการอธิบายความรูสึกยาวๆ คลุมพฤติกรรมตางๆ ไดมาก 

เชน จะพูดวา เขามีเจตคติตอครอบครัว มีความหมายถึงเขารักครอบครัว ใชเวลามากในการอยูกับ
ครอบครัว มีความสุขใจที่ไดอยูกับครอบครัว เห็นพองตองกันกับความคิดเห็นของครอบครัว        
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ทําอะไรหลายอยางเพื่อครอบครัว ฯลฯ จะเห็นวาแคคําเดียววาเจตคติเทานั้น จะมีความหมายคลุม
มากมาย 

2) เจตคติใชพิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอส่ิงอื่นหรือมีตอเปาเจตคติ
ของคนคนนั้นได นั่นคือรูเจตคติของคน สามารถสงเสริมหรือยับยั้งสิ่งที่เขาจะแสดงออกได 

3) เจตคติสามารถมองสังคมได เพราะเจตคติเปนส่ิงคงเสนคงวา พฤติกรรมของ
บุคคลที่จะแสดงออกจากเจตคติ จึงสามารถนํามาอธิบายความคงเสนคงวาของสังคมไดดวย 

4) เจตคติมีความดีงามในตัวมันเอง เจตคติของคนที่มีตอเปาเจตคติรอบๆ ตัวเราเอง
สะทอนใหเห็นโลกทัศนของคนๆ นั้น มีคุณคาในการศึกษาจุดมุงหมายของชีวิตเขา 

5) จากที่รูวาเจตคติเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการใหการศึกษา
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีงามตามสังคม จึงตองศึกษาสัญชาตญาณและปรับส่ิงแวดลอม เพื่อใหมีอิทธิพล
ตอเจตคติของคนตามที่ตองการ 

6) ในสาขาวิชาสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาหลายคนใหความเห็นวา เจตคติเปนศูนย
ความคิดและเปนฐานของพฤติกรรมสังคม การจะปรับระบบกลไกของสังคมจึงควรเปลี่ยนแปลง
เจตคติของแตละบุคคล 

สรุปไดวาเจตคติชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเฉพาะเขาใจความคิด
ความรูสึกทางดานจิตใจของมนุษย การที่รูเจตคติของบุคคลอื่นนั้นสามารถชวยสงเสริมหรือยับยั้ง
ส่ิงที่เขาจะแสดงออกได 

 

2.4 บริบทของทองถิ่น 
 

2.4.1 ความสําคัญของบริบททองถิ่น 
การจัดการเรียนรูโดยเนนบริบททองถ่ินถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก ซ่ึงมี

นักวิชาการไดกลาวถึงไวดังนี้ 
 
อมรวิชช นาครทรรพ (2542,  หนา 52) กลาววา กระบวนการเรียนรูโดยเนนบริบท

ทองถ่ินมีขอคิดที่สําคัญๆ ดังนี้ 
1) เด็กๆ ตองเรียนและเลนไปพรอมๆ กัน การเรียนรูที่ดีตองแทรกอยูในการเลน

ตางๆ ตามประสาเด็ก การกําหนดหัวขอและกิจกรรมการเรียนควรกําหนดใหตรงกับนิสัยและจริต
ของเด็ก 
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2) บทเรียนหนึ่ง วิชาหนึ่ง กิจกรรมหนึ่ง ไมจําเปนตองเรียนรูเร่ืองเดียว แตสามารถ
ผสมผสานการเรียนรูที่เปนองครวมหลายๆ เร่ืองพรอมๆ กันได เพราะนั่นคือชีวิตจริงที่เราไมอาจ
มองอะไรแยกสวนได 

3) ครูอยาไปตีกรอบมากนักวาเด็กตองรูอะไร เม่ือไร เพราะการเรียนรู เปน
กระบวนการตอเนื่อง ครูสมควรเนนที่พัฒนาการของเด็กและทัศนคติที่ดีของเด็กตอการเรียนรู 

4) ครูกับผูปกครองตองเขาใจกันและสื่อสารกันใหใกลชิดเพื่อใหแนใจวาในขณะที่
ฝายหนึ่ง “ปลดปลอย” อีกฝายได “คุมขัง” ศักยภาพเด็ก การประสานบาน-โรงเรียนเปนเรื่องสําคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544,  หนา 38-39) กลาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนที่เนนบริบทใกลตัวนักเรียนไววา ครูผูสอนจะตองคํานึงสิ่งตอไปนี้ 

1) ผูเรียน ขอใหตระหนักในความตองการและความสามารถของแตละบุคคล ตอง
คํานึงถึงอายุ ความรูพื้นฐาน ประสบการณและวิธีเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงจะแตกตางกันออกไป        
ในการเลือกกิจกรรมการสอนครูจะตองตระหนักถึงความแตกตางเหลานี้ดวย 

2) จุดประสงคการเรียนรู ตองคดิเสมอวาผูเรียนจะตองเกิดการเรียนรูอะไรบางและ
ตองสามารถทําอะไรไดบางจึงประสบความสําเร็จ ครูสามารถนําเอาความตองการของผูเรียนมา
ผสมผสานกันเขากับหลักสูตรเพื่อกําหนดเปนหัวเร่ืองหลักสูตรบูรณาการตางๆ ในแตละหัวเร่ือง
สามารถนํามาสรางสรรคโอกาสการเรียนรูไดอยางกวางขวาง โดยใชแผนการสอนตางๆ ซ่ึงนี่คือ
แนวทางที่จะคิดเนื้อหาการสอนขึ้นมา ถาจะใหดีที่สุด ครูที่สอนระดับเดียวกันควรจะไดพัฒนา
เนื้อหารวมกัน ผูเรียนจะพัฒนาความสามารถตอไปนี้จากการทํากิจกรรมแบบประสบการณโดย
อาศัยบริบททองถ่ิน ดังนี้ 

(1) ความรู ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการก็จะถูกพัฒนาอยูแลว แตในการสอน
แบบประสบการณความรูจะผานเขามาจากหลายๆ วิชาการ โดยผูเรียนทํากิจกรรมในโครงงานตางๆ 
ที่สําคัญที่สุด คือผูเรียนไมไดทองจําขอมูลจํานวนมากที่ถูกปอนให แตจะคอยๆ ซึมซับและคนพบ
ความรูจากการทํางานดวยกระบวนการประยุกตขอมูลไปใชในสถานการณจริง 

(2) ทักษะ ไดรับการพัฒนาจากประสบการณการเรียนรูที่ครูจัดให ตัวอยางเชน 
ผูเรียนจะสามารถเพิ่มทักษะของคนในดานตางๆ ดังนี้ 

ก. การรวบรวมขอมูลและคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ข. การระบุปญหาและแนวทางแกไขปญหา 

ค. การพัฒนาและปฏิบัติตามแผนการทํางานรวมกัน 
 ง. นําเสนอแนวคิดโดยการพูดและการเขียน 
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(3) เจตคติและการใหคุณคา จะถูกสรางเสริมขึ้นมาเพื่อสงเสริมการเปนพลเมือง
ดีและมีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย ความเชื่อในการศึกษาตลอดชีวิต 

3) บรรยากาศการสอน ตองตระหนักวาทําอยางไรจึงจะใชหองเรียนรวมไปถึง
ส่ิงแวดลอมนอกหองเรียน (ในชนบท ในบริบทใกลตัวผูเรียน) มาสรางใหเกิดโอกาสการเรียนรู    
ทําอยางไรจึงจะนําเอาสภาพธรรมชาติและสังคมรอบๆ ตัวผูเรียนใชใหเกิดประโยชน หัวเรื่อง
หลักสูตรแบบบูรณาการแบบใดจึงจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองไดภายใน
บรรยากาศการสอนดังกลาว มีหลายเรื่องที่ครูจะตองคํานึงถึงเมื่อจะสรางบทเรียนตางๆ ดังนี้ 
 (1) ตองการสื่อใดบางและมีอะไรอยูบาง 

(2) จําเปนตองจัดหรือปรับหองเรียนในลักษณะใดบาง 
(3) จะตองปรับตารางสอนอยางไรบาง 
(4) หากจะตองมีกิจกรรมนอกหองเรียน ตองจัดการอะไรบาง 
(5) ผูเรียนจะดูแลรับผิดชอบอะไรไดบาง ครูจะดูแลสวนใด 
(6) ในชุมชนมีใครมีความสามารถพิเศษดานใดบาง ซ่ึงสามารถพัฒนาหรือมา

ชวยในโครงการบางอยางได 
4) ผูสอน ตองคํานึงถึงบทบาทของตนที่เปล่ียนไปใหผูเรียนรวมรับผิดชอบในการ

เรียนรูของตนเอง จะทราบไดอยางไรวาควรปลอยใหผูเรียนเรียนเองเพียงไร และครูควรจะควบคุม
แคไหน การสอนในแนวนี้ครูจะตองกําหนดเปาหมายการเรียนรู จัดกิจกรรม จัดเตรียมสื่อและ
แหลงขอมูล สาธิตเทคนิค วิธีการใชทักษะในการเปนผูประสานและหาแนวทางเชิงสรางสรรคใน
การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 

พิทยา วองกุล (2542,  หนา 77-80) ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยการ
ผสมผสานชีวิตจริงโดยใชบริบทของทองถ่ินวามีประโยชน 5 ประการคือ 

ประการแรก คือ จะชวยใหผูเรียนไดเรียนเรื่องที่เปนจริงทางสังคมมากขึ้นและสามารถ
พัฒนาปญญาสอดคลองไปกับทิศทางการปฏิรูประบบสังคม 

ประการที่สอง คือ การเรียนจะไมแยกจากโลกที่เปนจริง 
ปจจุบันการเรียนจะแยกผูเรียนออกจากโลกที่เปนจริง โดยใหผูเรียนเรียนอยูในหองเรียน

แคบๆ และติดยึดอยูกับตําราเรียน ซ่ึงมีพื้นฐานอยูกับการแยกผูเรียนจากโลกที่เปนจริง ทําใหผูเรียน
คิดไปวาการเรียนคือการเขาหองเรียน และไมเขาใจวาโลกที่เปนจริงคือโรงเรียนที่ใหญที่สุด และ
เคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดในการเรียนรูคือการสัมผัสกับปญหาโดยตรงไมใชโดยออม 

ตัวอยางเชน ผูเรียนตองถูกฝกรูจักเรียนรูจากสิ่งอยูใกลตัว ตัวอยางเชน จากพอ แม พี่ นอง 
ญาติมิตร จากปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ตัวอยางเชน ผูเรียนที่ยังเปนเด็กนาจะเรียนรูจากบทเรียนจากชีวิตจริงจากพอแมของตัวเอง 
วาความสําเร็จหรือความลมเหลวของชีวิตของพวกเขาเกิดขึ้นไดอยางไร วิธีเรียนแบบนี้จะลด
บทบาทการเรียนผานระบบหองเรียน ตําราเรียน และบทบาทของอาจารยลง 

ประการที่สาม การเรียนรูแบบรวมหมู 
กอนที่จะฝกการเรียนรูรวมหมูได ผูเรียนจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการทํางาน

และการคิดรวมกันอยางเปนทีม เร่ิมตั้งแตการทองเที่ยวดวยกัน การเลนกีฬา และการคบกันฉันท
กัลยาณมิตร 

ประการที่ส่ี คือ การเรียนจากภายใน 
ประการที่หา คือการเรียนรูโดยตรงจากธรรมชาติ 
เจตนาของการเรียนแบบนี้ก็เพื่อใหผูเรียนเขาใจคุณคาของธรรมชาติ โดยรวมคุณคาของ

พืชพันธุและสัตวทุกชนิดที่ดํารงอยูในธรรมชาติ วิธีเรียนก็คือตองพาผูเรียนใหสัมผัสกับธรรมชาติ  
ที่เปนจริง เรียนจากภาคสนามและสอนใหรูปญหาและบทบาทของผูเรียนที่จะตองมีสวนรวมใน  
การแกปญหา 
 

2.4.2 บริบททองถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เนื้อหาเกี่ยวกับบริบททองถ่ินของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ใชในการจัดทําชุดการเรียนรู เปน

ขอมูลสําคัญของจังหวัดดังตอไปนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา,  2549)  
1) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

(1) สภาพทั่วไป 
 ก. สภาพภูมิศาสตร สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเปนที่ราบลุม มีแมน้ํา

บางปะกงไหลผาน มีคลองที่สําคัญ คือ คลองทาไข คลองโสธรและคลองบานใหม มีอาณาเขต
ติดตอดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดคลองลาวและคลองบานใหม 
  ทิศใต  ขนานกับถนนศุขประยูรในรัศมี 200 เมตร และแมน้ําบางปะกง 
  ทิศตะวันออก จดแมน้ําบางปะกงและขนานกับถนนศุขประยูรในรัศมี 
200 เมตร  
  ทิศตะวันตก  ขนานกับถนนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา ในรัศมี 200 เมตร 

 ข. สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศในป พ.ศ. 2546 อุณหภูมิที่วัดไดโดยเฉลี่ย
สูงสุด 35.6 องศาเซลเซียส อากาศคอนขางรอน เฉลี่ยต่ําสุด 18.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนโดย
เฉลี่ยได 1,287.50 มิลลิเมตรตอป จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 133 วัน 
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(2) ประวัติความเปนมา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 โดยใหยก
ฐานะตําบลหนาเมืองที่ตั้งอําเภอเมืองขึ้นเปน “สุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรามณฑลปราจีน” ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 48 ตอนที่ 38 ลงวันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2474 มีกรรมการ
สุขาภิบาลชุดแรก  ประกอบดวย  “พระยาสิทธิสินสาทร” ขาหลวงประจําจังหวัดในสมัยนั้นเปน
ประธาน นายอําเภอ และกรรมการอื่นอีกรวม 8 ทาน 

ตอมาไดยกฐานะเปน “เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 52 หนา 1645 ลงวันที่ 10 ธันวาคม  2478  มีเนื้อท่ี  5.52 ตารางกิโลเมตร โดยมี “พระ
ยาพิพัฒนภูมิพิเศษ”  เปนนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลชุดเริ่มการ จํานวน 39 ทานและ
ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก รวมเปนเนื้อที่เขตเทศบาลทั้งหมดใน
ปจจุบัน  12.76  ตารางกิโลเมตร  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 90 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 31  
ธันวาคม 2516 

เมื่อยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมื่อป พ.ศ. 2478  ไดอาศัยอาคารหองประชุมของ
สภาจังหวัดเปนที่ตั้งสํานักงานจนถึง พ.ศ. 2506  อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงไปมาก  จึงขอใชอาคาร
ศาลากลางจังหวัดหลังเกาเปนที่ทําการแทนและไดยายมาอยูอาคารสํานักงานปจจุบัน  ซ่ึงตั้งอยูถนน
จุลละนันท  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2521 และไดตอเติมอาคารเดิมออกไปอีกเปนอาคาร 5 ช้ัน เปน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองราชยครบ 50 ป        
ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539  ชื่อวา อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป พุทธศักราช 2539 

ตราประจําเทศบาลเปนรูปนกยูงรําแพน โดยนํามาจากเครื่องหมายของมณฑล
ปราจีน  และธงประจํากองลูกเสือ  เพื่อเปนการรําลึกและเตือนความทรงจําวาครั้งหนึ่งเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรานี้เคยเปนที่ตั้งของมณฑลมากอน 

(3) ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลนับส้ินเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 มี
ประชากรรวม 39,655 คน แยกเปน ชาย 18,723 คน หญิง 20,932 คน   

(4) อาชีพ ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีอาชีพคาขาย 
(5) การคมนาคม ทางรถยนต  เรือ  รถไฟ 
(6) สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการดํารงชีวิต ฐานะของประชากรคอนขางดี 

สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนมากมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว  การดํารงชีวิตสวนใหญชวยกัน
ทํามาหากิน 
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2) วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
(1) สถานที่ตั้ง วัดโสธรวรารามวรวิหารเปนวัดที่มีลักษณะดี  เพราะตั้งอยูบน

แหลม  สถานที่ตั้งของวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนที่ธรณีสงฆ ในการรักษาศาสนาสืบไป ตาม
ธรรมเนียมจีน สถานที่ตั้งที่ดีเชนนี้เรียกวา “ที่มังกร” ซ่ึงมีคําทํานายทายทักวาหากพระพุทธรูปได
ประทับ ณ สถานที่แหงนี้จะเกิดรัศมีบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ในอันที่จะรักษาบานเมืองและสืบทอด
พุทธศาสนาสืบไป 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยูบนถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา หางจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 2 กิโลเมตร บนเนื้อท่ี 21 
ไร 42 ตารางวา เปนวัดที่มีประวัติความเปนมาเกาแกยาวนานนับรอยๆ ป และเปนที่เคารพสักการะ
และเปนที่พึ่งทางใจของชาวแปดริ้วมาแตโบราณกาล 

(2) ประวัติความเปนมา วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมมีช่ือวา “วัดหงส” 
เนื่องจากมีเสาหงสอยูในวัด เสาหงสมีลักษณะเปนเสาสูง ปลายเสาเปนรูปหงสตั้งอยู เลากันวาสราง
ขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยฝมือชาวมอญ เนื่องจากมีเสาหงสที่มีลักษณะศิลปะของชาวมอญ
ปรากฏอยู 

ตอมาพายุใหญไดพัดตัวหงสที่อยูบนยอดเสาหักพังลงมาเหลือแตเสาชาวบาน
จึงไดนําผาขึ้นไปผูกแทน นานเขาผูคนไดพากันเรียกชื่อตามภาพที่เห็นวา “วัดเสาธง” หลังเวลาผาน
ไปอีกชวงเสาหงสหรือเสาธงซึ่งถูกแดดลมกัดกรอนเปนเวลานานเมื่อลมพายุพัดจึงหักลงมาเปนสอง
ทอน ชาวบานเลยพากันเรียกวา “วัดเสาธงทอน” ตามลักษณะการหักเปนสองทอนของเสาหงสหรือ
เสาธง  แตเนื่องจากเปนคําที่ไมไพเราะ กอปรกับเปนชวงเวลาเดียวกับที่ชาวบานไดอัญเชิญพระ
พุทธโสธรหรือหลวงพอโสธรใหมาประดิษฐานในวัดนี้ ในขณะที่วัดยังมีช่ือเรียกไมแนนอน 
ชาวบานจึงพรอมใจกันเปล่ียนชื่อใหมเปน “วัดศรีโสทร”  ซ่ึงสันนิษฐานวามาจากชื่อเดิมขององค
พระสมัยที่อยูวัด  ศรีเมืองทางภาคเหนือ แตบางตําราก็กลาววาชื่อ “วัดโสทร” อันหมายถึง
พระพุทธรูป 3 องค  ซ่ึงพี่นองรวมอุทร 3 คน รวมกันสรางขึ้น และลอยน้ํามาดวยกันดังตํานาน 
(ความหมายของคําวา “โสทร”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา พี่นองรวมทองกัน) 

เร่ืองเลายังมีตอไปอีกวาในสมัยลานชาง – ลานนา เศรษฐีพี่นอง 3 คน ซ่ึงอาศัย
อยูทางภาคเหนือมีจิตเลื่อมใสศรัทธาสรางพระพุทธรูปเพื่อเสริมสรางพระบารมีและเพิ่มพูน
ผลานิสงส จึงไดเชิญพราหมณมาทําพิธีหลอพระพุทธรูปปางตางๆ ตามวันเกิดของแตละคน อันมี
ปางสมาธิ  ปางมารวิชัย  ปางอุมบาตร  แลวทําพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดาตามพิธีกรรมทาง
โหราศาสตร เพื่อปลุกเสกและอัญเชิญไปประดิษฐานในวัด 
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ตอมาไดเกิดยุคเข็ญขึ้นโดยพมาไดยกทัพมาตีไทยหลายครั้งหลายหนจนครั้ง
สุดทาย คือคร้ังที่ 7 ก็ตีเมืองแตก และไดเผาบานเผาเมืองตลอดจนวัดวาอารามตางๆ  หลวงพอหรือ
พระพุทธรูป 3 พี่นองไดปรึกษากันเห็นวาสถานการณคับขัน จึงแสดงอภินิหารเคลื่อนยายองคลงสู
แมน้ําปง แลวลองมาทางใตตลอด 7 วัน จนกระทั่งมาถึงแมน้ําเจาพระยา ตรงปจจุบันเรียกวา “สาม
เสน” ก็ไดแสดงอภินิหารลอยใหชาวบานชาวเมืองเห็น ชาวบานนับแสนๆ คนไดทําการฉุดหลวงพอ
ทั้ง 3 องค ถึง 3 วัน 3 คืน ก็ฉุดไมขึ้น ตําบลนั้นจึงเรียกวา “สามแสน” ซ่ึงไดเพี้ยนเปน “สามเสน”  
ในภายหลัง 

หลวงพอทั้ง 3 องค ไดลอยเขาสูคลองพระโขนง กอนออกสูแมน้ําบางปะกงได
แสดงอภินิหารโผลพนน้ําใหชาวบานเห็น ชาวบานไดระดมกําลังกันประมาณ 3 พันคน พยายามชัก
พระขึ้นจากน้ําแตไมสําเร็จ ภายหลังจึงไดเรียกชื่อคลองนี้วา “คลองชักพระ” 

แลวไดลอยทวนน้ําขึ้นไปจนถึงวัดสัมปทวนในปจจุบัน เมื่อถึงบริเวณดังกลาว
ไดแสดงอภินิหารลอยขึ้นเหนือน้ําใหชาวบานเห็นอีก ชาวบานไดพากันเอาเชือกพรวนไปผูก
พระพุทธรูปทั้ง 3 องคไวเพื่อจะฉุดลากขึ้นแตไมเปนผลสําเร็จ ชาวบานจึงพากันเรียกวัดนี้วา  “วัด
สามพระทวน” ภายหลังเพี้ยนเปน “สัมปทวน” 

จากนั้นพระพุทธรูปทั้ง 3 องค ไดลอยยอนกลับลงมาตามกระแสน้ําผานหนาวัด     
โสธรฯ ไปแสดงอภินิหารใหชาวบานเห็นอีกครั้งบริเวณคุงน้ําใตวัด ชาวบานพากันฉุดขึ้นมาจากน้ํา
แตไมเปนผลสําเร็จ ชาวบานจึงพากันเรียกชื่อหมูบานและคลองบริเวณนี้วา “บางพระ” จากนั้นได
ลอยทวนน้ําวนอยูหัวเล้ียวตรงกองทัพทหารชางที่ 2 จนเปนที่มาของชื่อวา “แหลมหัววน” และ 
“คลองสองพี่นอง”   

ตอมาพระพุทธรูปองคพี่ใหญไดแสดงอภินิหารลอยเขาไปตามลําแมน้ําแม
กลองแลวไปผุดขึ้นที่บริเวณบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบานไดอัญเชิญขึ้นไวที่วัดบาน
แหลม ไดชื่อวา “หลวงพอบานแหลม” สวนพระนององคเล็กไดลอยตามน้ําลองไปตามคลองบาง
พลีและผุดขึ้นที่คลองใกลวัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชาวบานไดอัญเชิญขึ้นไวที่วัดบางพลี มี
ช่ือวา “หลวงพอโตบางพลี” 

สําหรับองคกลางมาผุดขึ้นที่หนาวัดหงสหรือวัดเสาธงทอน ชาวบานไดนําเชือก
มาผูกเพื่อจะชักลากขึ้นฝงแตไมสําเร็จ ที่สุดไดมีผูรูทางไสยศาสตรทานหนึ่งไดเขารวมกับชาวบาน
ทําพิธีตั้งศาลเพียงตากระทําพิธีบวงสรวง แลวเอาดายสายสิญจนคลองไวกับพระหัตถจึงอัญเชิญ
ขึ้นมาไดสําเร็จ และนํามาประดิษฐานไวที่อุโบสถของวัด วันที่อัญเชิญขึ้นมาตรงกับวันขึ้น 14 ค่ํา 
เดือน 5 ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะอยูราว พ.ศ. 2313 ซ่ึงเปนชวงตนกรุงธนบุรี 
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ตอมาชาวบานไดรวมใจกันถวายนามวา “พระโสทร” มีความหมายวาพี่นอง
รวมอุทร ซ่ึงหมายถึงพระพุทธรูปทั้ง 3 องค ที่ลอยตามน้ํามาดวยกัน โดยที่ประดิษฐานอยู ณ วัดนี้คือ
หนึ่งในสามองคนั้น 

จากนั้นชาวบานไดพากันเรียกชื่อวัดตามชื่อหลวงพอวา “วัดโสทร” และเรียก
รวมไปถึงชื่อหมูบานและคลองที่อยูในละเเวกเดียวกับวดันั้นดวย 

ลวงมาถึงรัชกาลที่ 6 แหงกรุงรัตนโกสินทร คําวา “โสทร” ไดเปลี่ยนไปเขียน
ใหมเปน “โสธร” ที่เขียนใหมนี้มีความหมายวา “บริสุทธิ์” หรือ “ศักดิ์สิทธ์ิ” สําหรับเหตุที่มีการ
เปล่ียนชื่อจาก “หลวงพอพุทธโสทร” มาเปน “หลวงพอพุทธโสธร” ก็คงเปนดวยความศักดิ์สิทธ์ิ 
ของหลวงพอที่ประชาชนทั่วไปตางเคารพนับถือมาแตโบราณกาลแลว นอกจากนี้พุทธลักษณะอัน
งดงามของหลวงพอเองก็เปนปจจัยสนับสนุนใหเปล่ียนอักษรเขียนชื่อใหมดังกลาว 

พระพุทธโสธรเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ หนาตักกวาง 165 เซนติเมตร สูง 198 
เซนติเมตร ประทับอยูเหนือบัลลังก 4 ชั้น ปูลาดดวยผาทิพย ซ่ึงหมายถึงการอยูสูงสุด เปนพุทธ
เหนือพระอริยบุคคล 4 คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต 

ตามประวัติเลาวา เดิมเปนพระพุทธรูปหลอดวยสัมฤทธิ์ปางสมาธิ หนาตักกวาง
ศอกเศษ รูปทรงสวยงาม ภายหลังพระสงฆภายในวัดเห็นความงดงามนี้จะเปนอันตรายตอพระองค
เองจึงไดชวยกันนําดินมาพอกเสริมปนหุมองคเดิมไว พระพุทธโสธรที่เห็นในปจจุบันนั้น  ลงรักปด
ทอง  พระวรกายแบบเทวรูป พระพักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบปลี ความกวางของ
พระเพลา 3 ศอก 5 นิ้ว หรือ 1 เมตร 65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร 

สําหรับสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ภายในวัดที่เห็นอยูในปจจุบันลวนเปนของใหมที่
สรางขึ้นมาโดยผูเฒาผูแกเลาวาของเดิมไดถูกน้ํากัดเซาะผุพังไปหมดแลวที่เห็นลวนเปนของที่สราง
ขึ้นใหมทั้งสิ้น เวนแตพระพุทธรูปโสธรที่เปนของเกาดั้งเดิม 

(3) ความสําคัญ (หลวงพอโสธรกับสังคมฉะเชิงเทรา) ศรัทธาในหลักธรรมคํา
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทําใหชาวฉะเชิงเทรามีความผูกพัน อยางแนนเหนียวกับพุทธ
ศาสนา วัดโสธรเปนวัดคูบานคูเมืองแปดริ้วมานานแสนนาน บทบาทของวัดในวันนี้หรือในอดีตก็
คงไมแตกตางกันมากนัก คือยังคงเปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิตของผูคนตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย 
พระสงฆยังคงเปนผูประกอบพิธีกรรมในชวงสําคัญๆ ในชีวิตของฆราวาส แมกระทั่งในยามที่เกิด
ภัยภิบัติและความทุกขรอนในชีวิต ความเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพอก็ยัง
ทําใหผูคนหันเขาหาวัดเพื่อพักพิงและยึดเหนี่ยวจิตใจของตน 
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การเลาขานเล่ืองลือในความศักดิ์สิทธของหลวงพอโสธร ไดสืบตอกันมาชั่วลูก
ช่ัวหลานจนเกิดเปนตํานาน ธรรมเนียมประเพณีเพื่อสักการะองคหลวงพอ จึงกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต และในขณะเดียวกันสัญลักษณแทนองคหลวงพอที่เกิดขึ้นในรูปของพระพุทธรูปและ
พระเครื่อง ซ่ึงเชื่อวาเมื่อบูชาหรือพกพาติดตัว ก็จะนํามาซึ่งสิริมงคล ความปลอดภัยและโชคลาภแก
ผูที่เชื่อถือศรัทธา 

ในขณะเดียวกันความแนนแฟนทางศรัทธาเปนสวนสําคัญในการสรางความ
สามัคคีของผูคนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงมิไดเปน “ที่พึ่งพิงทางใจ” แตเพียงอยางเดียวแตยัง
เปรียบเหมือนศูนยกลางของความรวมแรงรวมใจ และความผูกพันระหวางชาวแปดริ้ว อันจะเปน
กําลังในการสรางสรรคส่ิงดีงามใหกับชาวเมืองฉะเชิงเทราแหงนี้เสมอไป 

3) แมน้ําบางปะกง แมน้ําบางปะกงถือวาเปนแมน้ําที่สําคัญสายหนึ่งของประเทศ
ไทย แตถือวาสําคัญที่สุดในภาคตะวันออกและจังหวัดฉะเชิงเทรา ตนน้ําเกิดจากแควหนุมาน ซ่ึง
เปนที่รวมของลําหวยใสใหญ ใสนอย และหวยยาง และแควพระปรงที่ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสัน
กําแพงในเขตทองที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไหลผานพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี 
เรียกวา “แมน้ําปราจีนบุรี” ไหลเขาสูเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผานอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา 
กิ่งอําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอําเภอบานโพธิ์ เรียกวา “แมน้ําแปดริ้ว” จากนั้นจะ
ไหลผานอําเภอบางปะกง และไหลลงสูอาวไทยตอไป ในชวงนี้มีชื่อเรียกวา “แมน้ําบางปะกง” แต
ถึงอยางไรก็ตามแมน้ําสายนี้คนทั่วไปจะรูจักแตชื่อวา “แมน้ําบางปะกง” มากกวาชื่อ “แมน้ําแปด
ร้ิว” ตามที่กลาวมาแลว มีความยาวรวมทั้งสิ้น 230 กิโลเมตร  

แมน้ําบางปะกงจะมีน้ําไหลผานตลอดทั้งปแตปริมาณน้ําจะลดนอยลงบางในชวง
ฤดูแลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณตนน้ํา นอกจากนี้ ในบางบริเวณยังมีเกาะแกงปรากฏอยู เรียกวา 
“กะเส็ด” ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการเดินเรือมาก น้ําที่ไหลลงมาตามลําน้ํานอกจากจะใชเพื่อการ
ขนสงสินคาแลว ยังมีประโยชนเพื่อการชลประทาน และน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบานที่
อยูสองฟากฝงของริมน้ํา ในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําจืดบริเวณตนน้ําลดลงทําใหน้ําเค็มบริเวณ
ปากอาวหนุนสูงขึ้นไปทางตนน้ํา และหางจากปากน้ํามาก ถาหากปใดภูมิอากาศแลงจัดจะทําให
น้ําเค็มหนุนเนื่องขึ้นไปถึงเขตอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี อันจะสงผลทําใหเกิดความ
เสียหายแกพืชผลท่ีปลูกไวตามชายฝงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ําจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง
รุนแรง ดังเชนปรากฏขึ้นในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนตน 

4) กําแพงเมืองเกา กําแพงเมืองเกาเปนของคูบานคูเมือง ซ่ึงจารึกรองรอยสําคัญทาง
ประวัติศาสตรหลายยุคสมัย ทั้งรองรอยแหงชัยชนะในการศึกสงครามและเหตุการณนองเลือด อัน
เปนโศกนาฏกรรมครั้งใหญของเมืองฉะเชงิเทราความเปนมาของกําแพงเมืองยอนกลับไปถึงตนกรุง
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รัตนโกสินทรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ขณะนั้นไทยกําลังขับเคี่ยวทํา
สงครามกับญวณเพื่อรักษาอํานาจในการปกครองเมืองเขมร ไทยและญวณไดสูรบยืดเยื้อกันยาวนาน
ถึง 14 ป (พ.ศ. 2376-2390) จนอาจกลาวไดวา “สงครามอานามสยามยุทธ” ในครั้งนั้นเปนการศึกกับ
ตางชาติที่ยาวนานที่สุด 

ดวยลําน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสายหลัก และเปนชัยภูมิธรรมชาติอยางดีในการ
ปองกันขาศึกศัตรู ในปมะเมีย พ.ศ.2377 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงไดโปรดเกลาฯ ให
กรมหลวงรักษรณเรศร เปนแมกองสรางกําแพงพรอมปอมปราการรักษาปากน้ําแหงนี้ เพื่อใหเมือง
ฉะเชิงเทราเปนเมืองเขื่อนขัณฑกันพระนครทางทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาใหปลอดภัยจาก
ขาศึก กําแพงมีลักษณะกออิฐถือปูนหนา 1 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 3 เสนทางดานเหนือ, 3 เสนทาง
ดานใต, 6 เสน 10 วา ทางทิศตะวันออก และ 6 เสน 10 วา ทางทิศตะวันตก มีเนื้อท่ีทั้งสิ้น 19 ไร 2 
งาน ดานขางและดานหลังหางจากกําแพงออกไปประมาณ 100 เมตร มีคูน้ําเปนแนวปองกันอีก
ช้ันหนึ่ง บริเวณกําแพงเมืองไดมีการขุดพบกระสุนปนใหญเปนจํานวนมาก ปนใหญบางกระบอกมี
จารึกเปนตัวเลข อารบิคและอักษรโรมันที่ทายกระบอกกําแพงเมืองปอมปราการนี้ นอกจากจะเปน
เครื่องแสดงขอบเขตเมืองอยางชัดเจนเปนครั้งแรกของฉะเชิงเทราในยุคโบราณแลว จากชัยชนะของ
ไทยในสงครามอานามสยามยุทธ ยังเปรียบเสมือนประจักษพยานในบทบาทของฉะเชิงเทราใน
ฐานะเมืองหนาดานซึ่งทําหนาที่ปกปองรักษาเมืองหลวงของชาติเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรเมือง   
แปดริ้วอีกดวย 

8 เมษายน 2391 เปนอีกวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณสําคัญขึ้นในประวัติศาสตรของ
เมืองนี้ ในเมืองแปดริ้วนั้นมีอ้ังยี่อยูกกหนึ่งชื่อ “กกเสงทง”ในวันเกิดเหตุมีการแสดงงิ้วที่ศาลเจา ชาว
จีนเหลานี้ไดพากันไปดูงิ้วโดยอาศัยขามคลองจุกเฌอไปที่ศาลเจา ที่เชิงสะพานแหงนั้นมีบานคน
ไทยซึ่งมีสุนัขดุ สุนัขไดออกมาไลกัด ชาวจีนตองพากันไลตีสุนัข เจาของสุนัขโกรธ จึงเอาเลื่อยไป
เล่ือยสะพานขามคลอง คร้ันขากลับจากดูงิ้ว ชาวจีนเดินขามสะพาน ปรากฏวาสะพานหัก จึงเกิดเปน
ปากเสียงจนถึงกับตอยตีกันเหตุการณไดทวีความรุนแรงลุกลามกลายเปนการจลาจล เพียงหลังจาก
นั้นไมนาน เมื่อชาวจีนคนหนึ่งตั้งตัวเปน “ตั้วเหี่ย” หรือหัวหนาอั้งยี่ เขาปลนโรงหีบออยและฆา
เจาของโรงหีบ ซ่ึงเปนชาวจีนดวยกัน ครั้นพระยาวิเศษฤๅชัย (บัว) เจาเมืองแปดริ้วออกไปจับกุม ก็
เกิดการสูรบกันขึ้นจนพระยาวิเศษฤๅชัยส้ินชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่ ไมกี่วันตอมา “ตั้วเหี่ย” ก็กอ
การกบฏ นําคณะอั้งยี่ยึดเมืองฉะเชิงเทรา เผาเมือง และตั้งกําลังมั่นในกําแพงปอมปราการแหงนี้ 

รอนถึงทางกรุงเทพฯ ตองสงกองทัพหลวงออกมาปราบปรามอยางเด็ดขาด มี
เจาพระยาพระคลังและเจาพระยาบดินทรเดชาเปนแมทัพจึงเอาชนะพวกอั้งยี่ได ในการรบครั้งนั้น



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

47 

เกิดการฆาฟนกันตายนับพัน จนมีผูกลาวกันวา ศพไดลอยไปตามแมน้ําบางปะกงจนน้ําในแมน้ํา
แดงเปนสีโลหิต นับเปนเหตุการณนองเลือดครั้งยิ่งใหญที่สุดที่เคยมีมา 

5) พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตั้งอยูหนาศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ สรางขึ้นเปนพระบรมราชานุสาวรีย เนื่องจากพระองคได
เสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง 3 คร้ัง 

6) อนุสาวรียพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ตั้งอยูที่ถนนศรีโสธรตัด
ใหม พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนชาวแปดริ้วและไดรับการยกยองใหเปนครูปู
ชนียบุคคลในทางภาษาไทย  ทานไดแตงแบบเรียนภาษาไทย ไดแก หนังสือมูลบทบรรพกิจ วาหะ
นิติ์นิกร อักษรประโยค สังคโยคพิธาน พิศาลการันตและไวพจนพิจารณ และบทสวดสรรเสริญ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บิดา ครู อาจารย ซ่ึงใชมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2542 

7) ศาลหลักเมือง ตั้งอยูที่ถนนมรุพงษ ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แนวเดียวกับ
กําแพงเมืองเกา เปนที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงเชื่อกันวาเปน
ของคูบานคูเมืองที่ชวยคุมครอง ปกปองรักษาเมอืงแปดริ้วใหพนจากภยันอันตรายทั้งปวงมาแตอดีต
กาล  ศาลหลักเมืองมีมาตั้งแตครั้งสรางเมืองแปดริ้ว  เสาหลักเมืองชํารุดผุกรอนไปมาก  จึงไดสราง
เสาขึ้นใหมดวยไมมะคาและจัดใหมีงานบําเพ็ญกุศลและสมโภชในการยกเสา  ในวันที่  16  
กรกฎาคม  2538 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไดเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคประกอบพิธีสมโภชหลักเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 3 มิถุนายน 2542 

8) ตลาดบานใหม ตลาดบานใหมเปนตลาดโบราณริมฝงแมน้ําบางปะกงอายุกวา
รอยป ตั้งอยูที่ถนนศุภกิจ ทางไปอําเภอบางน้ําเปรี้ยว เดิมเคยเปนแหลงชุมชนชาวจีนที่มีความคึกคัก 
มีการคาขายสินคาตางๆ มากมาย ดวยความมีเสนหของความเกาแก ตลาดเรือนไมและวิถีชีวิตอยูกัน
แบบเรียบงาย  จึงมีกองถายทําละครและภาพยนตรมาถายทํา ณ สถานที่แหงนี้อยูเปนประจํา   

9) สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ถนนสวนสมเด็จฯ หนาศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 90 ไร จดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2523  เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงมีพระชนมายุครบ  80  พรรษา  จัดตั้ง
เขตการศึกษาละ 1 แหง รวม 12  แหงทั่วประเทศ ที่สําคัญมีพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบราราชชนนีประดิษฐานอยู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกฎุราชกุมารไดเสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2543 
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10) วัดอุภัยภาติการาม (ซําปอกง) วัดอุภัยภาติการามหรือที่ชาวจีนเรียกกันวา 
“วัดซําปอกง” ตั้งอยูที่ตําบลบานใหม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อยูหางจากวัดจีนประชาสโมสรราว 1 
กิโลเมตร ซ่ึงปรากฏประวัติวาสรางในสมัยแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 เมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) โดยขุนพิพิธ-พานิชกรรมโดยสละที่ดินตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา สรางวิหารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้น 

รุงขึ้นในป ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได
เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราเพื่อเปดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา และไดทรงพระกรุณา
เสด็จพระราชดําเนินมายังวิหารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดวย ทรงมีพระศรัทธาบริจาคเปนเงิน 
200 บาท พระราชทานสมทบในการสรางอารามและปฏิสังขรณพระพุทธศาสนากับไดพระราชทาน
นามวัดนี้วา “วัดอุภัยภาติการาม” สวนพระพุทธรูปพระราชทานนามวา “พระพุทธไตรรัตนนายก” 
ดังหลักฐานที่ปรากฏอยูในแผนใบปลิวซ่ึงพิมพขึ้นในป ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ความบางตอนวา 
“ฎีกา  ขาพเจา  หลงจูฮี้  หลงจูแดง  แผกุศลมายังทานทั้งหลายทราบ ดวยขาพเจาไดจําลองรูปพระเจา
นางเชิง  คือจีนเรียกวาสําปอกงมาจากกรุงเกา ที่วิหารนั้นตําบลบานใหมตลาดลางแขวงเมือง
ฉะเชิงเทรา เปนที่สักการบูชาสรางมาแตศกกอน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 126  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  และไดเสด็จพระราชดําเนินไปที่วัดนั้นไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงิน  
200  บาท ปฏิสังขรณวัดนั้น มีพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามวา วัดอุภัยภาติการาม  
พระพุทธรูปมีนามพระไตรรัตนนายก บัดนี้จะมีการสมโภชปดทองพระพุทธรูปพระไตรรัตนนายก
เพิ่มเติมอีก กําหนดการ ณ วันที่ 8 เมษายน ศก 172 รวม 5 วัน” 

วัดอุภัยภาติการามนี้ แตเดิมเปนพระอารามแหงมหายานนิกายเคยอยูภายใตการ
ปกครองดูแลจากพระคุณเจาเชียงหงี  (อดีตเจาอาวาสสมัย ร.5 แหงวัดจีนประชาสโมสร) คร้ังเมื่อ
พระคุณเจาเชียงหงีไดถึงมรณภาพในป พ.ศ. 2497 วัดนี้ก็ขาดการดูแลถูกปลอยใหเสื่อมสภาพลงและ
อยูในสภาพวัดรางมานับสิบป 

ครั้นตอมาเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2512 นายพิชัย  สุรัตพิพิธ  บุตรขุนพิพิธพานิช
กรรมพรอมดวยสัปบุรุษ ไดทําหนังสือยื่นเรื่องราวถึงกรมศาสนาโดยผานเจาคณะใหญอนัมนิกาย  
เพื่อให รับรองสภาพวัดอุภัยภาติการามให เปนการถูกตองตามกฎหมาย  ซ่ึงกรมศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการไดรับรองสภาพวัดอุภัยภาติการาม  เปนนิติบุคคลถูกตองตามกฎหมายเมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2512 วัดนี้จึงไดรับการบูรณะซอมแซมใหฟนคืนสภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการ
อุปถัมภของคณะสงฆอนัมนิกาย ภายใตการควบคุมดูแลจากอธิการอกฮี ฝาหยุน และไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 จากความเปนมาดังนี้จึงนับเปนสาเหตุ
แหงการกลับกลายจากวัดจีนแหงมหายานนิกาย  เปนวัดญวนแหงอนัมนิกาย 
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ส่ิงที่นาสนใจในวัดนี้ คือ องคพระประธาน “พระไตรรัตนนายก” (ซําปอกง) ซ่ึงมี
ขนาดหนาตักกวางราว 6 เมตรเศษและสูงราว 7 เมตรเศษ ซ่ึงอาจนับไดวาเปนวัดที่มีองคพระ
ประธานใหญที่สุดในจังหวัดนี้ซ่ึงจําลองมาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประวัติ
อันเปนวัดที่พระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ 5 ไดเคยเสด็จพระราชดําเนินมาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามวัดและนามพระประธาน 

11) วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) พระอุโบสถวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือที่
ชาวบานเรียกวา “วัดเมือง” เปนวัดที่สําคัญและเกาแกวัดหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ตําบล
หนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา พระวิหารติดกับโรงเรียนดัดดรุณี (โรงเรียนสตรีประจําจังหวัด) 
ตามประวัติเลากันมาวาวัดนี้ “กรมหลวงรักษรณเรศร” หรือหมอมเกสรไดทรงสรางขึ้นในคราว
เสด็จออกมาสรางปอมเมืองฉะเชิงเทรา ตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
เมื่อ พ.ศ. 2377 เนื่องจากสรางขึ้นพรอมกับปอมและกําแพงเมือง ชาวบานจึงพลอยเรียกวัดนี้งายๆ วา 
“วัดเมือง”   

ตอมาในป พ.ศ. 2391 เดือน 5 ซ่ึงยังอยูในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดเหตุการณกบฏอั้งยี่
ขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราถึงขั้นฆาเจาเมืองคือ พระยาวิเศษฤาชัย (จัน) ตาย พรอมทั้งยกพวกเขายึดเอา
ปอมเมืองฉะเชิงเทราไวเปนที่มั่น อีกทั้งเอาไฟเผาวัดเมือง คงเหลือแตพระอุโบสถและวิหาร ตั้งแต
นั้นมาจึงเปนวัดรางไปชั่วระยะหนึ่ง 

กระทั่งสมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศยกพลจากเมืองสมุทรสาคร มาปราบกบฏ
อ้ังย่ีราบคาบและไดตั้งใหพระยาวิเศษฤาชัย(บัว) เปนเจาเมืองฉะเชิงเทรา วัดเมืองจึงไดรับการ
ปฏิสังขรณขึ้นใหมโดยทานเจาเมืองฉะเชิงเทรา มาในสมัยแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่  5 เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราในครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2450  เพื่อเปดทาง
รถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา ไดพระราชทานนามวัดนี้ใหมวา “วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์” 
(แปลวาวัดที่ลุงของพระเจาแผนดินทรงสราง) และในรัชกาลนี้สมัยพลตรีพระเจาบรมวงศเธอ     
กรมขุนมรุพงษศิริพัฒน เมื่อทรงพระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ (ในรัชกาลที่ 5) กรมหมื่นดํารง
ตําแหนงขาหลวงพิเศษ และสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลปราจีน (พ.ศ. 2458 – 2466) ได
ทรงตัดถนนชายลําน้ําบางปะกงที่เรียกวา “ถนนมรุพงษ” จึงทําใหวัดตองแยกออกเปน 2 คณะ คือ 
ตอนริมลําน้ําบางปะกงเรียกวา “คณะลาง” และตอนริมพระอุโบสถเรียกวา “คณะบน”  ตอมาสมัย
มหาอํามาตยตรีพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ทองยอย  เศวตศิลา) เปนสมุหเทศาภิบาล
มณฑลปราจีน (พ.ศ.  2472 – 2474) ไดยายคณะลางกับคณะบนเปนคณะเดียวกัน พอป พ.ศ. 2475  
สวนของวัดตอนชายน้ําเปนที่ธรณีสงฆทําประโยชนใหแกวัดตอมาโบราณสถานที่ปรากฏอยูใน
บริเวณวัดขณะนี้มีพระอุโบสถ มีกําแพงแกว 3 ดาน ดานหลังเปนรั้วเฉยๆ  เพราะติดกับพระวิหาร
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ตรงมุมดานหนาของกําแพงแกวสรางวิหารคดเล็กๆ ไวทั้งสองขาง แตไมมีพระพุทธรูปสักองคเดียว 
พระอุโบสถมีระเบียงหนาหลัง หลังคาลดชั้นแยกจากหลังคาตัวพระอุโบสถ ทําใหเห็นหนาบันซอน
สองชั้น ชั้นบนประดับลายดอกเบญจมาศ  ไมจําหลักชั้นลางประดับลายเบญจมาศเหมือนกันเวนแต
วาเปนลายปูนปน นาเสียดายชอฟาใบระกาของเดิมซึ่งเปนไมผุพังไป ไดใชแบบปูนปนฝมือหยาบ
ไปซอมไว พระประธานปูนปนหนาตักราว 1 วา ฝมือพอใช ถัดไปดานหลังพระอุโบสถเปนบริเวณ
ที่ตั้งของพระวิหาร กําแพงแกวสูงมาก บนมุมที่ปรางคทรงชะลูดและสรางเรียบๆ ไมไดตกแตงอะไร
ไวใหวิจิตรพิสดารตัวพระวิหารตั้งขวางทิศกับพระอุโบสถ มีขนาดใหญและสูงกวาพระอุโบสถ  
หนาหลังคาตอระเบียงออกมา ดานหลังประดิษฐานพระศรีอาริยซ่ึงทําเปนรูปพระสงฆศีรษะโลน
เฉยๆ ไมมีเครื่องทรงอยางพระศรีอาริยที่พบตามวัดบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้เพราะ
ความมุงหมายของการแสดงออกตางกัน  พระประธานในพระวิหารขนาดยอมๆ และเปนอยาง
ธรรมดา นาสังเกตวาระหวางพระวิหารกับพระอุโบสถมีตนจันใหญ ใบดกอยูตนหนึ่ง คงจะปลูกใน
คราวสรางวัดซ่ึงเปนเวลา  149  ปมาแลว และในปจจุบันหากสังเกตในบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ซ่ึงตั้งอยูฟากตรงขามกับวัดจะเห็นมีเจดียองคหนึ่งสูงราว 6 - 7 เมตร อยูที่ริมร้ัวของวิทยาลัย  นั่นคือ
พระเจดียของวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่ถูกถนนตัดผานแยกพระเจดียไปอยูนอกวัดตั้งแตสมัยพลตรี
พระเจาบรมวงศเธอกรมขุนมรุพงษสิริพัฒน ดํารงตําแหนงขาหลวงพิเศษและสมุหเทศาภิบาลสําเร็จ
ราชการมณฑลปราจีนนั่นเอง 

12) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เปนปาสมบูรณแหลงสุดทายของภาค
ตะวันออก ตั้งอยูกิ่งอําเภอทาตะเกียบ เปนเรื่องนาประทับใจไมนอยที่ฉะเชิงเทราซึ่งหางจาก
กรุงเทพฯ เพียงไมถึง 100 กิโลเมตร และมีการเจริญเติบโตขยายตัวเปนเมืองสูงยิ่ง จะเปนเจาของปา
ไมกวางใหญและอุดมสมบูรณที่สุดในภาคตะวันออกของไทย ปาแหงนี้เปนสวนหนึ่งของผืนปา 
“พนมสารคาม” ซ่ึงในอดีตเคยมีอาณาเขตไพศาล ติดตอกับปาในเขตกัมพูชา ปาเขาสอยดาวของ
จังหวัดจันทบุรี และปาเขาชะเมาจังหวัดระยองจึงอุดมไปดวยไมมีคาและไดช่ือวาเปนพื้นที่ที่มีสัตว
ปาชุกชุมที่สุดในประเทศ 

งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับบริบทของ
ทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทราไดแก ที่ตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมูลทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แมน้ําบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร อนุสาวรียพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เพราะเปนขอมูลที่มีความสําคัญในการประชาสัมพันธ
จังหวัดฉะเชิงเทราใหกับชาวจีน 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
จิราพร สุจริต (2543,  หนา 59) ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสนใจใน

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อ  
การสื่อสารของ คีธ จอหนสัน กับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนท่ีไดรับ
การสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอหนสัน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อการสื่อสารของคีธ จอหนสัน มีความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ชุลีพร เพียรชาง (2544,  หนา 59) ไดทําการศึกษาผลการฝกอบรมครูเร่ืองการสอนทักษะ
การพูดโดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนตโยเซฟ 
คอนแวนต ผลการศึกษาพบวา ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในการสอนทักษะ 

เพ็ญแข วงศสุริยา (2546,  หนา 43) ไดทําการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการฟง – 
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชสถานการณจริงของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร ผลปรากฏวา ความสามารถใน  
การฟง – พูดเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาอยูในระดับดี คือมีคาเฉลี่ย 4.23 นักศึกษาที่เขารวม
โครงการพัฒนาความสามารถการพัฒนาความสามารถในการฟง – พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชสถานการณจริงมีความสามารถเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก คือมีคาเฉลี่ย 4.50  

ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547,  หนา 73) ไดศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน
วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน     
การสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพโดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก  

วรีพร ชาติชนะ (2547,  หนา 56) ไดทําการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบ            
การ แกปญหาที่มีตอความสามารถในการอาน – เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแกน ผลปรากฏวา ความสามารถในการอาน – 
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา หลัง   
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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วิรัช คูหาวันต (2547,  หนา 29) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดยใช
กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของคีธ จอหนสัน ผลจากการศึกษา คนควาพบวา นักศึกษา  
มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแตกตางจากกอนการทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
และนักศึกษามีพัฒนาการในการทํากิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้นตั้งแตแผนการสอนที่ 1- 6  

วราภรณ ชนะพันธุ (2548,  หนา 76) ไดทําการศึกษาผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมทางภาษาสําหรับครูผูสอน 
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดปาไผ ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถใน         
การ สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมทางภาษาในภาคปฏิบัติของ    
การ ฝกอบรมอยูในระดับมาก และทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใชกิจกรรมทางภาษาในระดับมาก  

พระฉัตรเทพ พุทธชูชาติ (2549,  หนา 96) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษา 
อังกฤษที่เนนเน้ือหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา 1) 
บทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมากที่สุด 2) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นจาก
ระดับควรปรับปรุงเปนระดับปานกลาง หลังจากการเรียนดวยบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหา
พระพุทธศาสนาตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับเห็นดวย 

เบญจมาศ ชุมอารมณ (2550,  หนา 46) ไดทําการศึกษาผลของการสอนภาษาเพื่อ        
การสื่อสารควบคูกับการชี้แนะที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยาเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) 
นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับ
การชี้แนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น
หลังจากไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ท่ีระดับ .01 3) นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นิวัฒน ไมใหญเจริญวงศ (2544,  บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาชุดการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยชุดการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยมี
ความคิดเห็นวาชุดการสอนมีกิจกรรมที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม ชวยใหเกิดการเรียนรูไดตาม
จุดประสงค ปฏิบัติกิจกรรมและคนพบคําตอบไดดวยตนเอง เกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรม 

โศรยา ทองวาวศรี (2544,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชชุดการสอนกับการสอนปกติ พบวา ชุด     
การสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.11/86.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับการสอนปกติแตกตางกัน 

อุบล พวงสุวรรณ (2544,  หนา 210) ไดทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เนนสภาพจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2544 วัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตัวเอง วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ           
การสื่อสารที่เนนสภาพจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการศึกษา โดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเองและ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังการศึกษากลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 200 คนการวิเคราะหขอมูลโดยหาประสิทธิภาพชุด       
การเรียนรูดวยตัวเองตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 และใช t-test เปรียบเทียบความแตกตางคะแนน
เฉล่ีย ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ           
การสื่อสารที่เนนสภาพจริง 10 ชุด สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) เจตคติของนักเรียนกลุมทดลองหลังการเรียนดวย         
การเรียนรูดวยตนเองสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 

จันทณา เคนมา (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต (สังคมศึกษา) 
เร่ืองชาติไทยในปจจุบัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้น มีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 85.09/81.20 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.57 

วนิดา ศรีคําภา (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล
กลุมทักษะภาษาไทย เร่ืองคําพังเพย สุภาษิต สํานวนไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา      
ชุดการสอนที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.87/79.11 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว มีคาดัชนี
ประสิทธิผล 0.61 และไดนําชุดการสอนไปทดลองขามกลุมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ พบวา             
มีประสิทธิภาพ 80.17/80.11 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.64 
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ศิริพร ทิพยสิงห (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง
ชีวิตกับส่ิงแวดลอม โดยใชประโยชนจากแหลงประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรบริเวณชุมชน
วัดประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร พบวา ชุดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดี 
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี และนักเรียนมีผลการเรียนรูรายบุคคลอยูใน 
ระดับดี 

รัตนา ฉายะเจริญ (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต ที่เนนการบูรณาการชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ทักษะทางสังคมโดยใชแหลงเรียนรูเปนสื่อ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ       
มีทักษะทางสังคมสูงขึ้น เห็นคุณคาในตนเอง รูบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานกลุมรวมกัน            
มีความรับผิดชอบในการทํางานวางแผนเปน ตระหนักถึงการรวมมือกันรักษาสิ่งแวดลอม 

ชาดา เตรียมวิทยา (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เร่ือง
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา ชุดการสอนวิชากลุมสราง
เสริมประสบการณชีวิต เร่ืองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2        
มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ    
ที่กําหนด คือ 85/85 โดยแตละชุดการสอนมีประสิทธิภาพดังนี้ ชุดการสอนที่ 1 เร่ืองดิน หิน ทราย  
มีประสิทธิภาพเปน 89.20/91.40 ชุดการสอนที่ 2 เร่ือง น้ําและอากาศ มีประสิทธิภาพเปน 
90.32/88.80 และชุดการสอนที่ 3 เร่ือง เมฆ หมอก ฝน มีประสิทธิภาพเปน 88.54/87.00 

สุนทร มาตจรัญ (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ของชุดการสอนเพื่อ
เสริมทักษะการอานจับใจความระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนยอดแกนสงเคราะห
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ชุดการสอนเพื่อเสริมทักษะ       
การอานจับใจความระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.11/82.14 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

สมชาย ลาภประโยชน (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการสอนรูปลักษณคําไทย
ดวยชุดการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหวยยางวิทยาคม อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ พบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 83.31/81.38 สูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่ตั้งไว และนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนรูปลักษณคําไทยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

เสนห คงสบาย (2545,  บทคัดยอ) ที่ไดทําการพัฒนาชุดการสอน เร่ืองสิ่งที่อยูรอบตัวเรา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 81.72/83.50 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 โดยหลังใชชุดการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นและนักเรียนมีความสามารถใน    
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การปฏิบัติงานอนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดอยูในระดับดี มีความสามารถในการดูแลรักษาไม
ดอกไมประดับ ไมรมเงา การทําปุยหมัก การรักษาความสะอาดพื้นที่ การรักษาความสะอาด
หองเรียน และนักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอชุดการสอน ซ่ึงชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดเปนอยางดี และเห็นดวยในระดับปานกลางโดยชุด    
การสอนชวยฝกใหนักเรียนใหมีความรับผิดชอบตอการเรียนและวินัยในตนเอง 

อัมพร เต็มดี (2545,  หนา 136-137) ไดทําการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่อง        
การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
พบวา ชุดการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ 80.10/80.25 นักเรียน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน กอนและหลังการใชชุดการเรียนรู
แตกตางกัน โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู และนักเรียน     
มีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน รูสึกรักและภูมิใจ      
ในทองถ่ินของตนมากขึ้น และนักเรียนมีความสามารถในการทําชิ้นงาน ไดแก ปริศนาอักษรไขว
หนังสือเลมเล็ก ภาพวาดประกอบคําบรรยาย โครงงาน ปายนิเทศ และแผนพับอยูในระดับดี 

อาภารัตน ดิศรานนท (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนดวย
ตนเองแบบรายกลุม กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ืองการโคจรของโลกและดวงจันทรรอบ
ดวงอาทิตย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาชุดการเรียนดวยตนเองแบบรายกลุม กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ืองการโคจรของโลกและดวงจันทรรอบดวงอาทิตยสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวม 87.33/85.58 เปนไปตามเกณฑ 85/85 

กีรติ ชาดาเม็ก (2546,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู        
ที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชชุดการเรียนรู เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชชุดการเรียนรู เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ตามแนวทฤษฎี
รังสรรคนิยม โดยนําหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาดําเนินการ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในการเรียนรูที่หลากหลาย และไดฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ ชวยใหนักเรียนเกิดการคิด
อยางมีวิจารณญาณไดดีขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยและนักเรียนไดรับทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูรวมกัน ไดมีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแกปญหา
รวมกัน สวนผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา หลังจากจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบทุก
วงจรนักเรียนไดทําแบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลการทดสอบ พบวา นักเรียนมีผล   
การทดสอบการคิดอยางมวีิจารณญาณคิดเปนรอยละ 80.18 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 60 
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และมีนักเรียนผานเกณฑดังกลาวคิดเปน 100 เปอรเซ็นต ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวนที่กําหนดไว      
รอยละ 80 

จิรารัตน ลีชวนคา (2546,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เร่ือง
อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย พบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 ตามที่กําหนดไวดังนี้ ชุดการสอนที่ 1 เร่ืองอาหารหลัก 5 หมู มีประสิทธิภาพ 94.77/90.61 ชุด
การสอนที่ 2 เร่ืองอาหารที่มีคุณคาและเหมาะสมกับวัยมีประสิทธิภาพ 95.10/90.98 และชุดการสอน
ที่ 3 เร่ืองพฤติกรรมในการรับประทานอาหารมีประสิทธิภาพ 95.16/90.88 

มาลัย จงเจริญมั่นคง (2546,  หนา 78) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองอําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้น      
มีประสิทธิภาพ 91.87/92.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 

วราภรณ ธัญญผล (2546,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง
สมุนไพรในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 
81.76/80.15 และนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในชุมชนกอนและหลังการใช
ชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูนักเรียน
มีความรูความเขาใจสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรู และ
จากการประเมินความสามารถ พบวา นักเรียนสามารถทําลูกประคบ อาหารสมุนไพร แผนพับ และ
โครงงานพืชสมุนไพรอยูในระดับดี 

สกาว แสงออน (2546,  บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเร่ืองสับปะรด
ทองถ่ิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 พบวา ผลการเรียนรูดานความรูและ
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาระดับ    
ปานกลาง และเจตคติของนักเรียนตอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวาระดับดี 

เสาวลักษ ประทุมศิริ (2546,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู
โครงงานวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองระบบนิเวศในชุมชน กอนและ
หลังการใชชุดการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใชชุดการเรียนรู
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุด  
การเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองระบบนิเวศในชุมชน โดยเห็นวาชุดการเรียนรูทําใหนักเรียน
ไดเรียนรวมกัน สนุกสนานกับการเรียนรู และผลการประเมินดานความสามารถ พบวา จากนักเรียน
ทั้งหมด 10 กลุม นักเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานไดในระดับดี จํานวน 3 กลุม และปฏิบัติอยูใน
ระดับพอใช 7 กลุม โดยนักเรียนสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตองตามวิธีการทาง
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วิทยาศาสตร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค จัดนิทรรศการไดนาสนใจ ใชอุปกรณไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และเขียนรายงานไดถูกตอง 

สมพิศ กอบจิตติ (2548,  หนา 159-161) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง กฎหมายนารู
ในชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ชุด
การเรียนรู เ ร่ือง กฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน  โดยใชขอมูลทองถ่ิน  ประกอบดวย  คํานํา 
วัตถุประสงค คําชี้แจงการใชชุดการเรียนรู บทบาทของนักเรียน ใบความรู ใบงาน แนวการตอบใบ
งาน และแบบทดสอบ ชุดการเรียนรูมี 6 ชุด คือ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมาย
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
ครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ กฎหมายแรงงาน และชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 
83.85/87.01 

นุศรา เอี่ยมนวรัตน (2542,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน พบวา เจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกัน 

ดาวใจ อินทรจันทร (2543,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสราง
เสริมความรู เจตคติ และพฤติกรรมในการกําจัดขยะโดยใชแนวคิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา หลังการทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู 
เจตคติ และพฤติกรรมในการกําจัดขยะสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม และสูงกวาเกณฑประเมิน
โปรแกรม 

จิรพงษ ขายเพชร (2544,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนวิชาคณิตศาสตรและเจตคติตอการเรียนของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรจาก
การสอนโดยวิธีการสอนรวมแบบครูผูสอน 1 คน กับครูสอนรวม 1 คน พบวาเจตคติของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร จากการสอนโดยวิธีการสอนรวมแบบครูผูสอน 1 คนกับครู
สอนรวม 1 คน อยูในระดับมาก 

ดวงหทัย แสงวิริยะ (2544,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการใชแผนการสอนแบบ 4 
MAT ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรับผิดชอบและเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียน 
เร่ืองประชากรศึกษาและการทํามาหากิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอ
การเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT กับที่ไดรับการสอนโดยใช
แผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการแตกตางกัน 
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ประพันธศิริ สุเสารัจ (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู : 
การศึกษาความรูตามการรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ของครูโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ผลการวิจัยพบวา ความรูตามการรับรู เจตคติ 
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู และการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของครูโรงเรียนอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพ ฯ อยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนของผูบริหารกับ
ความรูตามการรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกันครูที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน จํานวนวิชาที่สอน ระดับชั้นที่สอนที่แตกตางกัน จะมีความรู
ตามการรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และครูที่ไดรับการอบรมตามโครงการบูรณาการจริยธรรมที่แตกตางกัน จะมีความรูตาม       
การรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการเรยีนรูที่แตกตางกัน โดยครูที่ไดรับการอบรมมากกวาจะมี
ความรูตามการรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูมากกวา 

อาภาพร สิงหราช (2545,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ  
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม พบวาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กฤติยา เดชทวิสุทธิ์ (2546,  บทคัดยอ) ไดทําศึกษาเรื่องการศึกษาความรูตามการรับรู   
เจตคติและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา 
ความรูตามการรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 อยูในระดับมาก ครูที่มีเพศและพฤติกรรมการสอนตางกันจะมีความรูตามการรับรู เจตคติ 
และพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ไมแตกตางกัน และครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน จะมีความรูตามการรับรู เจตคติ และพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
แตกตางกัน 

พิพิธ วิพิธกาญจน (2546,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเจตคติในการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึง
บอระเพ็ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดนครสวรรค พบวาเจตคติในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมบึงบอระเพ็ดของนักเรียนอยูในระดับสูง เพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ตางกันมีเจตคติในการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึงบอระเพ็ดแตกตางกัน อาชีพของบิดามารดา ระดับ
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การศึกษาของบิดามารดาและรายไดของครอบครัวที่ตางกัน มีเจตคติในการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึง
บอระเพ็ดไมแตกตางกัน 

วีรเดช เกิดบานตะเคียน (2546,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติตอการเรียนและความคงทนในการจําของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับผลการเรียนตางกัน จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
รูปแบบตางกันกับการสอนตามคูมือครู พบวา วิธีเรียนที่ตางกันไมทําใหเจตคติตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนแตกตางกัน และระดับผลการเรียนของนักเรียนที่ตางกันไมทําใหเจตคติตอ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนแตกตางกัน และระดับผลการเรียนของนักเรียนที่ตางกันกับ
วิธีเรียนที่ตางกัน ไมมีผลอิทธิพลตอเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 

กองเกียรติ ขอบเวศน (2548,  หนา 131-132) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน ตําบลพรุใน 
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดการเรียนรูมีเจตคติที่เอ้ือตอ
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม หลัง      
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งมีเจตคติที่เอ้ือตอ
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สูงกวา
นักเรียนที่เรียนรูในโรงเรียนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สาธิต เงินกอง (2548,  หนา 120) ไดทําการวิจัยและการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน: กรณีศึกษาอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวน
ใหญมีเจตคติที่ดีตอการสืบสารวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมากในทุกประเด็นคําถาม หลังจากการใชยุทธศาสตรชุดการเรียนรูเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

เตือนใจ ทองดี (2549,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบออนไลน (e-learning) กับการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา คะแนนเจตคติตอ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนสูงกวา
กลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนเจตคติที่มีตอ         
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พิทยา คําตาเทพ (2542,  หนา 65-66) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษา  
อังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานใหมสามัคคี อําเภอ



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

60 

หางฉัตร จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา บทเรียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถและประสบการณของนักเรียนและนักเรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

กรรณิกา ทรงสัตย (2544,  หนา 44) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใชเนื้อหาทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ินที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถและ
ประสบการณของผูเรียน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนดวยบทเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ิน กอนและหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากนี้ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
เนื้อหาทองถ่ินพบวา แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับมาก
เปนระดับมากที่สุด 

มณชนา เปอโลด (2547,  หนา 95) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ชุดการจัด        
การเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ที่สรางและพัฒนาขึ้นมา     
มีประสิทธิภาพเทากับ 86.72/82.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว  สวนผลการเรียนรูของผูเรียน
จากการทดลองใชชุดการจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีความสอดคลองกันในทักษะการเรียนรูทั้งสาม
ดานนั่นคือผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัยทักษะพิสัย และจิตพิสัย คิดเฉลี่ย รอยละเทากับ 
88.27 : 81.77 : 94.62 ตามลําดับ สรุปไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ทําใหมีผล        
การเรียนรูที่สูงขึ้นตามที่มุงหวังไว สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังการใชชุด       
การจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 และเจตคติของผูเรียนโดยภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับที่มากตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยการใชชุดการจัดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

จันทรจิรา กันธิลา (2548,  หนา 95) ไดทําการศกึษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ
โครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาทองถ่ินเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษา ทักษะชีวิตและความรูเกี่ยวกับทองถ่ิน 
ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาทองถ่ินที่ดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการทําโครงงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินงานตามแผนและขั้นทบทวนและ
แกไขโครงงาน  บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานทั้งสองบทเรียนไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก และเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน นักเรียนมี
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ความสามารถทางภาษาทักษะการฟง พูด อานและเขียน ผานเกณฑรอยละ 50 มีทักษะชีวิตดาน   
การแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะชีวิตดานการทํางานกลุมเพิ่มขึ้นและมีความรูเกี่ยวกับ
ทองถ่ินผานเกณฑรอยละ 50  

ดารนี ชาจิตตะ (2548,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสรางบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชบริบททองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยใชบริบททองถ่ินมีประสิทธิภาพดานกระบวนการและ
ผลลัพธของบทเรียน 80.84/80.58 ผานเกณฑที่กําหนด 80/80 รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง หลังจากใชบทเรียนการอานภาษาอังกฤษที่เนนบริบททองถ่ิน
สูงกวากอนการใชบทเรียนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการใชบทเรียนการอานที่เนนบริบททองถ่ินสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษที่ใชบทเรียนการอานภาษาอังกฤษแบบปกติของนักเรียนกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ  
เดลกาโด (Delgado,  1987,  p. 2926 -A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเขาใจใน

การสื่อสารดวยการพูดกับประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนธุรกิจ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเปอโตริโกจํานวน 180 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
คือ แบบรายงานความเขาใจในการสื่อสารดวยการพูด ใชแบงนักเรียนออกเปน 3 ระดับ คือกลุมสูง 
กลาง และต่ํา แบบทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม ภูมิหลังทาง
การศึกษา จากผลการศึกษาพบวา คะแนนความเขาใจในการสื่อสารดวยการพูดมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ไมวานักเรียนจะมี
ความเขาใจในการสื่อสารดวยการพูดอยูในระดับใดก็ตาม ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ
ยอมอยูในระดับเดียวกัน  

แยง (Yang,  1988,  p. 2611- A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนการสอบ TOEFL 
และการประเมินคาความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนไตหวัน กลุมตัวอยางที่ใชใน            
การทดลองเปนนักเรียนที่เตรียมตัวจะไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 60 คน          
การประเมินคาความสามารถในการสื่อสารทําโดยการทดสอบการพูด อันไดแก การสัมภาษณ    
การบรรยายภาพ และการรายงาน รวมทั้งการเขียนที่เนนความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม
วิทยา โดยมีเจาของภาษาเปนผูทําการทดสอบและใหคะแนน จากผลการทดสอบพบวาคะแนน   
การสอน TOEFL สวนที่ 2 และ 3 ซ่ึงเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาศาสตร และการประเมินคา
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ความสามารถในการสื่อสารมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาคะแนนรวม
การสอบ TOEFL มีความสัมพันธกับคะแนนความสามารถในการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และคะแนนสวนที่เปนความเขาใจการฟงมีความสัมพันธกับความสามารถใน           
การสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

คารทมิล (Cartmill,  2003,  p. 1) ไดศึกษาเกี่ยวกับการอานของนักเรียนที่มีปญหา
ทางดานการพูดโดยใหอานเนื้อหาที่จัดใหดวยวิธีการอานแบบปกติเปรียบเทียบกับวิธีการอานเพื่อ
การสื่อสารกลุมทดลองเปนนักเรียนเกรด 5 จํานวน 2 คน และนักเรียนเกรด 6 จํานวน 3 คน ซ่ึงเปน
นักเรียนที่มีปญหาทางดานการพูดตามเกณฑของรัฐหลุยเซียนา ใชเวลาทดลอง สัปดาห 3 ครั้งๆ ละ 
40 นาที เปนเวลา 5 สัปดาห ในชวงระยะเวลาของการฝกพูด ผลการทดลองปรากฎวา นักเรียน
สามารถตอบคําถามตามเนื้อหาที่อานได โดยนักเรียน 4 คนไมมีผลแตกตางทางสถิติ ระหวาง      
การอานทั้ง 2 แบบ แตมีนักเรียน 1 คน ทําคะแนนทางดานการอานเพื่อการสื่อสาร แตกตางจาก   
การอานปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ฟารคาส (Farkas,  2002,  Abstract) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนแบบปกติและการสอน
โดยใชชุดการสอน ที่มีตอการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ การเอาใจใสในการเรียน
และความสามารถในการแปลความหมายของนักเรียนช้ันปที่ 7 ผลการศึกษาพบวาในดาน
ผลสัมฤทธิ์ชุดการสอนที่มีส่ือหลากหลาย ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแปลความหมายดีขึ้น 

โบแมน (Bowman,  2002,  Abstract) ไดศึกษาวิธีการของครูผูเชี่ยวชาญในการจัด       
การเรียนการสอนไดประสบผลสําเร็จ ผลการศึกษา พบวา ในดานวิธีสอนครูตองมีการสราง
มิตรภาพ ใหกําลังใจพยายามกระตุน และสรางความสนใจและใชวิธีการสอนและสื่อการสอนที่
หลากหลาย 

บูราส (Bouras,  2002,  Abstract) ไดศึกษาการใชเครื่องมือส่ือผสมสําหรับการอธิบาย
ดานสิ่งแวดลอมโดยเยาวชน ผลการศึกษา พบวา มีการใชเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อผสม การสราง  วีดี
ทัศนทางการศึกษา และเครื่องมือส่ือผสมไดพัฒนาเด็กอายุระหวาง 4 - 8 ป โดยพิจารณาจากผล
สะทอนจากชีวิตประจําวัน 

โรบินสัน (Robinson,  2002,  Abstract) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาผลการศึกษา พบวา ในการเรียนรูในปจจุบันนักเรียนตองการเรียนรูโดยการคนพบดวย
ตนเองจากสื่อการเรียนรูหลายชนิด นักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้นักเรียนตองการใหเพิ่ม
การเรียนรูแนวใหมที่มีทักษะหลากหลายและเนนกระบวนการปฏิบัติใหมากขึ้น 
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เฮอรด (Heard,  2002,  Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรู การฝกทักษะ
และความคงทนในการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนชุมชน พบวา ในดานการเรียนรูจะไดผลดีตอง
มีการสรางมนุษยสัมพันธและใชส่ือการเรียนรวมทั้งใชรูปแบบการเรียนรูหลายวิธี เพื่อใหเกิด   
ความกระตือรือรนและมคีวามคงทนในการเรียน 

โบรเคนบรอจ (Brockenbrough,  2002,  Abstract) ไดทําการศึกษาเจตคติที่กาวราวใน
กลุมนักเรียนที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงที่โรงเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับเกรด 7 ถึง 
11 จํานวน 10,909 คน โดยการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียน 4 กลุม ไดแกนักเรียนที่เปนเหยื่อที่มี
เจตคติที่กาวราว นักเรียนที่เปนเหยื่อแตไมมีเจตคติที่กาวราว นักเรียนที่ไมไดเปนเหยื่อแตกาวราว
และนักเรียนที่ไมไดเปนเหยื่อและไมไดกาวราว ผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่เปนเหยื่อท่ีมีเจตคติ 
ที่กาวราวจะแตกตางกับนักเรียนทั้ง 3 กลุม กลาวคือ พวกเขาจะใชอาวุธ ดื่มเครื่องดื่มที่มี           
แอลกอฮอลและมีการตอสูใชกําลังกันในโรงเรียน และนักเรียนที่เปนเหยื่อและไมไดเปนเหยื่อแตมี
เจตคติที่กาวราว จะไดรับเกรดที่ต่ําและไดรับการสนับสนุนที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียน
กลุมที่มีเจตคติที่ไมกาวราว นักเรียนที่เปนเหยื่อที่มีเจตคติที่กาวราวเปนกลุมนักเรียนที่มีความ
เปราะบางควรไดรับความสนใจและเอาใจใสอยางมาก 

ดิโมโพลอส (Dimopoulos,  2003,  Abstract) ไดทําการศึกษาเรื่องความรู เจตคติ เกี่ยวกับ
เตาทะเลของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประเทศกรีซ โดยไดสรางมาตรการ 32 ขอ ในการชวยให
ความรูและสงเสริมเจตคติในการอนุรักษเตาทะเลของนักเรียนประเทศกรีซ ผลการศึกษา พบวา 
นักเรียนมีคะแนนดานความรูในการอนุรักษเตาทะเลอยูในระดับตํ่า แตมีคะแนนดานเจตคติในการ
อนุรักษเตาทะเลอยูในระดับสูง และผลการศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดประโยชนจากโปรแกรม
การศึกษาสิ่งแวดลอมดานการอนุรักษเตาทะเล 

ชัชเตอร (Shuster,  2003,  Abstract) ไดทําการศึกษา เร่ืองขอจํากัดในการประเมินเจตคติ
ผลการศึกษา พบวา การประเมินเจตคติมีขอจํากัดดานมาตรฐานของเจตคติ การประเมินจากการวัด
เจตคติจะลมเหลวเมื่อขอจํากัดดานมาตรฐานของเจตคติไดรับการผอนผัน และตองมีการสืบเสาะหา
ขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมในการประเมินเจตคติ 

เอ็นยากิ (Njagi,  2004,  Abstract) ไดทําการศึกษาเรื่องทัศนคติของนักเรียนที่มีตอแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูเว็บพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางที่สําคัญในการเปลี่ยน
ทัศนคติตอการเรียนอารยธรรมตะวันตก และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของนักเรียนระหวางกลุมที่
เรียนโดยใชแหลงทรัพยากรการเรียนรู เว็บพื้นฐานกับกลุมที่ เ รียนโดยใชตําราเรียน  แตมี
ความสัมพันธในทางบวกระหวางความรูทางคอมพิวเตอร กับทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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จํานวนประชากร เพศและเวลาที่นักเรียนใชอินเตอรเน็ทกับโครงการในหองเรียนมีทัศนคติใน
ทางบวกตอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ตงหัว ใช (2009,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาจีนโดยใช
เนื้อหาในทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงเวินโจว มณฑล   
เจอเจียง ผลการศึกษาพบวา บทเรียนภาษาจีนที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาจีนสูงขึ้น นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับทองถ่ินมากขึ้น ทําใหนักเรียน          
รักทองถ่ินมากขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนสงูขึ้น 

ส้ิว เจิ้ง (2009,  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาจีน         
ที่สรางโดยใชขอมูลในทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหายอัน มณฑล  
เจียงซู ผลการศึกษาพบวา บทเรียนภาษาจีนที่สรางโดยขอมูลในทองถ่ิน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูใหกับนักเรียน และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนทองถ่ินมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนเดิม เพราะวาบทเรียนที่สรางโดยขอมูลในทองถ่ินเปนบทเรียนที่ใกลตัว
กับนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางใกลชิดและสามารถศึกษาคนควา
ความรูจากแหลงการเรียนรูจริงไดดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น 

เส่ียวถัง เฉิง (2008,  หนา 80-83) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใชเนื้อหาในทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาใน
ทองถ่ิน เปนสื่อที่เชื่อมตอเนื้อหาในหนังสือเรียนกับวิถีชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่
แทจริงของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตจริง  สามารถเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของ
นักเรียนได นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน กระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะเผยแพรขอมูลทองถ่ินของตนเองใหกับ
ชาวตางชาติโดยใชภาษาอังกฤษ และทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจและรักบานเกิดของตนเองมาก
ขึ้น 


