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ขบวนการเสรี ไทย เป็ นขบวนการใต้ ดินที่เ กิดขึน้ และดําเนินการในช่วงสงครามมหาเอเชี ย
บูรพา ซึ่ง เป็ นส่วนหนึ่ง ของสงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง (พ.ศ. 2484 – 2488) โดยขบวนการเสรี ไ ทย
ได้ ทํ า การเคลื่ อ นไหวในการต่ อ ต้ า นญี่ ปุ่ นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ขบวนการนี พ้ ยายาม
ประสานงานและสร้ างสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม ด้ ว ยการให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ทางการทหารแก่
ฝ่ ายสัมพันธมิตร เช่น การให้ ข่าวสารทางทหารและยุทธศาสตร์ การสร้ างสนามบินลับและการลักลอบ
ฝึ กอาวุธ เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการให้ ความสนับสนุนแผนการณ์รุกใหญ่ของฝ่ ายพันธมิตรในการขับไล่
กองทหารญี่ปนออกจากประเทศไทย
ุ่
และความพยายามเปิ ดการเจรจากับฝ่ ายสัมพันธมิตรเพื่อให้ มีผล
ในทางการเมืองระหว่างประเทศและระดับโลก นอกจากนี ้ยังส่งคณะทูตใต้ ดินชุดต่างๆ ออกไปเจรจา
ปั ญหาเอกราชอธิปไตยของชาติภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กับประเทศมหาอํานาจฝ่ ายสัมพันธมิตร
คือ สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ หลังสงครามสงบลงผลจากการปฏิบตั ิงานในการต่อต้ านญี่ ปนทั
ุ่ ง้ การ
เจรจาทางการทูต และการดํ า เนิ น การของขบวนการเสรี ไ ทยทํ า ให้ ไ ทยสามารถเจรจาตกลงกั บ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยที่ประเทศไทยไม่ต้องเสียเอกราชและไม่ต้องถูกบังคับชดใช้ ค่าปฏิกรรมสงคราม
มากเท่าที่ควร ซึง่ มีผลสําคัญทําให้ ไทยรอดพ้ นจากสถานะของประเทศผู้แพ้ สงคราม
ขบวนการเสรี ไทยนันแบ่
้ งการทํางานเป็ น 2 กลุ่ม คือ ขบวนการภายในประเทศและขบวนการ
ภายนอกประเทศ แบ่ ง ออกเป็ น 3 สาย คื อ ขบวนการเสรี ไ ทยในประเทศ ขบวนการเสรี ไ ทย
ในสหรัฐอเมริ กา และขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษ ปฏิบตั ิการของขบวนการเสรี ไทยนี ้ส่งผลสําคัญ
ต่อประเทศไทยภายหลังเมื่อสงครามสิ ้นสุด เพราะมีส่วนช่วยให้ ไทยไม่ต้องตกอยู่ในสถานะของผู้แพ้
สงครามเช่นเดียวกันกับญี่ปนุ่ และไม่ถกู ปฏิบตั ิในฐานะผู้แพ้ สงครามอย่างสมบูรณ์เหมือนกับประเทศ
ฝ่ ายอักษะอื่นๆ ที่ได้ รับจากฝ่ ายพันธมิตร
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
สํ า หรั บ นัก เรี ย นช่ ว ง4 มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 และหาประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด 85/85
โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 เรื่ อง คือ ประวัติความเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย กลุ่มและการเคลื่อนไหว
ของขบวนการเสรี ไทย และบทบาทของขบวนการเสรี ไ ทยที่ ทํ าให้ ไ ทยรอดพ้ น จากการเป็ นประเทศ
ผู้แพ้ สงคราม

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาค้ นคว้ าในครั ง้ นี เ้ ป็ นนั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 48 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
โดยทําการทดลอง 3 ครัง้ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85
การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง ขบวนการเสรี ไ ทย ผลปรากฏว่ า
มีประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 85/85 สามารถนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน
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The Free Thai Movement was an underground movement established and operated
during the Greater East Asia War which was a part of World War II (1941 – 1945).
The movement was against the Japanese, within and outside the country. This movement
tried to coordinate and create relationship within members the group by giving a
cooperation and military aids to the Allies such as to give military and strategic information,
to build a secret airport, and to train the underground forces in order to support the Allies
which planned to expel the Japanese army out of Thailand. Moreover it tried to negotiate
with the Allies for global and International political outcomes.As a result of after
the war.Thailand was able to negotiate with the Allies without losing the nation’s
independence and being forced to pay a war indemnity as much as it should be. Therefore
Thailand was not a defeated notion.
The Free Thai Movement was divided into 2 working groups including the domestic
movement and abroad movement.It all divided into 3 working lines which were Free Thai
Movement in Thailand, Free Thai Movement in United States of American, and Free Thai
Movement in England. The operation of Free Thai Movement gave a major impact to
Thailand after the war was ended, as it helped Thailand not being under the state of
a surrender as well as Japan and not being treated from the Allies as a defeated like other
nation.
The lesson created by the researcher was a content lesson containing of 3 topics:
Background of the Free Thai Movement, Groups and the Movement of Free Thai Movement,
and Roles of Free Thai Movement that made Thailand was free from being a country that lost
the war.
The purpose of this study was to develop a computer based multimedia lesson
assisted instruction on The Free Thai Movement for The Fourth Level of Mathayom Suksa
Students and find the efficiency according the set of 85/85 criterion – standard

The develop meat of a computer based multimedia lesson assisted instruction on
The Free Thai Movement contains 3 story: Background of the Free Thai Movement, Groups
and the Movement of Free Thai Movement, and Roles of Free Thai Movement that made
Thailand was free from being a country that lost the war.
The Sample used in this study were 48 Mathayom Suksa 5 Students of the
Patumwan Demonstration School: Srinakharinwirot University.During the second semester of
2011 academic years.The sample were divided into 3 experimental groups to test the
efficiency of the computer based multimedia lesson assisted instruction to the set of 85/85
criterion – standard.
The computer based multimedia lesson assisted instruction on The Free Thai
Movement was fully developed and obtained the efficiency on 85/85
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บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา
ขบวนการเสรี ไทย เป็ นขบวนการใต้ ดินที่เ กิดขึน้ และดําเนินการในช่วงสงครามมหาเอเชี ย
บูรพา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครัง้ ที่สอง (พ.ศ. 2484 – 2488) 1 โดยขบวนการเสรี ไทยได้ ทํา
2
การเคลื่อนไหวในการต่อต้ านญี่ปนทั
ุ่ งภายในและภายนอกประเทศ
้
ขบวนการนี ้พยายามประสานงาน
และสร้ างสัมพันธ์ ในกลุ่มด้ วยการให้ ความร่ วมมือ และช่วยเหลือทางการทหารแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร 3
เช่น การให้ ข่าวสารทางทหารและยุท ธศาสตร์ การสร้ างสนามบิน ลับและการฝึ กอาวุธ พรรคใต้ ดิน
เพื่อตระเตรี ยมการให้ ความสนับสนุนแผนการณ์รุกใหญ่ของฝ่ ายพันธมิตรในการขับไล่กองทหารญี่ปนุ่
ออกจากประเทศไทย และความพยายามเปิ ดการเจรจากับฝ่ ายสัมพันธมิตรเพื่อให้ มีผลในทางการเมือง
ระหว่างประเทศและระดับโลก นอกจากนี ้ยังส่งคณะทูตใต้ ดินชุดต่างๆ ออกไปเจรจาปั ญหาเอกราช
อธิ ป ไตยของชาติ ภ ายหลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 กับ ประเทศมหาอํ า นาจฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร คื อ
สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ หลังสงครามสงบลงผลจากการปฏิบตั ิงานในการต่อต้ านญี่ปนทั
ุ่ งการเจรจา
้
ทางการทูตและการดําเนินการของขบวนการเสรี ไทยทําให้ ไทยสามารถเจรจาตกลงกับฝ่ ายสัมพันธมิตร
โดยที่ ประเทศไทยไม่ต้องเสี ยเอกราชและไม่ต้องถูกบัง คับชดใช้ ค่าปฏิ กรรมสงครามมากเท่าที่ ควร
ซึง่ มีผลสําคัญทําให้ ไทยรอดพ้ นจากสถานะของประเทศผู้แพ้ สงคราม
ขบวนการเสรี ไทยนันแบ่
้ งการทํางานเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นขบวนการภายในประเทศ
มี นายปรี ดี พนมยงค์ เป็ นผู้นํา มี ฝ่ายที่สํ าคัญสองฝ่ ายคือ ฝ่ ายแรก พรรคสหชีพ ประกอบด้ วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นส่วนใหญ่ 4 กับฝ่ ายที่ สอง นักการเมือง
ฝ่ ายพลเรื อนอื่นๆ ที่สนับสนุนนายปรี ดี 5 รวมถึงพรรคแนวร่วมรัฐธรรมนูญซึ่งมีแกนนําในการจัดตัง้ คือ
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หน้า 12.

2

ปราโมทย์ พึ่ง สุน ทร.

(2515). บางเรื ่ อ งเกี ่ ย วกับ การก่ อ ตัง้ คณะราษฎรและระบบประชาธิ ป ไตย.

อัญชลี สุขดี. (2525). ขบวนการต่อต้านญี ่ปนของไทยในระหว่
ุ่
างสงครามโลกครั้งที ่ 2 พ.ศ.2484 2488.
หน้ า 1.
3
แถมสุข นุม่ นนท์. (2544). เมื องไทยสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง. หน้ า 4-5.
4
เช่น นายเตียง ศิริขนั ธ์, นายจําลอง ดาวเรื อง, นายถวิล อุดล
5
นายจรูญ สืบแสง, นายสงวน ตุลารักษ์ , นายเดือน บุนนาค โดยมีนายเดือน บุนนาคเป็ นผู้นํา

ข
สมาชิกคณะราษฎรที่สนับสนุนนายปรี ดี 1 เป้าหมายของการทํางานของขบวนการเสรี ไทยในประเทศ 2
คือ ต้ องการติดต่อกับฝ่ ายสัมพันธมิตร เพื่อส่งข่าวให้ ทราบว่ามีขบวนการต่อต้ านญี่ ปนอยู
ุ่ ่ในประเทศ
และต้ องการความร่ ว มมื อ ในทางการทหารเพื่ อ จั ด ตั ง้ กองกํ า ลั ง ขึ น้ มาร่ ว มรบต่ อ ต้ านญี่ ปุ่ น
เมื่อสถานการณ์การใช้ กําลังมาถึง โดยการจัดตังกํ
้ าลังติดอาวุธขึ ้นในจังหวัดต่างๆ ขึ ้นมาเตรี ยมพร้ อม
เอาไว้ และมี การฝึ กนักเรี ยนทหารสารวัตรจากนักศึกษาในกรุ งเทพฯ กลุ่มขบวนการภายในประเทศ
ภายใต้ การนําของนายปรี ดี พนมยงค์จึงมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์รวมของบุคคลต่างๆ ที่มีจิตใจ
ร่ ว มกัน ในการต่ อ ต้ า นญี่ ปุ่ น โดยเฉพาะกลุ่ ม พลัง ที่ อ ยู่ ใ ต้ อํ า นาจรั ฐ เช่ น คณะรั ฐ มนตรี บ างกลุ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้ าราชการกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีเครื อข่าย
ที่จะเชื่อมโยงไปถึงข้ าราชการและมวลชนในพื น้ ที่อีกเป็ นจํานวนมาก กองอาสาสมัครต่อต้ านญี่ ปุ่น
ที่เริ่ มต้ นจากการเป็ นองค์การนอกรัฐนัน้ มีเป้าหมายสําคัญไปที่มวลชน ผู้ใช้ แรงงานเป็ นหลัก โดยหวัง
ว่าจะใช้ พลังของผู้ใช้ แรงงานในฐานกํ าลังสําคัญ ในการผลิตหยุดยัง้ การขยายตัวของกองทัพญี่ ปุ่น
ในรู ปแบบการสไต๊ รค์ คื อ การระดมผู้ใ ช้ แรงงานประท้ วงและนัดหยุดงาน 3 ในโรงงานที่ ผลิตอาวุธ
และเครื่ อ งสาธารณู ป โภคให้ แ ก่ ก องทัพ ญี่ ปุ่ นพร้ อมๆ กั บ การปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ในทางการเมื อ งไป
พร้ อมๆ กัน
กลุม่ ที่สอง คือ กลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริ กา 4 โดยมีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็ นผู้นําซึ่งขณะนัน้
ดํารงตําแหน่งเป็ นอัครราชทูตไทยประจําวอชิงตัน ดี.ซี กลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริ กาเป็ นบุคคลกลาง
ในการเจรจาเพื่อให้ สมั พันธมิตรรับรองความเป็ นเอกราชของประเทศไทย และสามารถต่อรองกับฝ่ าย
สัม พัน ธมิต รอย่างเป็ นทางการได้ เมื่ อ รั ฐ บาลไทยประกาศสงครามต่อ อัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก า
ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 นัน้ 5 อัครราชทูตไทยได้ แจ้ งต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาว่า ไม่ยอมรับ
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลที่ ก รุ ง เทพอยู่ภ ายใต้ ก ารยึ ด ครองของญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ทางสหรั ฐ อเมริ ก าเห็ น ชอบตาม
ที่อคั รราชทูตไทยแจ้ ง จึงไม่ได้ ประกาศสงครามโต้ ตอบ โดยถือว่าประเทศไทยเป็ นดินแดนในความยึด
5
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9

สมาชิกคณะราษฎรที่สนับสนุนนายปรี ดี ประกอบไปด้ วย พลเรื อตรี ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์, นายสงวน
จูฑะเตมีย์, นายทองเปลว ชลภูมิ, นายดิเรก ชัยนาม, มล.กรี เดชาติวงศ์, พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงครามฯลฯ โดยมี
พลเรื อตรี ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสด์ เป็ นหัวหน้ าพรรค นายทองเปลว ชลภูมิเป็ นเลขาธิการพรรค
2
ธนาพล อิ๋วสกุล. (2546). เสรี ไทย: อุดมการณ์ทีไ่ ม่ตาย. หน้ า 72.
3
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2542). เสรี ไทย วีรกรรมกู้ชาติ . กรุงเทพฯ : แสงดาว. หน้ า 89.
4
กลุม่ คนไทยในสหรัฐอเมริ กา ประกอบไปด้ วย พ.ท. หม่อมหลวงขาบ กุญชร ทูตทหาร, หลวงดิฐการภักดี
(จรู ญ บุณยรัตพันธ์ ) เลขานุการโท, นายอนันต์ จินตกานนท์ เลนาขุการตรี และนายมณี สาณะเสน อดีตเจ้ าหน้ าที่
ขององค์การสันนิบาตชาติ
5
แหล่งเดิ ม. หน้ า 90.
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ค
ครองของศัตรู ของสหรัฐอเมริ กาที่จะต้ องได้ รับการปลดปล่อยต่อไป นอกจากนันรั
้ ฐบาลสหรัฐอเมริ กา
ยังให้ การรับรองม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในฐานะอัครราชทูตไทย และรับรองสถานะของสถานอัครราชทูต
ไทยตามสถานภาพเดิม สําหรับเงิ นสดจํานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 1 และทองคําทุนสํารอง
เป็ นมูล ค่า 9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก าที่ รั ฐ บาลไทยได้ ฝ ากไว้ กับธนาคารในสหรั ฐ อเมริ กานัน้
เมื่ อ รั ฐ บาลไทยประกาศสงครามต่ อ สหรั ฐ อเมริ ก า รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าได้ สั่ง อายัด ไว้ ต่ อ มา
ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช ได้ ข ออนุญ าตรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าเบิก เงิ น สดจํ านวน 2 ล้ านเหรี ย ญ
เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดตังกองทหารเสรี
้
ไทย ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดํารงสถานะของสถานอัครราชทูตไทย
กลุ่ม ที่ ส าม คื อ กลุ่ม คนไทยในอัง กฤษ มี น ายป๋ วย อึ ง้ ภากรณ์ เ ป็ นผู้นํ า เมื่ อ กลุ่ม คนไทย
ในอังกฤษทราบว่ารัฐบาลไทยได้ ประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2485 นัน้ รัฐบาลอังกฤษได้ ประกาศสงครามตอบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 มีผลทําให้ คน
ไทยในอังกฤษตกเป็ นชนชาติศตั รู หลังจากนันอี
้ ก 4 เดือนคนไทยในอังกฤษก็ได้ ทราบข่าวการจัดตัง้
ขบวนการเสรี ไทยในสหรัฐอเมริ กา คณะนักเรี ยนไทยในอังกฤษจึงได้ ตกลงปฏิบตั ิการในหลายวิถีทาง
เพื่อจัดตังขบวนการเสรี
้
ไทยขึ ้น นายเสนาะ ตันบุญยืน จึงทําหนังสือถึงม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูต
ไทยประจําวอชิงตันดี.ซี แจ้ งให้ ทราบว่าคนไทยในอังกฤษปรารถนาที่จะเข้ าร่ วมในขบวนการเสรี ไทย
ด้ วย แต่กลุ่ม คนไทยในอัง กฤษขาดผู้นําที่ อยู่ในฐานะที่ จ ะเจรจากับรั ฐ บาลอัง กฤษในเชิ ง การเมื อง
ส่วนใหญ่ ความเคลื่ อนไหวของกลุ่มคนไทยในอังกฤษจะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับปฏิ บตั ิการทางการทหาร
ทัง้ สิ น้ เพราะขบวนการเสรี ไ ทยสายอัง กฤษขาดผู้ นํ า ที่ อ ยู่ใ นฐานะที่ จ ะเจรจากับ รั ฐ บาลอัง กฤษ
ในเชิงการเมือง อีกทังทางรั
้
ฐบาลอังกฤษเองได้ พยายามจํากัดเรื่ องของเสรี ไทยให้ อยู่ภายใต้ ปฏิบตั ิการ
ทางการทหารเท่านัน้
ในที่ สุด สถานการณ์ การปะทะกัน ระหว่างขบวนการเสรี ไ ทยกับ กองทัพ ญี่ ปุ่นไม่ไ ด้ เ กิ ดขึน้
เพราะญี่ ปุ่ นประกาศยอมจํ า นนอย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข เมื่ อ วัน ที่ 15 สิ ง หาคม พ.ศ. 2488 หลัง จาก
สหรัฐอเมริ กาทิ ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488
และการปลดอาวุธทหารญี่ปนดํ
ุ่ าเนินการโดยกองกําลังสัมพันธมิตร แม้ ว่ารัฐบาลไทยจะร่วมกับญี่ปนุ่
ในการประกาศสงครามต่อฝ่ ายสัมพันธมิตร ซึ่งอาจจะต้ องถูกปลดอาวุธและถูกยึดครองในฐานะผู้แพ้
สงคราม แต่ปรากฏว่าในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรี ดี พนมยงค์ในฐานะผู้สําเร็ จราชการแทน
พระองค์ได้ ออกประกาศสันติภาพ 2 มีสาระสําคัญว่า “…การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริ กา และ
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อังกฤษตลอดจนการกระทําอันเป็ นปฏิ ปักษ์ ต่อฝ่ ายสัมพันธมิ ตรทัง้ ปวงผิ ดจากเจตจํ านงของประชาชน
ชาวไทยและขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมื อง ดังนัน้ การประกาศสงครามต่อฝ่ ายสัมพันธมิ ตร
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิ บูลสงครามเป็ นโมฆะ ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ประเทศไทยได้ตดั สิ นใจ
ที ่จะให้กลับคื นมา ซึ่ งสัมพันธไมตรี อนั ดี อนั เคยมี มากับนานาประเทศเหมื อนเมื ่อก่อนวันที ่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2484 และพร้ อมที ่จะร่ วมมื อเต็ มที ่ทุกทางกับสหประชาชาติ ในการสถาปนาเสถี ยรภาพในโลก
นี ้ …” 1 ทําให้ สถานภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและนานาประเทศกลับคืนสู่สภาพเดิม
เช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
สรุ ป ว่ า การทํ า งานร่ ว มกั น ของเสรี ไทยฝ่ ายต่ า งๆ อั น ประกอบไปด้ วยขบวนเสรี ไ ทย
ในต่างประเทศและภายในประเทศ ที่ มีการเคลื่อนไหวต่อต้ านญี่ ปนในระหว่
ุ่
างสงครามโลกครัง้ ที่ 2
(พ.ศ. 2484 - 2488) ทํ า ให้ เ ห็ น ว่าเมื่ อ ถึง ช่วงเวลาที่ ประเทศไทยอยู่ใ นภาวะวิ กฤตต้ องการ
ความช่วยเหลือ ขบวนการเสรี ไทยทุกกลุ่มได้ ประสานความร่วมมือตามแผนการของฝ่ ายสัมพันธมิตร
โดยเฉพาะสหรั ฐ อเมริ กา ซึ่ง ปฏิ บัติการนี ส้ ่ง ผลสํ าคัญ ต่อประเทศไทยภายหลัง เมื่ อสงครามสิ น้ สุด
เพราะมีสว่ นช่วยให้ ไทยไม่ต้องตกอยูใ่ นสถานะของผู้แพ้ สงครามเช่นเดียวกันกับญี่ปนุ่ และไม่ถกู ปฏิบตั ิ
ในฐานะผู้แพ้ สงครามอย่างสมบูรณ์เหมือนกับประเทศฝ่ ายอักษะอื่นๆ ที่ได้ รับจากฝ่ ายพันธมิตร
การประกาศสงครามต่อ อัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ กาถื อเป็ นโมฆะ ฝ่ ายสหรั ฐ อเมริ กาไม่ไ ด้
มีเงื่อนไขใดต่อประเทศไทย แต่ฝ่ายอังกฤษได้ เสนอเงื่อนไขบีบบังคับให้ ประเทศไทยต้ องทําข้ อตกลงกับ
้ งแจ้ ง
อังกฤษเพื่อคืนสิ่งที่แล้ วมาในอดีตและที่จะร่ วมมือในภายภาคหน้ า 2 ประเทศไทยในขณะนันจึ
รายละเอียดเกี่ ยวกับร่ างความตกลง 213 ข้ อ (รายละเอียดในภาคผนวก จ.)ที่ฝ่ายอังกฤษได้ เสนอมา
ให้ สหรัฐอเมริ กาทราบ ฝ่ ายสหรัฐอเมริ กาจึงยื่นประท้ วงต่อรัฐบาลอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2488
จึง ทํ าให้ ท่ าที ข องฝ่ ายอัง กฤษเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึน้ ด้ ว ยการลดเงื่ อนไขให้ ล งนามสัญ ญา
ทางทหารชัว่ คราวฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2488 ซึง่ เหลือข้ อบังคับเพียง 4 4 ข้ อ คือ
1. ไทยจะทํ า ทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะรั บ รองการช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาทุ ก ข์ ต่ อ บรรดาเชลยศึ ก
และผู้ถกู กักกัน และจะออกค่าใช้ จา่ ยในการจัดหาอาหารเลี ้ยงดู
2. ร่ วมมือกับทหารสัมพันธมิตรในการปลดอาวุธญี่ ปนุ่ ในการกักกันคนญี่ ปนุ่ และเยอรมัน
ในการยึดส่งมอบให้ กบั สัมพันธมิตร ซึง่ บรรดาวัตถุสงครามและสัมภาระอื่นๆ ของญี่ปนุ่ ฯลฯ
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3. เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ท างการทหารของฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รตามข้ อ (1) และข้ อ (2)
จะบํ า รุ ง รั ก ษาและพร้ อมที่ จ ะมอบให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ าที่ ข องฝ่ ายสัม พันธมิ ต รได้ ใ ช้ เ กี่ ยวกับ กองทัพ เรื อ
กองทัพบกและกองทัพอากาศ ฯลฯ
4. ข้ อตกลงนี ้ไม่มีผลกระทบกระเทือนในทางใดทางหนึ่ง ต่อฐานะแห่งรัฐบาลชาติพนั ธมิตรแต่
ละรัฐบาลที่มีตอ่ ประเทศไทย และไม่มีผลขัดแย้ งกับการตกลงซึ่งรัฐบาลชาติสมั พันธมิตรแต่ละชาติจะ
ได้ ตงใจทํ
ั ้ าร่วมกับประเทศไทยอย่างหนึง่ อย่างใดเลย
หลังจากข้ อตกลงนี ้ไม่นานนัก วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2488 อังกฤษได้ เรี ยกร้ องมากขึ ้นไปอีก
เช่น ไทยต้ องให้ ข้าวจํานวน 1 ล้ าน 5 แสนตัน 1 โดยไม่คิดราคา ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าในขณะนันอย่
้ างน้ อย
600 – 700 ล้ านบาท และไทยต้ องใช้ เงินสําหรับการบํารุงรักษาเชลยศึกสัมพันธมิตรและสําหรับค่า
ทดแทนความวิ นาศหรื อบุบสลายของทรัพ ย์ สิน สาเหตุที่ อังกฤษเสนอข้ อเรี ยกร้ องมากขึน้ กว่าเดิม
เพราะว่าประเทศไทยได้ ดงึ สหรัฐอเมริ กาเข้ ามาช่วยผ่อนปรนในการเซ็นสัญญาทางการทหารกับฝ่ าย
อังกฤษ ของคณะผู้แทนชุดแรก 2 ที่รัฐบาลไทยส่งไปเจรจากับฝ่ ายอังกฤษ ในขณะเดียวกันอังกฤษก็ได้
ชักนําเอาฝรั่งเศสและอินเดียเข้ ามาเป็ นคูเ่ จรจาเพิ่มขึ ้นกับคณะผู้แทนไทยชุดนี ้อีกด้ วย
ผลของการเจรจากับฝ่ ายอังกฤษ รัฐบาลไทยได้ หน่วงเหนี่ยวเอาไว้ ไม่ยอมลงนามเป็ นเวลา
สามเดือนเศษ จนกระทัง่ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2488 อังกฤษได้ ยื่นคําขาดว่ารัฐบาลไทยจะ
เจรจาต่อรองกันไม่ได้ เด็ดขาด เพราะอังกฤษได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องต่างๆ แต่รัฐบาลไทยนันถื
้ อว่าเป็ นข้ อ
เรี ยกร้ องที่เบาที่สดุ แล้ ว 3 ขณะที่รัฐบาลไทยจะได้ ลงนามในข้ อเรี ยกร้ องที่องั กฤษเสนอ สหรัฐอเมริ กาได้
เข้ ามาช่วยยับยังไว้
้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2488 โดยสหรัฐอเมริ กาถือโอกาสที่องั กฤษได้ ขอยืม
เงินกู้จากสหรัฐอเมริ กาเป็ นจํานวนถึง 4 พันกว่าล้ านดอลล่าห์ เพื่อมาคํ ้าจุนฐานะทางเศรษฐกิจของ
อังกฤษไว้ ด้วยการเจรจากับอังกฤษว่าถ้ าบีบคันรั
้ ฐบาลไทยมากเกินไป สหรัฐอเมริ กาจะไม่ให้ องั กฤษ
กู้ยืมเงินดังกล่าว ฉะนันอั
้ งกฤษจึงยอมตัดทอนข้ อเรี ยกร้ องต่อรัฐบาลไทยลง ไทยจึงได้ ลงนามในสัญญา
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ฉ
ความตกลงสมบู ร ณ์ แ บบเพื่ อ ยกเลิ ก สถานะสงครามระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศอั ง กฤษ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 1
จากท่าที ของฝ่ ายอังกฤษที่ แสดงให้ เห็นชัดเจนในการปฏิบตั ิต่อประเทศไทยว่าอยู่ในฐานะ
ประเทศผู้แพ้ สงคราม ด้ วยการยื่ นข้ อเสนอเรี ยกร้ องดังกล่าวทังหมดในลั
้
กษณะการลดฐานะประเทศ
ไทยลงเป็ นเมืองในอารักขาของอังกฤษ ถึงแม้ ว่าขบวนการเสรี ไทยที่จัดตังขึ
้ ้นทังภายในประเทศและ
้
นอกประเทศ จะได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรในการทําสงครามกับฝ่ ายญี่ ปนครั
ุ่ ง้ นี ้ก็ตาม
แต่องั กฤษก็ยงั ถื อว่าการที่ประเทศไทยจัดตังขบวนการเสรี
้
ไทยต่อต้ านญี่ ปนนั
ุ่ นยั
้ งไม่เพียงพอที่จะให้
ประโยชน์แก่การดําเนินการสงครามอย่างจริงจัง ส่วนสหรัฐอเมริกานันได้
้ ยอมรับรองการปฏิบตั ิงานของ
ขบวนการเสรี ไทย และยินยอมยกเลิกสถานะทางสงครามกับรัฐบาลไทย โดยไม่เสนอข้ อเรี ยกร้ องที่บีบ
บังคับเช่นเดียวกับอังกฤษ อีกทังสหรั
้ ฐอเมริ กายังได้ เข้ ามาเป็ นผู้ขดั ขวางผลประโยชน์ของฝ่ ายอังกฤษ
ที่ได้ บีบบังคับรัฐบาลไทยอยูข่ ณะนัน้
การที่ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในฐานะเป็ นประเทศผู้แพ้ สงครามในครัง้ นี ้ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นผล
มาจากการแสดงบทบาทของขบวนการเสรี ไทย ประกอบกับประเทศผู้นําของฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ เข้ ามา
ถ่วงดุลย์อํานาจกันเอง เป็ นผลให้ ประเทศไทยได้ รับผลกระทบกระเทือนน้ อยลง แต่ถึงอย่างไรผลกระทบ
ที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ จากข้ อ ตกลงยกเลิ ก สถานะสงครามกับ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รครั ง้ นี ้ ประเทศไทย
ก็ได้ รับความเดือดร้ อนเป็ นอันมาก โดยเฉพาะปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ กรณีเรื่ องข้ าวซึ่งประเทศไทยได้
ประกาศจะให้ ข้าวโดยไม่คิดราคาแก่ สหประชาชาติ เพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง ความเสี ยสละของ
ประเทศไทยเป็ นจํานวน 2 แสน 4 หมื่นตัน 2 และประเทศไทยยังได้ ถกู บีบบังคับจากอังกฤษให้ ส่งข้ าว
ให้ อีก 1 ล้ าน 5 แสนตันโดยไม่คิดมูลค่าอีก ประกอบกับทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรที่ได้ เข้ ามาปลดอาวุธ
ทหารญี่ ปุ่ นภายในประเทศไทย ทางรั ฐ บาลไทยต้ องจ่ ายค่า รั บ รองถึ ง วัน ละ 1,000,000 บาท 3
ตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ.2488 จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2489 ทางฝ่ ายอังกฤษจึงยินยอมถอนกําลังทหาร
สั ม พั น ธมิ ต รออกไป และอั ง กฤษได้ ยิ น ยอมยกเลิ ก สั ญ ญาสมบู ร ณ์ แ บบกั บ ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2489 4 จนทําให้ ภาระอันหนักหน่วงที่รัฐบาลไทยรับไว้ จากผลของสงคราม
ค่อยผ่อนคลายลง
ผู้วิจยั จึงเห็นว่าเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” มีบทบาทและความสําคัญในเรื่ องของการเคลื่อนไหว
รวมตัว ระหว่างกลุ่ม ที่ ทําให้ ไ ทยรอดพ้ น จากประเทศผู้แพ้ ส งคราม โดยกํ าหนดขอบเขตการศึกษา
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ช
พ.ศ. 2484 – 2488 คือ เริ่ มตังแต่
้ จอมพล ป.พิบลู สงครามขึ ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี หรื อเป็ นช่วง
ที่ขบวนการเสรี ไทยก่อตัง้ ขึน้ และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 สงครามโลกครั ง้ ที่สองได้ ยุติล ง
เพื่อต้ องการให้ เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของขบวนการเสรี ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวว่าเคลื่อนไหว
และมีการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทยอย่างไร รวมทัง้ เป็ นช่วงทางการเมืองที่สะท้ อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาการเมื อ งภายในที่ มี ส่ ว นผลัก ดัน ให้ ก ลุ่ม บุ ค คลก่ อ ตัว ขึ น้ เป็ นขบวนการเสรี ไ ทย
เพราะขบวนการเสรี ไทยที่ ก่อตัวขึ ้นมานันเป็
้ นผลจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง 2 กลุ่มใหญ่
ด้ วยกันที่ขดั แย้ งกับรัฐบาลจอมพลป.พิบลู สงครามในขณะนัน้ คือ พวกนิยมเจ้ า และกลุ่มผู้นําระบอบ
ใหม่ฝ่ายนายปรี ดี พนมยงค์ อันได้ แก่ กลุม่ ปรี ดี-พลเรื อน กลุม่ ทหารบก-ตํารวจ และกลุม่ ผู้นําอีสาน 1
อีกทังเรื
้ ่ องขบวนการเสรี ไทยเป็ นเนื ้อหาส่วนหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเรี ยนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของผู้เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจยั จึงสนใจต้ องการ
นํ าเสนอเรื่ องขบวนการเสรี ไทยผ่านคอมพิวเตอร์ มัล ติมีเ ดียแทนการอ่านจากหนังสื อ โดยบทเรี ยน
ที่ผ้ วู ิจยั จะสร้ างขึ ้นมานันจะเป็
้
นบทเรี ยนแบบสอนเนื ้อหาประกอบด้ วย 3 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องแรกประวัติ
ความเป็ นมาของขบวนการเสรี ไ ทย เรื่ องที่ ส อง กลุ่ม และการเคลื่ อนไหวของขบวนการเสรี ไ ทย
เรื่ อ งที่ ส ามบทบาทของขบวนการเสรี ไ ทยที่ ทํ า ให้ ไ ทยรอดพ้ น จากการเป็ นประเทศผู้ แ พ้ ส งคราม
เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงสาเหตุ เหตุการณ์และผลกระทบของขบวนการเสรี ไทย ข้ อดี
ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 2 เป็ นบทเรี ยนหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื อ้ หาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมัล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนหรื อ สอนเสริ ม
ในชันเรี
้ ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้สอน และจะส่งผลช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลน
สื่อและบุคลากรได้ ในระดับหนึง่
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ซ
จากความน่าสนใจของเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” นี ้เองผู้วิจยั จึงต้ องการพัฒนาเรื่ องนี ้ให้ เป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ที่มีลกั ษณะเป็ นมัลติมีเดียขึ ้น
โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 1 เพราะคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียสามารถตอบสนอง
ต่อประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากมีภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีทศั น์
ตัวอักษร ภาพและเสียง เพื่อแก้ ปัญหาความน่าเบื่อหน่ายในการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ 2 ทําให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดความตื่ นเต้ น ไม่เ บื่อ 3 ซึ่งสามารถดึงดูดใจของผู้เ รี ยน อี กทัง้ ช่วยลดระยะเวลาในการเรี ยนรู้
สามารถทบทวนเนื ้อหาได้ ตามความต้ องการ ทําให้ เข้ าใจง่าย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่อการ
เรี ยนแบบสองทาง ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบระหว่างสื่อกับผู้เรี ยน สามารถวัดผลการเรี ยนรู้ได้ ทนั ที จึงทํา
ให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนสูง ขึน้ สิ่ ง เหล่า นี ท้ ํ าให้ การเรี ย นรู้ เป็ นไปด้ ว ยความสนุกสนาน
เหมือนกันการเล่นเกมส์ ไม่ร้ ูสึกเหมือนการถูกบังคับให้ เรี ยนอยู่ และเกิดความต้ องการที่จะค้ นคว้ าหา
สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบกับโปรแกรมสามารถทราบผลการกระทําของตนเองได้ ทนั ที ซึ่ง
เป็ นการเพิ่มแรงจูงใจให้ อยากเรี ยนรู้ และลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทังเป็
้ นการ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจเรี ยนรู้เรื่ องขบวนการเสรี ไทยผ่านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียมากขึ ้นกว่าการอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียว
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โปรแกรม Macromedia Captivate เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ การสร้ างสื่อ CAI ในระบบมัลติมีเดียที่ง่าย
รวดเร็ วและสะดวก ในการเผยแพร่ ชิ ้นงาน ในรู ปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ที่ดําเนินการได้ ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องมีกระบวนการ SETUP หรื อ ไฟล์ EXE เหมาะสมสําหรับการใช้ งานด้ าน e-learning หรื อ การสอน
Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มลั ติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์ การบรรยาย
ผ่านไมโครโฟนพร้ อมการจับหน้ าจอภาพ การตัดต่อวีดีโอ สไลด์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็ นต้ น
และ โปรแกรม Macromedia Captivate เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ กบั แครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ ทุกเครื่ องโดยไม่ต้อง
ติดตังโปรแกรมก่
้
อน นัน่ หมายความว่าโปรแกรมนี ้ที่ผ้ วู ิจยั ทําขึ ้นใช้ ได้ กนั คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ อง
ความสามารถของโปรแกรม Macromedia Captivate คือ สร้ างสือ่ การเรี ยนรู้ หรื อสือ่ นําเสนอมัลติมีเดียได้
ง่ายและรวดเร็ ว สามารถนําเข้ าและตัดต่อวีดีโอได้ ทงภาพนิ
ั้
่งและภาพเคลื่อนไหว, สร้ างสื่อการเรี ยนรู้ โดยการจับ
หน้ าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยายผ่าน ไมโครโฟน สําหรับการสร้ างชิ ้นงานสื่อการเรี ยน
การสอน, สร้ างแบบทดสอบได้ ง่าย เช่น เติมคําในช่องว่าง จับคู่ ปรนัย อัตนัย ถูกผิด, นําเข้ าไฟล์จากแหล่งต่าง ๆ
ได้ หลากหลาย เช่น ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG, BMP, GIF ไฟล์เสียง(Sound) เช่น MP3, WAV เสียงบรรยายผ่าน
ไมโครโฟน (Narration) นําเข้ าหรื อสร้ างไฟล์วีดีโอ (Video Movie) ชนิด AVI นําเข้ าสไลด์จากโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ได้
2
กิดานันท์ มลิทอง. (2535). เทคโนโลยีการศึกษาร่ วมสมัย. หน้ า 161.
3
สําอาง มัง่ คัง่ . (2545). การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มลั ติ มีเดี ยเรื ่ องจํ านวนสํ าหรับเด็กปฐมวัย.
หน้ า 5.
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มณี จุฑา วัชโรทยางกูร (2544). การสื่อสารของขบวนการเสรี ไทยในสงครามโลกครัง้ ที่ 2.
วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (วาทวิทยา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งานวิจยั “การสื่อสารของขบวนการเสรี ไทยในสงครามโลกครัง้ ที่สอง” พบว่าการสื่อสารแบบ
การพูด แบบการทูต ด้ ว ยวิ ธี ล้ อ บบี ้ ถูก นํ า มาใช้ ใ นการเจรจาต่อ รอง ติ ด ต่อ ประสานงานต่า งๆ
ระหว่างขบวนการเสรี ไทยทังสามสาย
้
อันได้ แก่ ขบวนการเสรี ไทยในประเทศไทยขบวนการเสรี ไทยสาย
อังกฤษ และขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริ กา ภายใต้ การนําของนายปรี ดีพนมยงค์ โดยการสื่อสาร
จะให้ ความสําคัญในประเด็นที่ว่าประเทศไทยไม่ปรารถนาจะเข้ าข้ างญี่ปนโดยเจตนา
ุ่
การไม่ประสงค์
จะประกาศสงครามกับประเทศสหรั ฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษและประเด็น ที่สํ าคัญ ที่สุด คื อ
การเจรจาต่อรองให้ ประเทศไทยรอดพ้ นจากการตกเป็ นประเทศผู้แพ้ สงครามดังเช่นญี่ปนุ่ โดยในที่นี ้
แบ่งการสื่อสารแบบผนวกประโยชน์เข้ ากับอุดมคติออกเป็ นสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายแนวคิดฟั สซิสต์ นําโดย
จอมพล ป.พิบลู สงคราม และฝ่ ายเสรี ประชาธิปไตย นําโดยนายปรี ดี พนมยงค์ จากผลการวิจยั สรุปว่า
การไม่ตกเป็ นประเทศผู้แพ้ สงครามดังเช่นญี่ปนุ่ ในกรณีของไทยเป็ นผลมาจากการให้ ความสนับสนุน
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความต้ องการยุติลทั ธิล่าอาณานิคม
ของอังกฤษในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นสําคัญ
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิ จ (2535). ขบวนการเสรี ไทยกับความขัดแย้ งทางการเมืองภายใน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2481 – 2492. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ ). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
งานวิ จัยเล่มนี ส้ รศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ได้ ให้ ความเห็นว่าในขบวนการเสรี ไทยเป็ นเรื่ องของ
ความขั ด แย้ งทางการเมื อ ง การขั ด แย้ งเรื่ อ งผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม การเมื อ งสองกลุ่ ม คื อ
กลุ่มของนายปรี ดี พนมยงค์ และกลุ่มของจอม พล ป.พิบูลสงคราม ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
การเมืองของไทยในช่วงนันอย่
้ างชัดเจนจากปั ญหาการเมืองภายในของไทยเองที่มีส่วนผลักดันให้ กลุ่ม
บุคคลก่อตัวขึ ้นเป็ นขบวนการเสรี ไทยโดยเจาะจงว่าบรรดากลุ่มผู้นําขบวนการเสรี ไทยส่วนใหญ่ทงฝ่
ั ้ าย
นายปรี ดี พนมยงค์ และพวกนิยมเจ้ า (Royalist) ล้ วนต่างเป็ นกลุ่มการเมืองที่ขดั แย้ งและถูกกดดันจาก
รัฐบาลภายใต้ การนําของจอมพล ป.พิบลู สงคราม การเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยก็มีปฏิสมั พันธ์
ทางการเมื อ งภายในอย่ า งชัด เจน โดยต่ อ ต้ า นอํ า นาจเผด็ จ การทางการทหารของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เพื่อหลักการประชาธิ ปไตยอย่างแท้ จริ ง งานของสรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ พยายามที่จะ
ชี ้แจงให้ เห็นว่าโดยเนื ้อแท้ ของขบวนการเสรี ไทย คือ เรื่ องราวความขัดแย้ งทางการเมืองภายในของไทย
ที่ก่อตัวมานับแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทังระหว่
้
างคณะราษฎรหรื อกลุ่มผู้นํา

ญ
ระบอบใหม่กับพวกนิ ยมเจ้ า และภายในกลุ่มผู้นํ าระบอบใหม่ระหว่างจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผู้นํากลุม่ ทหารบก กับนายปรี ดี พนมยงค์ ผู้นํากลุม่ พลเรื อนในปั ญหาว่าด้ วยการใช้ อํานาจเผด็จการ
อัล ชลี สุข ดี
(2535). ขบวนการต่อต้ านญี่ ปุ่นของไทยในระหว่างสงครามโลกครั ง้ ที่ 2
พ.ศ. 2484 – 2488. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ ). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย .
งานวิจยั “เรื่ องขบวนการต่อต้ านญี่ปนของไทยในสงครามโลกครั
ุ่
ง้ ที่ 2” พบว่าการเคลื่อนไหว
ต่อต้ านของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่ อจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ดําเนินนโยบายร่วมมือกับญี่ปนทั
ุ่ งก่
้ อนหน้ าและภายหลังการประกาศสงครามกับฝ่ ายสัมพันธมิตรนัน้
ได้ เ กิดการเคลื่ อนไหวต่อต้ านการดําเนินนโยบายดังกล่าวทัง้ ภายนอกประเทศและภายในประเทศ
ในสหรัฐ อเมริ กาคนไทยได้ รวมกันจัดตัง้ “คนไทยอิสระ” ขึน้ เมื่ อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยมี
ม.ร.ว. เสนี ย์ ปราโมช เป็ นผู้นํา ได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กาทัง้ ทางด้ านอาวุธและความ
ช่วยเหลือในการฝึ กอาวุธ อังกฤษไม่ได้ มีการจัดตังเป็
้ นองค์กรอิสระที่จะดําเนินการเคลื่อนไหว แต่ก็ได้
เข้ าร่ วมกับกองทัพ อัง กฤษโดยมุ่ง หวัง ที่ จะร่ วมกับฝ่ ายสัม พัน ธมิ ตรในการต่อต้ านญี่ ปุ่นในประเทศ
ภายในประเทศเองก็ มี ก ารเคลื่ อ นไหวของบุ ค คลฝ่ ายต่ า งๆ ทัง้ จากฝ่ ายพลเรื อ น ทหาร ตํ า รวจ
และประชาชน โดยมี นายปรี ดี พนมยงค์ เป็ นผู้นํากลุม่ ต่อต้ านภายในประเทศ มีการส่งตัวแทนชุดต่างๆ
ลักลอบเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อขอความสนับสนุนในการออกไปตังรั้ ฐบาลพลัดถิ่น ทําให้ ฝ่าย
สัมพันธมิตรรับทราบยอมรับการเคลื่อนไหวต่อต้ านญี่ ปนของกลุ
ุ่
่มบุคคลในประเทศ และช่วยให้ กลุ่ม
บุคคลที่ ดําเนิ นการเคลื่ อนไหวทัง้ ภายในและภายนอกประเทศร่ วมมือประสานงานกัน ก่อให้ เกิ ด
“ขบวนการเสรี ไทย” ซึง่ ส่งผลสําคัญต่อประเทศไทยภายหลังสงครามไม่น้อย

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้ า
1. เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา การเคลื่อนไหวรวมตัวระหว่าง
กลุม่ ของขบวนการเสรี ไทย และผลจากความเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ประเทศไทยรอด
พ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
2.เพื่ อให้ ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488
สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียในสาระการ
เรี ยนรู้อื่นๆ ต่อไป

ฎ

ความสําคัญของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา การเคลื่อนไหวรวมตัวระหว่าง
กลุ่ม ของขบวนการเสรี ไ ทย และผลของขบวนการเสรี ไ ทยที่ ทํ า ให้ ประเทศไทยรอดพ้ นจากการ
เป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
2.ทํ าให้ ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488
ที่มีประสิทธิภาพไว้ ใช้ ในการเรี ยนการสอน สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียในรายวิชาหรื อ
สาระการเรี ยนรู้อื่นๆ ต่อไป

ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า
1.ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 6 ห้ องเรี ยน มี
นักเรี ยน 300 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นเป็ นนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 48 คน
ซึง่ ได้ มาโดยวิธี การสุ่มอย่างง่าย 1 (Simple Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับใช้
ในการทดลอง 3 ครัง้ ดังนี ้
28

1

การเลือกตัวอย่างสุม่ แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างหรื อตัวแทน
จํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N หน่วย โดยที่แต่ละหน่วยมีโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกมาเป็ น
ตัวอย่างเท่ากัน วิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี ้เป็ นวิธีเลือกตัวอย่างที่ง่ายที่สดุ และสะดวกในการใช้ และใช้ ได้ ผลดีถ้า
หน่วยต่างๆ ในประชากรมีลกั ษณะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการเลือกอาจทําได้ เช่น
1. การจับฉลาก ซึง่ ใช้ ได้ ดีเมื่อมีประชากรไม่มากนัก ทําได้ 2 ระบบ คือ
- การเลือกโดยไม่มีการคืนที่ (Sampling Without Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดแล้ ว
จะไม่นําหน่วยนันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันจึ
้ งได้ หน่วยตัวอย่างที่แตกต่างกัน
- การเลือกโดยมีการคืนที่ (Sampling With Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดขึ ้นมาแล้ วนําหน่วย
นันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันบางหน่
้
วยอาจถูกเลือกซํ ้าได้
2. การใช้ ตารางเลขสุม่ ก่อนเลือกตารางเลขสุม่ ต้ องให้ เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วยในประชากรจากหมายเลข 1
ถึง N แล้ วเลือกเลขสุม่ ขึ ้นมา ถ้ าหมายเลขที่ได้ ตรงกับหน่วยใด หน่วยนันก็
้ จะตกเป็ นตัวอย่าง ถ้ าหมายเลขที่ได้ เกิน
เลขที่สดุ ท้ ายในประชากรก็ทิ ้งไป เลือกจนครบ n หน่วยตามต้ องการ เป็ นต้ น

ฏ
1.1 กลุม่ ตัวอย่างการทดลองครัง้ ที่ 1 จํานวน 3 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างการทดลองครัง้ ที่ 2 จํานวน 12 คน
1.3 กลุม่ ตัวอย่างการทดลองครัง้ ที่ 3 จํานวน 30 คน
2. เนือ้ หา
เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
เรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 4 มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 เรื่ อง ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
เรื่ องที่ 2 กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
เรื่ องที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
3.การสร้ างเนือ้ หาให้ เป็ นบทเรียนด้ วยคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนมัล ติมี เ ดี ย ที่ ส ร้ างขึ น้ มี ลัก ษณะเป็ นแบบสอนเนื อ้ หาโดย
ใช้ เนื ้อหาเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” พ.ศ. 2484 – 2488” โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5
บนเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ มี ลั ก ษณะของการผสมผสานของตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง ภาพกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดทิ ศั น์ และเสียงประกอบ
4. การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
4.1 แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
4.2 แบบทดสอบท้ ายบทเรี ยน
5. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดีย
การหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนมัลติมีเดีย คือ การหาคุณภาพ
ของบทเรี ยนตามเกณฑ์ที่กําหนด 85 / 85
85 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิ ภาพของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่จัดไว้
โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของจํ านวนคําตอบที่ผ้ ูเ รี ยนตอบถูกต้ องจากการทําแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยนแต่ละบทโดยคิดเป็ นร้ อยละ 85 ขึ ้นไป
85 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของ
จํานวนคําตอบที่ผ้ เู รี ยนตอบถูกต้ องจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทังหมด
้
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 85 ขึ ้นไป
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วิธีการดําเนินการศึกษา
งานวิ จั ย ฉบับ นี เ้ ป็ นงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยวิ ธี ก ารศึ ก ษาเป็ นการวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) โดยนําข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ มารวบรวมและวิเคราะห์ เมื่อได้ ข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ แล้ วผู้วิจยั จึงได้ นํามาสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ ใหม่ แล้ วจึงนําเสนอในรูปแบบเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ที่มีลกั ษณะเป็ นมัลติมีเดียขึ ้น
โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 โดยมีการทดสอบสื่อมัลติมีเดียที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นด้ วยการ
หาประสิทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
คือ ดูจากคะแนนที่ได้ เมื่อเด็กทําแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั ค้ นคว้ า
สร้ างขึ ้น
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ขบวนการเสรีไทย หมายถึง ขบวนการเสรี ไทย 3 สาย ได้ แก่ สายไทย สายอังกฤษและ
สายสหรัฐอเมริ กา มีจดุ ประสงค์ร่วมกัน คือ การต่อต้ านญี่ปนุ่ กอบกู้เอกราชและอธิปไตยแห่งชาติไทย
2. ประชากร (Population) หมายถึง กลุม่ ของสิ่งต่างๆ ทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั สนใจ ซึง่ อาจเป็ น
กลุม่ ของสิ่งของ คน หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ
3. กลุ่ มตั ว อย่ า งกลุ่ ม (Sample) หมายถึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประชากรที่ ผ้ ู วิ จัย สนใจ
กลุ่มตัวอย่างที่ดี หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะต่างๆ ที่สําคัญครบถ้ วนเหมือนกับกลุ่มประชากร
เป็ นตัวแทนที่ดีของกลุม่ ประชากรได้
4. วิธีการสุ่มอย่ างง่ าย (Simple Random Sampling) หมายถึง เป็ นวิธีการเลือกตัวอย่าง
หรื อตัวแทนจํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N หน่วย โดยที่แต่ละหน่วยมีโอกาสหรื อความน่าจะ
เป็ นที่จะถูกเลือกมาเป็ นตัวอย่างเท่ากัน วิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี ้เป็ นวิธีเลือกตัวอย่างที่ง่ายที่สดุ และ
สะดวกในการใช้ และใช้ ได้ ผลดีถ้าหน่วยต่างๆ ในประชากรมีลกั ษณะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการ
เลือกอาจทําได้ เช่น
1. การจับฉลาก ซึง่ ใช้ ได้ ดีเมื่อมีประชากรไม่มากนัก ทําได้ 2 ระบบ คือ
- การเลือกโดยไม่มีการคืนที่ (Sampling Without Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใด
แล้ วจะไม่นําหน่วยนันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันจึ
้ งได้ หน่วยตัวอย่างที่
แตกต่างกัน
- การเลือกโดยมีการคืนที่ (Sampling With Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดขึ ้น
มาแล้ วนําหน่วยนันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันบางหน่
้
วยอาจถูกเลือกซํ ้า
ได้
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2. การใช้ ตารางเลขสุ่ม ก่อนเลือกตารางเลขสุ่ม ต้ องให้ เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วย
ในประชากรจากหมายเลข 1 ถึง N แล้ วเลือกเลขสุม่ ขึ ้นมา ถ้ าหมายเลขที่ได้ ตรงกับหน่วยใด หน่วยนันก็
้
จะตกเป็ นตัวอย่าง ถ้ าหมายเลขที่ได้ เกินเลขที่สดุ ท้ ายในประชากรก็ทิ ้งไป เลือกจนครบ n หน่วยตาม
ต้ องการ เป็ นต้ น
5. คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ เป็ นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสามารถนําเสนอตัวอักษร ภาพนิ่ง
ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่ อ นไหว และเสี ย งประกอบเนื อ้ หา ซึ่ ง สามารถสื่ อ ความหมายข้ อมู ล
ผ่านคอมพิวเตอร์ ไปสู่ผ้ ูใช้ โปรแกรม โดยอาศัยรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันถามคําถาม รับคําตอบ
จากผู้เรี ยน ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรี ยนรู้ในรูปของข้ อมูลย้ อนกลับให้ แก่ผ้ เู รี ยน
6. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน ที่ใช้ กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่บรรจุเนื ้อหาเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยผู้วิจยั สร้ างบทเรี ยนเป็ นแบบ
สอนเนื ้อหา โดยอาศัยรู ปแบบการผสมผสานตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเข้ าด้ วยกัน รวมถึงการ
วางรูปแบบ การมีปฏิสมั พันธ์ โดยอาศัยการใช้ เมนูการใช้ งานข้ อมูลไฮเปอร์ มีเดีย และการใช้ แบบฝึ กหัด
ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ โปรแกรมนําเสนอเนื ้อหาบทเรี ยน ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ ก รวมทังเสี
้ ยงประกอบ
ซึง่ บทเรี ยนทังหมดบรรจุ
้
ในแผ่นซีดีรอม และแสดงผลออกมาทางจอภาพผ่านโปรแกรมวินโดว์
7. การพัฒนาบทเรียน
หมายถึ ง การสร้ างบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย
ในเนื ้อหาเรื่ องขบวนการเสรี ไทย ด้ วยโปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 ตามหลักการออกแบบ
บทเรี ยนโปรแกรมและเก็ บบันทึกข้ อมูล ลงแผ่น ซี ดีรอม (CD-ROM) นํ าไปทดลองและแก้ ไ ขเพื่ อหา
ประสิทธิภาพของเนื ้อหาที่สร้ างขึ ้น
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจ ของนักเรี ยนเรื่ องขบวนการเสรี
ไทยที่ได้
แหล่ งศึกษาค้ นคว้ า
1. สํานักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
2. หอสมุดปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทที่ 1
ขบวนการเสรี ไทย
จากการศึกษาเกี่ ยวกับขบวนการเสรี ไ ทยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ แบ่ง เนื อ้ หาประกอบด้ วย 3 เรื่ อ ง
ได้ แก่ เรื่ องแรกประวัติความเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย เรื่ องที่ สอง กลุ่ม และการเคลื่ อนไหว
ของขบวนการเสรี ไทย เรื่ องที่สามบทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศ
ผู้แพ้ สงคราม เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงสาเหตุ เหตุการณ์และผลกระทบของขบวนการ
เสรี ไทย
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
2. กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
3. บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม

1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ขยายตัวลุกลามเข้ ามาถึงทวีปเอเชีย เมื่อกองทัพของญี่ ปนได้
ุ่ เปิ ดฉาก
โจมตีฐานทัพเรื อเพิร์ลฮาเบิร์ลของสหรัฐอเมริ กา ในมหาสมุทรแปซิฟิก ฮ่องกงและเมืองโคตาบารู ทาง
เหนือของมลายูอย่างรุนแรงและฉับพลัน ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยไม่ได้ ประกาศสงคราม
ล่ว งหน้ า มาก่ อ น อัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง ประกาศสงครามกับ ญี่ ปุ่ นในวัน นัน้ จึง กลายเป็ น
้
่ปนได้
ุ่ ยื่น
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” 1 (The Greater East Asia War) ขึ ้น ในวันเดียวกันนันเองญี
ข้ อเสนอต่อรัฐบาลไทยขอให้ กองทัพญี่ปนเดิ
ุ่ นทัพผ่านประเทศไทย แต่ขณะนันจอมพล
้
ป.พิบลู สงคราม
นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ บัญ ชาการทหารสูง สุด ได้ เ ดิ น ทางไปราชการทางชายแดนด้ า นตะวัน ออก
คณะรัฐมนตรี จึงได้ จดั การประชุมอย่างเร่งด่วนตังแต่
้ เวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2484 และได้ ลงมติให้ นายกรัฐมนตรี เป็ นผู้พิจารณาปั ญหาเรื่ องนี ้ เนื่องจากมีอํานาจสัง่ การทาง
ทหารแต่เพียงผู้เดียว จากนันได้
้ มอบให้ นายกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง (นายปรี ดี พนมยงค์)
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่า งประเทศ (นายดิเ รก ชัย นาม) และพระองค์ เ จ้ า วรรณไวทยากร
(ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ) เป็ นผู้แทนฝ่ ายไทยไปชี ้แจงแก่ญี่ปนขอให้
ุ่
ยบั ยังการเคลื
้
่อนทัพไว้
ก่อน
ขณะที่ รั ฐ บาลไทยยัง ไม่ไ ด้ ต อบข้ อ เสนอของญี่ ปุ่ นและภายหลัง การโจมตี เ พิ ร์ ลฮาเบิ ร์ ล
เพี ย งหนึ่ง ชั่ว โมง กองทัพ ญี่ ปุ่ นก็ ไ ด้ ส่ง กองกํ า ลัง บุก เข้ า ประเทศไทยทางชายแดนด้ า นตะวัน ออก
1
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และยกพลขึ ้นบกทางชายฝั่ ง ทะเลอ่าวไทยด้ านจังหวัดปั ตตานี สงขลา นครศรี ธรรมราช สุราษฏร์ ธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพรและตําบลบางปู สมุทรปราการ ทหาร ตํารวจ ยุวชนทหาร (มีอายุไม่เกิน 18 ปี
เป็ นเยาวชนที่ได้ รับการฝึ กวิชาทหารขึ ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477 – 2490 เนื่องจากรัฐบาลไทยสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงครามมีนโยบายพืน้ ฟูการฝึ กวิชาทหารให้ แก่ประชาชน ดําเนินการโดยกรมยุวชน
ทหาร กระทรวงกลาโหม ในพ.ศ. 2481 ต่อมาได้ ยกฐานะขึน้ เป็ นกรมเตรี ยมการทหารในพ.ศ. 2484)
ลูกเสือและอาสาสมัครต่างๆ ในจังหวัดเหล่านันได้
้ ตอ่ สู้อย่างเด็ดเดี่ยวในพื ้นที่ที่ถกู โจมตีและได้ พลีชีพ
เป็ นจํ านวนมาก นับเป็ นการละเมิดเอกราช อธิ ปไตยและความเป็ นกลาง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนัน้ เซ็ น
สัญญายอมให้ ญี่ปนที
ุ่ ่มีทหารนับแสนพร้ อมอาวุธทันสมัยเดินทัพผ่านไทย ขณะที่ไทยเองมีกําลังทหาร
ไม่มากนัก ทําให้ คนไทยผู้รักชาติรักสันติในประเทศ รวมตัวกันจัดตังยุ
้ วชนทหารขึน้ มาเพื่อสมบทกับ
กลุม่ เสรี ไทยในประเทศ โดยปฏิบตั ภิ ารกิจ 2 ด้ าน คือ
1. ต่อสู้กบั ญี่ปนผู
ุ่ ้ รุกราน
2. ปฏิ บัติ ก ารร่ ว มกั บ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รเพื่ อ กอบกู้ โลกให้ กลับ คื น สู่ ภ าวะสัน ติ ภ าพและ
เพื่อให้ สมั พันธมิตรรับรองว่า ประเทศไทยไม่ได้ เป็ นฝ่ ายแพ้ หลังสงคราม
เมื่ อ จอมพล ป.พิ บู ล สงครามนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เดิ น ทางกลั บ เข้ ามาร่ ว มการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อเวลา 06.50 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า ไทยยังไม่
พร้ อมที่จะรบกับกองทัพญี่ ปนซึ
ุ่ ่งมีกําลังและยุทโธปกรณ์มากมายมหาศาล อีกทัง้ รัฐบาลไทยเห็นว่า
อัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก าไม่มี นโยบายและไม่พ ร้ อมที่ จ ะช่ว ยเหลื อ ประเทศไทย ดัง นัน้ เพื่ อรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ ประเทศไทยจึงยอมให้ ญี่ปนเดิ
ุ่ นทัพผ่านประเทศไทยไปรบพม่า และพักอยู่ใน
ประเทศไทยได้ ประกอบกับญี่ปนได้
ุ่ แจ้ งความประสงค์เพียงแค่เดินทัพผ่านประเทศไทย โดยมีข้อสัญญา
ว่าจะเคารพเอกราชอธิปไตยและเกียรติภูมิของไทย รัฐบาลไทยจึงมีคําสัง่ ให้ หยุดยิงและยุติการสู้รบ
เมื่อเวลา 07.30 น. 1 ของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
รัฐบาลได้ พยายามเจรจาต่อรองกับข้ อเสนอต่างๆ ของญี่ปนอย่
ุ่ างเต็มที่ เพื่อการผ่อนหนักเป็ น
เบา และในที่สุดก็ต้องยอมให้ ญี่ปนเดิ
ุ่ นทัพผ่านดินแดนประเทศไทยไปยังพม่าและมลายู ระหว่างนัน้
ญี่ ปนุ่ ได้ ทําการรบรุ กอย่างรวดเร็ วจนสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ไ ว้ ไ ด้ และยัง ส่ง ผลทํ าให้ ไ ทยตกลงทํ าสัญญาเป็ นพันธมิ ตรทางการทหารกับญี่ ปุ่น รวมทัง้
พันธมิตรทางการรุกรานและการป้องกันเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ส่งผลให้ ประเทศไทยต้ อง
ประกาศสงครามกับอังกฤษ และสหรัฐอเมริ กาในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลไทยได้ ให้ ความ
ร่วมมือกับญี่ ปนตามข้
ุ่
อเรี ยกร้ อง ซึ่งเป็ นผลให้ ญี่ปนยอมให้
ุ่
การบริ หารประเทศของรัฐบาลไทยดําเนิน
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ไปตามปกติ ญี่ปนทํ
ุ่ าหน้ าที่เป็ นเพียง“ที่ปรึกษา” 1 คอยดูแลไม่ให้ ฝ่ายตนเสียประโยชน์ และพยายาม
หาทางทําให้ รัฐบาลไทยให้ ความร่วมมือกับตนมากขึ ้น ซึง่ ในขณะนันไทยถู
้
กกดดันและถูกบีบบังคับจาก
ญี่ ปนหลายด้
ุ่
าน เช่น ทางด้ านการทหารกองทัพญี่ ปนได้
ุ่ ควบคุมสนามบิน ทางรถไฟ และทางหลวง
นอกจากนันไทยยั
้
งให้ ความร่วมมือกับญี่ปนในการสร้
ุ่
างทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
พม่า ที่ร้ ูจกั กันในนามว่า “ทางรถไฟสายมรณะ”2 เพราะว่า ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กองทัพญี่ปนุ่
ได้ เกณฑ์เชลยศึก ฝ่ ายพันธมิตร ได้ แก่ ทหารอังกฤษ อเมริ กัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์
ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจี น ญวน ชวา มลายู ไทย พม่ า อิ น เดี ย อี ก จํ า นวนมาก
มาก่ อ สร้ างทางรถไฟสายยุท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ นเส้ น ทางผ่า นไปสู่ป ระเทศ พม่า เพื่ อ ลํ า เลี ย งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ รวมทังกํ
้ าลังพล เพื่อจะไปโจมตี พม่าและอินเดียต่อไป ซึ่งขณะนันเป็
้ นดินแดนอาณานิคม
ของอังกฤษ เส้ นทางช่วงหนึ่งจะต้ องข้ ามแม่นํ ้าแควใหญ่จึงต้ องมีการสร้ างสะพานขึ ้น การสร้ างสะพาน
และทางรถไฟสายนี ้เต็มไปด้ วยความยากลําบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาด
แคลนอาหาร ทําให้ เชลยศึกจํานวนหลายหมื่นคนต้ องเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายนี ้สร้ างเสร็ จเมื่อวันที่
25 ตุลาคม พ.ศ. 2486 และเปิ ดใช้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ปี เดียวกัน หลังสิ ้นสุดสงครามรัฐบาลไทย
ได้ จ่ายเงินจํานวน 50 ล้ านบาท เพื่อซื ้อทางรถไฟสายนี ้จากอังกฤษ และทําการซ่อมบํารุ งบางส่วนของ
เส้ นทางดังกล่าว เพื่อเปิ ดการเดินรถตังแต่
้ สถานีหนองปลาดุกจนถึงสถานีนํ ้าตก โดยอยู่ในความดูแล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจนถึงปั จ จุบนั เส้ นทางรถไฟสายนีเ้ ป็ นอนุสรณ์ ของโลกที่จารึ กความ
โหดร้ ายทารุ ณของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเป็ นอนุสรณ์แก่ผ้ ูเสียชีวิตในสงครามด้ วย ญี่ ปนได้
ุ่ อาศัย
เส้ นทางรถไฟสายนี ้ลําเลียงกองทหาร อาวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารจากดินแดนไทยไปสู่แนวรบ
ในพม่าและพรมแดนอินเดีย และทางรถไฟผ่านคอคอดกระสายชุมพร–กะบุรี เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางส่ง
กํ าลัง บํารุ ง ของญี่ ปุ่ นไปสู่ดินแดนทางตอนใต้ ของพม่า ทํ า ให้ ก องทัพ ญี่ ปุ่ นมี ชัย ชนะในทางการรบ
ที่มลายู สิงคโปร์ และพม่าในระยะเริ่ มต้ นของสงครามมหาเอเชียบูรพา นอกจากนันรั
้ ฐบาลไทยยังได้ ตงั ้
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ทางรถไฟสายมรณะ สร้ างขึ ้นในสมัย สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 โดยรั ฐบาลญี่ ปุ่นขอยืมเงิ นจากรัฐบาลไทย
จํานวน 4 ล้ านบาท การก่อสร้ างใช้ เวลาในการสร้ างเสร็ จเพียง 1 ปี ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2485 ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2486 เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกรื อ้ ทิ ้ง บางส่วนจมอยู่
ใต้ อ่างเก็บนํ ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทางรถไฟสายนี ้ถือเป็ นอนุสรณ์ให้ รําลึกถึงเหตุการณ์ สงครามในครัง้ นัน้ เนื่องจาก
นํ ้าพักนํ ้าแรงของการบุกเบิกก่อสร้ างเป็ นของทหารเชลยศึกฝ่ ายสัมพันธมิตร ที่กองทัพญี่ปนเกณฑ์
ุ่
มา
2

4
“กองทัพพายัพ” 1 ขึ ้น เพื่อร่วมรบกับญี่ปนตามแนวพรมแดนไทยกั
ุ่
บแคว้ นสหรัฐไทยเดิม (คือ ดินแดน
ไทยใหญ่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทย)
กองทัพพายัพ ประกอบด้ วยกองพล 5 กองพลด้ วยกัน คือ กองพลที่ 2 กองพลที่ 3 กองพลที่ 4
กองพลทหารม้ า กรมทหารม้ าที่ 12 กองทหารปื นใหญ่กองทัพ กองทหารช่างกองทัพ หน่วยทหาร
สื่อสารกองทัพ กองปื นต่อสู้อากาศยาน กองบินกองทัพ กองพันทหารราบที่ 35 กองรถรบสนามเขต 1
และ 2 กับหน่วยบํารุงและช่วยรบ โดยกองบัญชาการกองทัพ ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดลําปาง โดยมีหน่วยกําลัง
หลักในระดับกองพล ตังอยู
้ ใ่ นเขตจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย และนครสวรรค์
กองทัพพายัพมีภารกิจ คือ เพื่อป้องกันปี กซ้ ายให้ กองทัพญี่ ปนุ่ โดยให้ กองทัพ พายัพเข้ าตี
เพื่อยึดสหรัฐไทยเดิม (Shan State) ปั จจุบนั คือรัฐฉานของพม่า กล่าวง่ายๆ คือ ป้องกันไม่ให้ กองทัพจีน
แอบมาโจมตีในขณะที่ ญี่ปุ่นบุกพม่า ซึ่ง เป็ นอาณานิคมของอัง กฤษ ซึ่ง การไปรบที่ เชียงตุงทํ าตาม
สัญญาสันติภาพที่รัฐบาลไทยทํากับญี่ ปนุ่ ผลพลอยได้ จากการรบ คือ เมื่อไทยยึดเชียงตุงและเมือง
ต่างๆ ในรัฐชานฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าสาละวินได้ ก็ผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐไทย
กองทัพบกสนาม ได้ เคลื่อนกําลังเข้ าไปในสหรัฐไทยใหญ่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
ยึดนครเชียงตุง ได้ ในเดือนเดียวกัน ต่อมาก็สามารถยึดได้ อีกหลายเมืองคือ เมืองยอง (30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2528) เมืองยู้ (1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2528) และเมืองคาก (11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2528) ในวันที่ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2486 ไทยและญี่ปนได้
ุ่ ลงนามร่วมกันในสนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยอาณาเขตประเทศไทยในรัฐ
มาลัย และภูมิ ภ าครั ฐ ฉาน และประกาศเปลี่ ย นชื่ อ สหรั ฐ ไทยใหญ่ (รั ฐ ฉาน) เป็ นสหรั ฐ ไทยเดิ ม
และสามารถยึดเมืองเชียงตุงได้ สําเร็ จ เพื่อเป็ นการตอบแทนไทย ญี่ ปนจึ
ุ่ งได้ ยกดินแดนเมืองไทรบุรี
กลัน ตัน ตรั ง กานู และปาลิส ให้ แก่ ไ ทย และยัง ให้ ไ ทยมี สิทธิ์ ในการครอบครองเมื องพานและเมื อง
เชียงตุง (ซึง่ อยูใ่ นรัฐไทยใหญ่หรื อ Shan State) อีกด้ วย
ทางด้ านเศรษฐกิจ ญี่ ปนได้
ุ่ บีบบังคับไทยหลายประการ ญี่ ปนเรี
ุ่ ยกร้ องให้ ไทยส่งกําลังบํารุ ง
และวัตถุดบิ ทังหมดให้
้
กองทัพของตน ไทยต้ องค้ าขายกับญี่ปนเพี
ุ่ ยงประเทศเดียวและต้ องยอมให้ ญี่ปนุ่
กู้เงินเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในกองทัพ การที่ญี่ปนตั
ุ่ งฐานทั
้
พในประเทศไทยทําให้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของไทยทรุดหนักยิ่งขึ ้น เพราะกองทัพญี่ปนต้
ุ่ องซื ้ออาหารและของใช้ จากพ่อค้ าไทยไปเลี ้ยงทหารญี่ปนุ่
ที่ประจํ าอยู่ในพม่าและมลายูในราคาสูง กว่าตลาด ทํ าให้ สินค้ าขาดแคลนพ่อค้ าฉวยโอกาสกักตุน
สินค้ าและเก็งกําไร เกิดตลาดมืด การทุจริตและการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงขึ ้น ประชาชนชาวไทยต้ องเผชิญ
กับความขาดแคลนเครื่ องอุป โภค ค่าครองชี พ สูง ขึน้ นอกจากนัน้ ยัง ประสบภัยพิ บัติจ ากสงคราม
บ้ า นเรื อนต้ องพิ นาศเสี ย หายจากการทิง้ ระเบิดโจมตี จ ากฝ่ ายของสัม พัน ธมิ ต ร ภายในพ .ศ.2485
1

กองทัพพายัพ ถูกตังขึ
้ ้นมาเนื่องจากไทยได้ ลงนามในสนธิสญ
ั ญาพันธมิตรกับญี่ปนุ่ ว่ากองทัพไทยต้ องส่ง
กําลังร่วมรบกับญี่ปนุ่
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ประชาชนชาวไทยยังต้ องผจญกับภัยธรรมชาติซํ ้าเติมจากนํ ้าท่ว มอย่างหนัก ส่งผลให้ ไร่นาและพืชผล
เสียหายอย่างมากอีกด้ วย
จากสภาวะกดดัน ทางการเมื อ งและสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ต กตํ่ า ขบวนการเสรี ไ ทยอัน เป็ น
ขบวนการที่ จัด ตัง้ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นญี่ ปุ่ นจึ ง ถื อ กํ า เนิ ด ขึ น้ ทัง้ นี ก้ ารก่ อ ตัง้ ของขบวนการเสรี ไ ทยยัง มี
จุดมุ่งหมายสําคัญ คือ เพื่อเป็ นข้ อต่อรองกับสัมพันธมิตร ขบวนการเสรี ไทยเป็ นองค์กรที่มีบทบาท
ใน “การกู้ชาติ” ไม่ให้ ประเทศไทยซึง่ เข้ าร่วมในการสงครามกับญี่ปนต้
ุ่ องถูกปฏิบตั ิในฐานะของประเทศ
แพ้ ส งคราม (อย่า งในกรณี ข องญี่ ปุ่ น เยอรมนี และอิ ต าลี ) ดัง นัน้ ขบวนการเสรี ไ ทยก็ เ ป็ นองค์ ก ร
ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเป็ นหลัก ขบวนการเสรี ไทยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 สายหลักๆ คือ ขบวนการ
เสรี ไทยภายในประเทศโดยมีนายปรี ดี พนมยงค์ เป็ นหัวหน้ า และขบวนการเสรี ไทยภายนอกประเทศ
ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ขบวนการเสรี ไทยในสหรัฐอเมริ กา โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็ นหัวหน้ า
และขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษ โดยมี ม.จ.ศุภสวัสดิว์ งศ์สนิท สวัสดิวตั น์ เป็ นบุคคลสําคัญ
ขบวนการเสรี ไ ทยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มบุคคลที่ ใกล้ ชิดสนิทสนมกับนายปรี ดี
พนมยงค์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ทงั ้ ทางส่วนตัว หน้ าที่การงานและมีแนวคิดเดียวกัน บางคนเป็ นผู้ร่วม
ในคณะราษฎรสายพลเรื อ นที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมกั บ นายปรี ดี พนมยงค์ ตัง้ แต่ ส มั ย การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลายคนเป็ นเพื่อนร่ วมงานใกล้ ชิดกับนายปรี ดี พนมยงค์
หรื อ เป็ นลูก ศิ ษ ย์ ที่ มี ค วามสนิ ท สนม และมี ค วามเลื่ อ มใสในตัว นายปรี ดี พนมยงค์ รวมทัง้ กลุ่ม
นักการเมืองที่ไม่พอใจและไม่ยอมรับนโยบายของจอมพล ป.พิบลู สงคราม เช่น กลุ่มผู้นําทางการเมือง
ภาคอีสาน ซึ่งได้ เข้ าร่ วมเป็ นแนวร่วมสําคัญตังแต่
้ เริ่ มก่อตังขบวนการเสรี
้
ไทย การรวมตัวของกลุ่มพล
เรื อนภายใต้ การนําของนายปรี ดี พนมยงค์ในระยะแรกมีขีดจํากัดอยู่มาก การเคลื่อนไหวต่า งๆ เป็ นไป
ด้ วยความระมัดระวัง และเป็ นความลับอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นองค์การที่ต่อต้ านนโยบายของรัฐบาล
และปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นดินแดนที่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของญี่ปนุ่
ขบวนการเสรี ไทยกับความขัดแย้ งทางการเมืองภายในประเทศระหว่าง พ.ศ. 2481-2492
ของสรศัก ดิ์ งามขจรกุ ล กิ จ 1 ได้ ก ล่ า วถึ ง ขบวนการเสรี ไ ทยไว้ ว่ า ในช่ ว งสงครามโลกครั ง้ ที่ 2
ความขัดแย้ งทางการเมืองภายในของไทยเป็ นผลจากความเคลื่ อนไหวของกลุ่มการเมือง 2 กลุ่มใหญ่
ด้ วยกันที่ขดั แย้ งกับรัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงครามในขณะนัน้ คือ พวกนิยมเจ้ า และกลุ่มผู้นําระบอบ
ใหม่ฝ่ายนายปรี ดี พนมยงค์ อันได้ แก่ กลุ่มปรี ดี -พลเรื อน กลุ่มทหารบก-ตํารวจ และกลุ่มผู้นําอีสาน
ขบวนการเสรี ไทยเกิดขึ ้นหลังจากมี กองทหารญี่ ปนได้
ุ่ ยกพลขึ ้นบกในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 และ
สลายตัว ลงหลัง จากที่ ส งครามยุติใ นพ.ศ.2488 ทัง้ นี ไ้ ม่ว่ า จะเป็ นการจัด ตัง้ กลุ่ม ต่อ ต้ า นญี่ ปุ่ น
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2535). ขบวนการเสรี ไทยกับความขัดแย้งทางการเมื องภายในประเทศระหว่าง
พ.ศ. 2481 – 2492. หน้ า 2.
1
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ภายในประเทศ หรื อภายนอกประเทศที่สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ หรื อกิจกรรมใดๆ อันเป็ นผลมาจาก
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้ านหรื อขบวนการเสรี ไทยที่ถกู จัดตังขึ
้ ้น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การทําลาย
ทหารญี่ ปนภายในประเทศ
ุ่
นับว่าขบวนการเสรี ไทยก่อกํ าเนิดขึน้ มาจากความขัดแย้ งทางการเมือง
ภายในเป็ นปั จจัยหลัก โดยอาศัยสถานการณ์ที่ญี่ปนบุ
ุ่ กไทยเป็ นปั จจัยรอง กล่าวง่ายๆ คือ การที่ปรี ดี
พนมยงค์ และคณะจัดตังขบวนการเสรี
้
ไทยขึ ้นมานัน้ มีมลู เหตุมาจากความขัดแย้ งกับจอมพล ป.พิบลู
สงคราม ไม่ใช่เพื่อการต่อสู้ก้ ชู าติจากการบุกรุ กของญี่ ปนุ่ การกู้ชาติและการต่อสู้กับญี่ ปนเป็
ุ่ นเพียง
เหตุผ ลบัง หน้ าและเป็ นผลพวงพลอยได้ (จากการต่อสู้กับจอมพล ป.พิบูลสงคราม) ของขบวนการ
เสรี ไทยเท่านัน้
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มนิยมเจ้ านอกประเทศภายใต้ การนําของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช และ
ม.จ.ศุภ สวัส ดิ์ ว งศ์ ส นิ ท สวัส ดิ วัต น์ หรื อ การรวมตัว กัน ของกลุ่ม ผู้นํ า ระบอบใหม่ภ ายในประเทศ
ภายใต้ การนําของนายปรี ดี พนมยงค์ อันประกอบด้ วยกลุ่มพลเรื อน กลุ่มทหารเรื อ บางส่วนของกลุ่ม
ทหารบก ตํารวจ กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนําโดยกลุ่มผู้นําอีสาน และกลุ่มพวกนิยมเจ้ าก็ดี
ล้ วนเป็ นผลสืบเนื่องจากการเกิดช่องโหว่ทางอํานาจของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่เกิดจาก
สถานการณ์กรณีญี่ปนบุ
ุ่ กไทยทังสิ
้ ้น การเคลื่ อนไหวของขบวนการเสรี ไทยได้ กําลังสนับสนุนจากกลุ่ม
คนไทยที่มีการศึกษาค่อนข้ างสูงทังในและนอกราชการ
้
ซึ่งเป็ นกลุ่มคนไทยที่มีความรู้สึกไวต่อหลักการ
เอกราชอธิปไตย การเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยได้ สิ ้นสุดลงเมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติ และมีผล
สําคัญช่วยทําให้ ฐานะของประเทศไทยรอดพ้ นจากประเทศผู้แพ้ สงคราม การเคลื่อนไหวของขบวนการ
เสรี ไทยมีความสัมพันธ์ต่อปั ญหาทางการเมืองภายในอย่างชัดเจน กลุ่มบุคคลสําคัญภายในประเทศ
ที่จัดตังองค์
้ การใต้ ดินต่อต้ านญี่ ปนุ่ และหันไปสนับสนุนฝ่ ายสัมพันธมิตรเพื่อร่ วมต่อต้ านญี่ ปนุ่ เป็ น
กลุ่ม การเมื อ งที่ ขัดแย้ ง กับ ระบอบเผด็จ การทางการทหารจอมพล ป.พิบูล สงคราม และได้ ทําการ
เคลื่อนไหวโค่นล้ มรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม หลังจากนันกลุ
้ ่มการเมือง อันมีนายปรี ดี พนมยงค์
เป็ นแกนนําได้ หนั กลับไปประนีประนอมกับพวกนิยมเจ้ า ซึง่ ขัดแย้ งและไม่พอใจรัฐบาลของคณะราษฎร
หรื อกลุ่มผู้นําระบอบใหม่ โดยได้ ประกาศตัวเป็ นอิสระจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม หรื อเป็ น
ขบวนการเสรี ไทย เคลื่ อ นไหวต่ อ ต้ านรั ฐ บาลจอมพล ป .พิ บู ล สงครามอยู่ ภ ายนอกประเทศ
เข้ ามาเคลื่อนไหวเป็ นแนวร่วมขบวนการเดียวกันกับกลุ่มภายในประเทศ เพื่อเป็ นพันธมิ ตรร่วมผลักดัน
การเมืองไปสู่การแข่งขันในระบอบรัฐสภาหรื อพรรคการเมือง ทําให้ การเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี
ไทยมี ทิศ ทางในอัน ที่ จ ะต่อ ต้ า นการกลับ มี อํา นาจของจอมพล ป.พิ บูล สงครามหรื อ กลุ่ม ทหารบก
ขบวนการเสรี ไทยในความหมายของสรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ จึงเป็ นความพยายามที่จะแสดงให้ เห็นว่า
โดยเนื ้อแท้ ของขบวนการเสรี ไทย คือ เรื่ องราวของความขัดแย้ งทางการเมืองภายในของไทย ที่ก่อตัวมา
นับตังแต่
้ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทังระหว่
้
างคณะราษฎรหรื อกลุ่มผู้นําระบอบ
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ใหม่กับพวกนิยมเจ้ า และภายในกลุ่ม ผู้นําระบอบใหม่ระหว่างจอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู้นํากลุ่ม
ทหารบกกับนายปรี ดี พนมยงค์ ผู้นํากลุม่ พลเรื อนในปั ญหาที่วา่ ด้ วยการใช้ อํานาจเผด็จการ และปั ญหา
การเมืองภายในเหล่านี ้เป็ นส่วนผลักดันให้ กลุม่ บุคคลก่อตัวขึ ้นเป็ นขบวนการเสรี ไทย
แต่อ ย่างไรก็ ต ามขบวนการเสรี ไ ทยมี ค วามซับ ซ้ อ นเกี่ ย วพัน กับการเมื อ งไทยอย่างลึก ซึง้
ดังที่ศาสตราจารย์แถมสุข นุ่มนนท์ 1 ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตที่สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาความขัดแย้ งในแง่ของ
ุ่ านนในเดือนสิงหาคม 2488 หน่วยเสรี ไทยในประเทศ
ตัวบุคคลของการเมื องไทยว่า “เมื่อญี่ ปนจํ
ได้ สลายตัวในเวลาต่อมา การต่อสู้ และต่อต้ านญี่ ปนุ่ จบสิน้ ไปแล้ ว แต่การต่อสู้อีกประเภทหนึ่งคือ
การต่อสู้เพื่ ออํานาจและเกมทางการเมื องในหมู่สมาชิ กกลุ่ม เสรี ไทย ยัง คงดําเนินอยู่ต่อไป…” 2
และสรศั ก ดิ์ งามขจรกุ ล กิ จ 3 ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเรื่ องนี อ้ ย่ า งละเอี ย ดได้ กล่ า วอย่ า งชั ด เจนอี ก ว่ า
“ความเคลื่ อนไหวของขบวนการเสรี ไ ทยในฐานะที่ ขบวนการนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่ง ของความขัดแย้ ง และ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทย ซึ่งก่อตัวมาตังแต่
้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ทัง้ ระหว่างคณะราษฎรกับพวกนิยมเจ้ า และภายในคณะราษฎรระหว่าง จอมพล ป.
พิบลู สงคราม ผู้นําฝ่ ายทหารบกกับนายปรี ดี พนมยงค์ ผู้นําฝ่ ายพลเรื อน” 4 ดังนันขบวนการเสรี
้
ไทย
จึง มี ทัง้ ปี กขวา (ฝ่ ายอนุรัก ษ์ นิย มเจ้ า ) ปี กกลาง (ฝ่ ายทหารเรื อ และข้ า ราชการพลเรื อ นเสรี นิ ย ม)
และปี กซ้ าย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มผู้นําอีสาน) ทัง้ สามกลุ่มประสานงานกันในสถานการณ์
“ฉุกเฉิ นแห่งชาติ ” ต่อต้ านทัง้ ญี่ ปนและลั
ุ่
ทธิ ชาตินิยมทางการทหารของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
เพราะถึงจะอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกัน แม้ ไม่มีความแตกแยกอย่างเห็ นได้ ชัด แต่ก็มีรากฐานความเห็น
ความคิดที่ไม่ตรงกัน จึงเป็ นเหตุให้ มีการจัดกลุม่ ก้ อนพันธมิตรทางการเมืองใหม่ในกลุม่ คณะราษฎร
ดังนัน้ ในขบวนการเสรี ไทยของนายปรี ดี พนมยงค์ ส่วนหนึ่งก็สร้ างความสัมพันธ์ กับกลุ่มที่
เรี ยกว่า “ปี กซ้ าย” ของขบวนการ คือ กับกลุ่มผู้นําอีสานที่ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อีกส่วนหนึง่ กับ ปี กกลาง เช่น ฝ่ ายทหารเรื อและข้ าราชการพลเรื อนเสรี นิยม และอีกส่วนหนึ่งกับปี กขวา
ซึ่งมีทงเจ้
ั ้ านายตลอดจนทหารบก (จํานวนน้ อย) และตํารวจที่เคยร่ วมงานอย่างใกล้ ชิดกับจอมพล ป.
พิ บู ล สงคราม ทํ า ให้ บทบาทของนายปรี ดี พนมยงค์ โ ดดเด่ น อย่ า งไม่ เ คยมี ม าก่ อ นนั บ ตัง้ แต่
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
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แต่ละกลุ่มของขบวนการเสรี ไทยมีเป้าหมายสําคัญตรงกัน คือ ต่อต้ านญี่ ปนุ่ การก่อตัวของ
ขบวนการเสรี ไ ทยทัง้ ในและนอกประเทศจึง เกิ ดขึน้ ในระยะเวลาไล่เลี่ ยกั น คือ หลัง จากวันที่ ญี่ ปุ่น
บุกประเทศไทย ความไม่พอใจต่อการบุกรุ กของญี่ ปนและความผิ
ุ่
ดหวังในการที่รัฐบาลยอมจํานน
ต่อข้ อเสนอของญี่ ปุ่นอย่างรวดเร็ วนัน้ ทํ าให้ ขบวนการเสรี ไ ทยสายสหรั ฐ อเมริ กาซึ่ง มี ม.ร.ว.เสนี ย์
ปราโมช ในฐานะเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงวอชิงตัน แสดงปฏิกิริยาอย่างเปิ ดเผยในทันทีพร้ อมกับ
การก่อตัวของขบวนการเสรี ไทยสายอังกฤษ ในขณะที่กลุ่มของนายปรี ดี พนมยงค์ขบวนการเสรี ไทย
ภายในประเทศก็เริ่ มเกาะตัวกันขึ ้น แต่เป็ นไปโดยลับ หากจะดูจากบทบาทของแต่ละกลุ่มจะเห็นได้ ว่า
ทางฝ่ ายสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษนัน้ เป้าหมายคือ เข้ าร่ วมกับสัมพันธมิตร 1 ร่ วมรบและร่วมทํางาน
จารกรรม งานจารกรรม เช่น ในส่วนของสมาชิกขบวนเสรี ไทยในประเทศสามารถจําแนกออกเป็ นกลุ่ม
สําคัญได้ 3 ระดับกล่าวคือ
1. ระดับแกนนํา คือ ลูกศิษย์ลูกหาและคนใกล้ ชิดนายปรี ดี พนมยงค์ ซึ่งใช้ ชื่อรหัสว่า “รู้ ธ”
โดยแบ่ง หน้ าที่ กันทํ า งานสํ า คัญ เช่น การติด ต่อ กับต่า งประเทศ การไปจัดตั ง้ หน่ว ยกองกํ า ลัง ขึน้
ในจังหวัดต่าง ๆ รับส่งอาวุธและพลพรรคเสรี ไทยเข้ าออกประเทศ
2. ระดับสอง คือ คนที่ร่วมมือด้ วย เช่น นักการเมืองที่เห็นด้ วยและยืนข้ างเดียวกัน หมายถึง
ผู้ที่มีเป้าหมายทางการเมืองในการดําเนินงานให้ รัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงครามพ้ นจากการเป็ นรัฐบาล
และปลดพันธะกรณีกบั ญี่ปนุ่
3. ระดับที่สามซึ่งมีมากที่สุด คือ ผู้ที่ปฏิบตั ิงานด้ วยความรักชาติจากการจัดตังของสมาชิ
้
ก
ในขบวนการ ซึ่ง สมาชิ ก เสรี ไ ทยต่า งต้ อ งปิ ดบัง ฐานะกันอย่างเคร่ ง ครั ดและไม่ร้ ู จัก กัน ในแนวราบ
แต่จะรู้วา่ ตนเองขึ ้นตรงหรื อรับคําสัง่ จากใคร มีเพียงหัวหน้ าขบวนการในประเทศคือนายปรี ดี พนมยงค์
เท่านันที
้ ่ร้ ูเรื่ องราวทังหมด
้
เป้าหมายของการทํางานของขบวนการเสรี ไทยในประเทศ คือ ต้ องการติดต่อกับชาติพนั ธมิตร
เพื่ อ ส่ง ข่า วให้ ท ราบว่า มี ข บวนการต่อ ต้ า นญี่ ปุ่ นอยู่ใ นประเทศ และต้ อ งการความร่ ว มมื อ ในทาง
การทหาร คื อ จั ด ตัง้ กองกํ า ลั ง ขึ น้ มาร่ ว มรบต่ อ ต้ านญี่ ปุ่ นเมื่ อ สถานการณ์ ก ารใช้ กํ า ลั ง มาถึ ง
โดยการจัดตังกํ
้ าลังติดอาวุธขึ ้นในจังหวัดต่างๆ ขึน้ มาเตรี ยมพร้ อมเอาไว้ และมีการฝึ กนักเรี ยนทหาร
สารวัตรจากนัก ศึกษาในกรุ ง เทพฯ ซึ่ง ความร่ ว มมื อ กับพันธมิ ตรจะถูกจํ า กัดอยู่ใ นเรื่ องนี เ้ ป็ นหลัก
โดยเฉพาะกับทางอังกฤษ โดยยังมีการดําเนินการทางการเมืองเพื่อหาทางให้ ไทยหลุดพ้ นจากประเทศ
ผู้ แพ้ สงครามเป็ นเป้ าหมายที่ น ายปรี ดี ใ ห้ ความสํ า คั ญ เป็ นอั น ดั บ แรกที่ ต้ องการบรรลุ ด้ วย
และได้ ดําเนินการผ่านทางสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก
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ซึ่งเป้าหมายการทํางานของขบวนการเสรี ไทยจะกลายเป็ นข้ อต่อรองอย่างดีให้ กบั ระเทศไทย
เมื่อสงครามสิ ้นสุด ส่วนกลุ่มของนายปรี ดี พนมยงค์ นันเป
้ ้ าหมายและแผนการมีหลากหลายขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ข องสงคราม มี ตัง้ แต่ก ารจัด ตัง้ รั ฐ บาลซ้ อนขึ น้ ในประเทศ ไปจนถึ ง การออกไปตัง้
รั ฐ บาลพลัด ถิ่ น 1 (ในอิน เดี ย) เพื่ อร่ วมมื อ กับ สัม พัน ธมิ ตร 2 (เช่นเดี ยวกับ กรณี ข องฝรั่ ง เศสเสรี ข อง
นายพลเดอโกลล์) แต่เมื่อเป้าหมายนี ้ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อัง กฤษ ก็ เ ปลี่ ย นเป้ าหมายไปเป็ นการสร้ าง “พลพรรค” ขึ น้ เป็ นกองกํ า ลัง ทหารนอกระบบ
(เพื่อทําสงครามกองโจร) เพื่อใช้ ตอ่ ต้ านกองทัพญี่ปนุ่
การที่จะทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย จึงจําเป็ นต้ องมองผ่าน
จากความขัดแย้ งทางการเมืองภายในของไทยเอง ทังนี
้ ้เพราะการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยนัน้
อันที่จ ริ งแล้ วคือผลสะท้ อนของความขัดแย้ งและการต่อสู้ทางการเมืองภายในของไทย ทัง้ ระหว่าง
พวกที่นิยมเจ้ ากับคณะราษฎรและภายในคณะราษฎรหรื อกลุ่มผู้นําระบอบใหม่ ระหว่างฝ่ ายหนึ่งนํา
โดยจอมพล ป.พิบูล สงคราม กับอีกฝ่ ายหนึ่งนํ าโดยนายปรี ดี พนมยงค์ การต่อสู้ของกลุ่ม การเมือง
ดังกล่าวนี ้ ทําให้ การเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยเข้ าไปสัมพันธ์หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ ง
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทยอย่างน้ อยไปจนถึง พ.ศ. 2492 โดยขบวนการเสรี ไทย
กลายเป็ นฐานอํานาจทางการเมืองให้ แก่ทงั ้ พวกนิยมเจ้ าและฝ่ ายนายปรี ดี พนมยงค์ คือ มีทั ง้ กลุ่ม
ที่ให้ การสนับสนุนพวกนิยมเจ้ าและกลุม่ ที่ให้ การสนับสนุนนายปรี ดี พนมยงค์

2. กลุ่มและการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
ขบวนการเสรี ไทยนัน้ แบ่งการทํางานเป็ น 3 กลุ่ม คือ ขบวนการเสรี ไทยในประเทศไทย
ขบวนการเสรี ไทยในสหรัฐ อเมริ กา และขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษ ในการปฏิบตั ิการของขบวนการ
เสรี ไทยทัง้ 3 สาย ทัง้ สายในประเทศ สายสหรัฐอเมริ กา และสายอังกฤษ จะเห็นวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ การเมืองไทยเป็ นอย่างดี คือ ในเรื่ องของเวลาและสถานที่ กล่าวคือ ในบรรยากาศของ
สงคราม ความยากลํ า บากทํ า ให้ ก ารปฏิ บัติ ก ารเป็ นไปอย่ า งเชื่ อ งช้ า และมี ข้ อจํ า กั ด มากมาย
ในระยะแรกมี ลักษณะเป็ นการเคลื่ อนไหวที่ ต่างคนต่างทํา บางส่วนก็ ไม่ร้ ู ว่าใครเป็ นใคร ในขณะที่
ขบวนการเสรี ไทยในประเทศไทย ของนายปรี ดี พนมยงค์ร้ ู ดีแล้ วว่าในต่างประเทศอย่างน้ อยก็มีสาย
สหรัฐอเมริกาของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ทังนี
้ ้เพราะสายสหรัฐอเมริกาเป็ นสายเปิ ด มีการประกาศรณรงค์
ทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งรับฟั งได้ ในประเทศไทย 3 แต่สายต่างประเทศไม่ทราบว่าภายในประเทศเป็ น
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อย่างไรจนกระทัง่ มีผ้ กู ล่าวว่าไทยนันเป็
้ น Underground Kingdom เพราะไม่มีข่าวสารอะไรออกมา
จากประเทศไทยได้ เนื่องจากเวลานันผู
้ ้ ที่แสดงตัวเป็ นสมาชิกของขบวนการเสรี ไทยนันเสี
้ ่ยงต่อข้ อหา
กบฏในราชอาณาจักรที่ต่อต้ านรัฐบาลเพราะขณะนันรั
้ ฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้ มแข็งอย่าง
มาก ขณะเดียวกันขบวนการเสรี ไทยก็ ไม่สามารถแน่ใจได้ ว่าฝ่ ายไหนจะเป็ นผู้ช นะสงครามจึง ต้ อง
ทํางานกันอย่างลับๆ (จนกระทัง่ กลางพ.ศ. 2485 ซึง่ จะมีการแลกเปลี่ยนเชลยศึกกัน) น่าเชื่อว่ าในระยะ
พ.ศ. 2485 นัน้ ขบวนการเสรี ไทยในประเทศเป็ นเรื่ องของการค่อยๆ ก่อตัวและรวมกลุ่มผู้ที่มีความ
คิดเห็นตรงกัน มากกว่าจะเป็ นปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ จริงจัง
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ ตัว ของขบวนการเสรี ไ ทยนอกประเทศนั น้ กล่ า วโดยทั่ ว ไป
กลุ่มสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษประกอบด้ วยข้ าราชการและสถานทูต และนักเรี ยนไทยที่เรี ยนอยู่ใน
ประเทศทังสองนั
้
น้ อาจไม่เป็ นการยากนักที่ข้าราชการและนักเรี ยนส่วนใหญ่ที่ได้ รับการศึกษาในโลก
ตะวั น ตกที่ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางของระบอบประชาธิ ป ไตย จะมี ค วามคิ ด ที่ นิ ยมชมชอบในระบอบ
ประชาธิ ปไตยของสหรั ฐ อเมริ กาและอัง กฤษ ทัง้ มี ความคิดต่อต้ านลัทธิ ทหารของจอมพล ป.พิบูล
สงครามอยู่บ้างแล้ วเป็ นทุนเดิม ฉะนัน้ จึง มี ข้ าราชการสถานทูต และนัก เรี ยนไทยไม่น้ อยที่ ไ ม่ส้ ูจ ะ
เห็นชอบต่อระบบการปกครองของจอมพล ป.พิบลู สงคราม และไม่พอใจต่อการที่ญี่ปนบุ
ุ่ กประเทศไทย
ดังนันเมื
้ ่อรัฐบาลไทยได้ ประกาศสงครามต่อทัง้ สองประเทศนันทางรั
้
ฐบาลได้ สงั่ ให้ มีการแลกเปลี่ยน
เชลยศึกกับข้ าราชการสถานทูตและนักเรี ยน จึง ปรากฏว่าข้ าราชการและนักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ยอม
เดินทางกลับประเทศ
การที่ รั ฐ บาลไทยตกลงเข้ า ร่ ว มเป็ นพัน ธมิ ต รกับ ญี่ ปุ่ นทํ า ให้ บุค คลสํ า คัญ ทางการเมื อ ง
ข้ าราชการ และชาวไทยทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ที่ไม่เห็นด้ วยกับนโยบายการประกาศสงคราม
ของรัฐบาลได้ รวมกลุม่ กันขึ ้น โดยมีจดุ มุง่ หมายสําคัญเพื่อต่อต้ านญี่ปนุ่ รักษาเอกราชและอธิปไตยของ
ไทย การรวมตัวกันเป็ นกลุ่มคนไทยเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้ านญี่ ปนนี
ุ่ ้มีด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มคนไทย
ภายในประเทศ กลุม่ คนไทยในสหรัฐอเมริกาและกลุม่ คนไทยในอังกฤษ
ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย
นายปรี ดี พนมยงค์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในขณะนัน้ (ซึ่งต่อมาได้ ดํารงตําแหน่ง
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์) หลัง จากเสร็ จจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเรื่ องกองทหาร
ญี่ปนเดิ
ุ่ นทัพผ่านประเทศไทยแล้ ว ก็ได้ นดั หมายบุคคลที่สนิทสนมใกล้ ชิด ซึ่งประกอบด้ วยนักการเมือง
และข้ าราชการ อาทิ หลวงบรรณกรโกวิท (เปาว์ จักกะพาก) นายสงวน ตุลารักษ์ (ผู้อํานวยการโรงงาน
ยาสูบ) นายจํ ากัด พลางกู ล นายวิจิ ตร ลุลิตานนท์ (เลขาธิ การมหาวิทยาลัยวิช าธรรมศาสตร์ และ
การเมือง) นายเตียง ศิริขันธ์ (ผู้แทนราษฏรจังหวัดสกลนคร) นายถวิล อุดล (ผู้แทนราษฏรจังหวัด
ร้ อยเอ็ด) ม.ล.กรี (หลวงเดชาติวงศ์ วรารัตน์) ฯลฯ มาร่ วมปรึ กษาหารื อที่บ้านของนายปรี ดี พนมยงค์
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ที่ถนนสีลม ในตอนคํ่าของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กลุ่มบุคคลนี ้ซึ่งล้ วนไม่พอใจในสถานการณ์
ที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทย และไม่เห็นด้ วยกับการที่รัฐบาลยอมเป็ นพันธมิ ตรกับญี่ ปุ่น แต่มี ความเห็น
ร่วมกันว่าญี่ปนจะต้
ุ่
องเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ ในสงครามนี ้อย่างแน่นอน และเพื่อจะปกป้องรักษาเอกราชและ
อธิ ปไตยของชาติไ ว้ จึง ได้ รวมตัวกันจัดตัง้ “องค์การต่อต้ านญี่ ปุ่น” ขึน้ โดยมี นายปรี ดี พนมยงค์
เป็ นหัวหน้ าองค์การ ซึง่ ในตอนแรกเริ่มก่อตังนั
้ น้ ยังไม่มีชื่อเรี ยกองค์การ เป็ นเพียงการชักชวนให้ ร่วมกัน
ต่อต้ านญี่ปนให้
ุ่ พ้นไปจากประเทศ โดยได้ กําหนดภารกิจที่จะต้ องปฏิบตั ขิ ึ ้นสองด้ านคือ
1. ต่อสู้กบั ญี่ปนผู
ุ่ ้ รุกราน โดยพลังของคนไทยผู้รักชาติ ร่วมกับสัมพันธมิตร
2. ปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ สมั พันธมิตรรับรองว่าเจตนารมณ์ที่แท้ จริ งของคนไทย คือ การไม่เป็ นศัตรู
กับฝ่ ายสัมพันธมิตร
ภายหลังเมื่อรัฐบาลได้ ประกาศสงครามกับฝ่ ายสัมพันธมิตรแล้ ว ภารกิจขององค์กรได้ เพิ่มขึ ้น
เป็ น “ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ให้ สัม พัน ธมิ ต รรั บ รองว่ า ประเทศไทยไม่ ต กเป็ นประเทศฝ่ ายแพ้ ส งคราม
และการผ่อนหนักเป็ นเบา” และเนื่องจากเป็ นองค์กรใต้ ดิน ที่มีฐานปฏิบตั ิการอยู่ในดินแดนซึ่งตกอยู่
ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของญี่ ปุ่ น และภายใต้ ความเข้ มงวดของรั ฐ บาลจอมพล ป .พิ บู ล สงคราม
ความเคลื่อนไหวขององค์กรต่อต้ านญี่ ปนภายในประเทศไทย
ุ่
จึงต้ องดําเนินการด้ วยความระมัดระวัง
และเป็ นความลับ ซึง่ นายปรี ดี พนมยงค์ ได้ ใช้ โอกาสที่ตนอยู่ในฐานะผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์ และการเมืองได้ อาศัยมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็ นที่ตงกองบั
ั้
ญชาการขององค์การต่อต้ าน
ญี่ปนในประเทศไทย
ุ่
ภายในประเทศไทย นายปรี ดี พนมยงค์ ผู้นําขบวนการเสรี ไทย ได้ พยายามอย่างยิ่งที่จะติดต่อ
กับ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รด้ ว ยการส่ ง ผู้แ ทนของขบวนการเสรี ไ ทยไปยัง ประเทศจี น เพื่ อ เจรจากับ ฝ่ าย
สัมพันธมิตร ผู้แทนคณะแรก คือ นายจํากัด พลางกูร สมาชิกของขบวนการเสรี ไทยในประเทศไทย
แต่ขณะที่ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นประเทศจีน นายจํากัด พลางกูร ได้ เสียชีวิตลงด้ วยโรคมะเร็ งลําไส้ เมื่อวันที่
7 ตุล าคม พ.ศ. 2486 คณะที่ สอง คือ คณะของนายสงวน ตุลารักษ์ และนายแดง คุณะดิลก
ซึ่งได้ ติดต่อกับฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ เป็ นผลสําเร็ จ ทําให้ ฝ่ายสัมพันธมิตรและเสรี ไทยจากอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาได้ ทราบว่ามีองค์การต่อต้ านญี่ปนในประเทศไทย
ุ่
สําหรับการก่อตัวของขบวนการเสรี ไทยในประเทศนัน้ มีความซับซ้ อนและยุ่ง ยากมากกว่า
ในต่างประเทศมาก การที่มีทหารญี่ปนอยู
ุ่ ่ภายใน การที่ญี่ปนรุ
ุ่ กรบอย่างรวดเร็ ว ทังยั
้ งได้ ทหารไทยร่วม
รบ (ในกรณีของการตีรัฐฉานในพม่าของอังกฤษ) ทําให้ การปฏิบตั ิการเป็ นไปได้ ยาก นอกจากนีก้ าร
ที่นโยบายของรัฐบาลไทยอยู่ฝ่ายญี่ ปนุ่ เพราะการดําเนินงานของขบวนการเสรี ไทยภายในประเทศ
จึงอยูใ่ นข่ายผิดกฎหมายมีโทษฐานเป็ นกบฏได้ โดยง่าย ตลอดทังรั
้ ฐบาลไทยได้ ปลุกระดมความคิดของ
การร่ ว มมื อ กับ ญี่ ปุ่ นพร้ อมกัน กับ การประณามอัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นชาติศัต รู จึง ทํ า ให้
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เจ้ าหน้ าที่บ้านเมืองสามารถดําเนินการกับผู้ที่ถือว่าทําการโจรกรรมได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย ดังจะ
เห็นได้ จากกรณี ของนายกรเวก ศรี วิจ ารณ์ และนายสงพงศ์ ศัลยพงศ์ 1 เสรี ไ ทยจากสหรั ฐอเมริ กา
ที่ลกั ลอบจากยูนนานเข้ ามาทางจังหวัดล้ านช้ าง (ไชยบุรี) และถูกเจ้ าหน้ าที่ยิงเสียชีวิต 2
ดัง นัน้ แม้ จะกล่ า วกั น ว่ า เสรี ไ ทยในประเทศได้ เ ริ่ ม ก่ อ ตัว ขึ น้ ทั น ที ที่ ญี่ ปุ่ นบุ ก ไทยก็ ต าม
แต่ดเู หมือนว่าการรวมตัวกันจนเป็ นรูปเป็ นร่างนันได้
้ ใช้ เวลาค่อนข้ างยาวนานและเป็ นไปอย่ างเชื่องช้ า
(เริ่ มก่อตังขบวนการเสรี
้
ไทยเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 จนสิ ้นสุดภารกิจทัง้ หมดของเสรี ไทยเมื่อวัน
ประกาศสันติภาพของนายปรี ดี พนมยงค์16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ) และหากเปรี ยบเที ยบลักษณะ
สมาชิกเสรี ไทยของกลุ่มต่างๆ จะพบว่า ในขณะที่กลุ่มต่างประเทศประกอบด้ วยนักเรี ยนไทยเป็ นฐาน
ส่วนใหญ่โดยมีบคุ คลสําคัญ เช่น ข้ าราชการสถานทูตและเชื ้อพระวงศ์เข้ าร่วมด้ วย จัดได้ ว่าเสรี ไทยสาย
ต่างประเทศมีสมาชิกเป็ นชนชันนํ
้ าของสังคมไทย แต่เสรี ไทยในประเทศมีสมาชิกที่หลากหลายมากกว่า
นัน้ คือ มีทงนั
ั ้ กการเมืองระดับผู้นํา ทหารและตํารวจค่อนข้ างสูง และที่น่าสนใจที่สดุ แต่เป็ นเรื่ องที่รับรู้
กันน้ อยมากก็คือ การมีสมาชิกที่เป็ นสมาชิกผู้แทนราษฏร ตังแต่
้ เริ่ มต้ นนันสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร
จํานวนหนึง่ ได้ กลายเป็ นฐานสนับสนุนขบวนการใต้ ดินของนายปรี ดี พนมยงค์เป็ นอย่างดี ทังปรากฏว่
้
า
ผู้แทนราษฎรกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่นนเป็
ั ้ นผู้แทนระดับนําของสภาผู้แทนราษฎรและเป็ นผู้แทนราษฎรที่มา
จากภาคอีสาน ซึ่งมีแกนนํากลุ่มอันประกอบไปด้ วย นายเตียง ศิริขันธ์ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์
นายถวิล อุดล และนายจําลอง ดาวเรื อง และกลุ่มที่มีนายฟอง สิทธิธรรม เป็ นผู้นํา ได้ เคลื่อนไหวนอก
สภาฯ ร่วมกับขบวนการลาวอิสระซึ่งมีจดุ มุ่งหมายในการกู้เอกราชให้ แก่ลาว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มเสรี ไทยอีสานยังได้ เข้ าไปมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดตังสั
้ นนิบาตเอเชียอาคเนย์ ในปี พ.ศ.2490
ความเคลื่ อนไหวดัง กล่าวนี ท้ ํ าให้ ส มาชิ กสภาผู้แทนราษฎรภาคอี สานทัง้ สองกลุ่ม ถูกกล่าวหาจาก
รัฐบาลว่า ต้ องการแบ่งแยกดินแดนภาคอีสาน นําไปสู่การจับกุม ในข้ อหา “กบฏแบ่ง แยกดินแดน”
ซึง่ เกิดขึ ้นหลายครัง้

1

เสรี ไทยสายสหรั ฐอเมริ กา ทังสองมี
้
นามรหัสว่า “คารี่ ” และ “ซอล” ตามลําดับนัน้ “อยู่ที่บ้านสระนก
อําเภอเชี ยงแมน จังหวัดล้ า นช้ า ง ถูกตํา รวจไทยล้ อมไว้ โดยรอบ บุค คลทัง้ สองถูก จับและตรวจค้ นบ้ า น ในที่สุด
ก็เทกระสอบข้ าวสารออกพบเครื่ องรับส่งวิทยุกบั ทองคํา ครัน้ แล้ วชายหนุม่ ผู้กล้ าหาญทังสองก็
้
ถกู นําลงเรื อ เพื่อนําตัว
ไปสถานีตํารวจ และระหว่างเดินทางมานัน่ เองถูกยิงทิ ้งกลางนํ ้า เป็ นที่เข้ าใจกันว่าการที่วีรบุรษทังสองถู
้
กฆ่าตายนัน้
มิใช่เพราะเป็ นสายลับของพันธมิตร แต่เพราะตํารวจที่ไปจับกุมนันต้
้ องการทองคําที่ทงสองคนนํ
ั้
าติดตั วไป ถึงแม้ จะ
กล่าวว่านี่เป็ นการแย่งชิงทองคําก็ตาม แต่ก็สะท้ อนให้ เห็นว่า การดําเนินงานของขบวนการเสรี ไทยนันไม่
้ ได้ ง่าย”
2
เนตร เขมะโยธิน. (2500). งานใต้ดินของพันเอกโยธี . หน้ า 464-465.
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ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน ดี .ซี. ซึ่งไม่เห็นด้ วยกับการตัดสินใจ
ของรัฐบาลได้ แจ้ งต่อรัฐมนตรี ต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาว่าสถานทูตไทยไม่รับรู้ ในสัญญาร่ วมมือ
ทางทหารระหว่างรั ฐบาลไทยกับรั ฐบาลญี่ ปนุ่ พร้ อมกับประกาศว่า จะไม่รับคําสั่ง ของรั ฐ บาลไทย
เนื่องจากเห็นว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริ กานันไม่
้ ได้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของปวงชนชาว
ไทย ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให้ สหรั ฐ อเมริ ก าไม่ ป ระกาศสงครามตอบกลับ ประเทศไทยอย่ า งเป็ นทางการ
นอกจากนัน้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ยังได้ ประกาศจัดตัง้ “เสรี ไทย” (Free Thai) ขึน้ ที่สหรัฐอเมริ กา
และได้ มีการตกลงเป็ นหลักการว่า จะยึดสถานทูตเป็ นหลักในการดําเนินงาน เพื่อให้ สมั พันธมิตรรับรอง
ความเป็ นเอกราชของชาติไทย และสามารถต่อรองกับฝ่ ายสัมพันธมิตรอย่างเป็ นทางการได้
ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช ได้ ร ายงานเสนอแนะให้ รั ฐ บาลไทยเตรี ย มตัง้ รั ฐ บาลพลัด ถิ่ น
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพราะญี่ปนจะต้
ุ่
องบึกประเทศไทยอย่างแน่นอน แต่รัฐบาลไทยในขณะนันมี
้ ความ
นิยมญี่ปนอยู
ุ่ บ่ ้ างในฐานะที่ญี่ปนเป็
ุ่ นผู้ไกล่เกลี่ยในสงครามอิน โดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ทําให้ ไทย
ได้ รับดินแดนคืนมาบางส่วน ข้ อเสนอแนะของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช จึงมีแนวคิดสวนทางกับนโยบาย
ทางการเมื อ งของจอมพล ป.พิ บูล สงคราม เป็ นเหตุใ ห้ รั ฐ บาลส่ ง พัน โทหม่ อ มหลวงขาบ กุญ ชร
ไปเป็ นผู้ชว่ ยทูตทหารที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2484 ด้ วยเหตุผลดังกล่าวอาจมีส่วน
ผลักดันให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เคลื่อนไหวต่อต้ านรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในทันทีที่รัฐบาล
ไทยยอมแพ้ ต่อ กองทัพ ญี่ ปุ่ น สถานทูต ไทยจึง ประกาศตัว เป็ นอิ ส ระจากรั ฐ บาลไทยที่ ก รุ ง เทพฯ
และหันไปสนับสนุนฝ่ ายสัมพันธมิตรต่อต้ านญี่ปนุ่
การเคลื่ อนไหวของสถานทูตไทยในสหรั ฐอเมริ กาภายใต้ การนํ าของม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช
ได้ รับความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริ กามองเห็นผลประโยชน์จาก
ความร่วมมือของคนไทยกลุม่ น้ อยนี ้ว่าสามารถเชื่อมโยงถึงคนไทยภายในประเทศไทยในการผนึกกําลัง
ต่อต้ านญี่ปนได้
ุ่ ตอ่ ไปในภายหลัง จึงอาจเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ สหรัฐอเมริ กาไม่ประกาศสงครามกับ
ประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ วางแผนการดําเนินงานในการต่อต้ านญี่ปนไว้
ุ่ 3 ประการ คือ
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1. งานการโฆษณาชักชวนคนไทยในประเทศไทยให้ เป็ นปรปั กษ์ กับญี่ ปนุ่ โดยเริ่ มต้ นงานนี ้
ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ด้ วยการร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่อเมริ กนั ทําการกระจายเสียงทางวิทยุ
1
มายังประเทศไทย ทุก ๆ วันตลอดสงคราม นอกจากนันยั
้ งมีงานกระจายเสียงที่ประเทศอินเดียและที่
เมืองจุงกิงของประเทศจีน
2. งานด้ านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ประชาชนชาวอเมริ กันรู้จกั ประเทศไทยดีขึ ้นและช่วยเหลือ
ส่ ง เสริ มงานของเสรี ไทยงานด้ านนี เ้ จ้ าหน้ าที่ ข องสถานทู ต รวมทั ง้ ครอบครั ว โดยเฉพาะ
ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช และกลุ่ ม สตรี ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นแกนนํ า ในการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
การทํ าอาหารเลี ย้ งรั บรองทหารสัม พัน ธมิ ตร การขายพันธบัตรรั ฐ บาลอเมริ กัน และการติดต่อกับ
หนังสือพิมพ์อเมริกนั เพื่อให้ ความจริงเกี่ยวกับประเทศไทย เป็ นต้ น
3. งานทางด้ า นทหารอาสาสมัค ร เพื่ อเตรี ยมการปฏิ บัติง านใต้ ดินภายในประเทศไทย
โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2485 นักเรี ยนไทยในสหรัฐอเมริ กาได้ สมัครเป็ นเสรี ไทย กับสถานทูต
ในกรุ งวอชิงตัน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เข้ ารับการฝึ กเป็ นทหารสังกัดหน่ วย โอ.เอส.เอส. (O.S.S. =
Office of Strategic Service) ของกองทัพสหรัฐอเมริ กามีจํานวน 2 รุ่น นอกจากนันยั
้ งมีรุ่นพิเศษและ
รุ่นสุดท้ ายที่เข้ าสมัครกับกองทัพอเมริกนั โดยตรงไม่ผา่ นสถานทูต แต่ละรุ่นได้ รับการฝึ กเพื่อเตรี ยมการที่
จะปฏิบตั ิการลับในดินแดนประเทศไทย ส่วนสตรี และผู้ที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นทหารได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ทางด้ านพลเรื อน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของขบวนการเสรี ไทย
ในพ.ศ. 2485 -2486 คนไทยในสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ ที่ได้ อาสาสมัครเข้ าในกองทัพของ
ประเทศทัง้ สองดัง กล่ า ว ต่า งก็ ไ ด้ รั บ การฝึ กอย่ า งหนัก ทางด้ า นวิ ช าการรบแบบกองโจร การก่ อ
วินาศกรรมและการรับส่งวิทยุสื่อสาร เมื่อผ่านการฝึ กในสหรัฐอเมริ กาและในอังกฤษแล้ วทังสองกลุ
้
่มได้
เดินทางเข้ ารับการฝึ กเพิ่มเติมในประเทศอินเดีย จากนันเสรี
้ ไทยจากสหรัฐอเมริ การุ่ นที่ 1 จึงได้ ออก

1

นายฉันทนา (นามแฝง-มาลัย ชูพินิจ ผู้กระจายเสียงทางวิทยุ) ได้ บนั ทึกถึงเหตุการณ์ ที่น่าจะเกิดในช่วง
ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ว่า “ระหว่างที่กลไกในการต่อต้ านข้ าศึก ซึ่งยังมิได้ ปรากฏเป็ นรู ปองค์การและมีนาม
อันใดโดยชัดเจนกําลังดําเนินการอยู่อย่างรี บร้ อน แต่เงียบและเต็มไปด้ วยความระมัดระวังนี่เอง ข่าวดีซึ่งเต็มไปด้ วย
ความตื่นเต้ นยินดีจากสหรั ฐอเมริ กาก็มาถึงประชาชนไทย และนายปรี ดี พนมยงค์กับคณะ ขณะที่นงั่ รั บประทาน
อาหารอยู่ด้วยกันในคํ่าวันหนึ่งเมื่อ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจํากรุ งวอชิงตัน ได้ กล่าวคําปราศรัย
ประกาศกับคนไทยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง เค.จี.อี.ไอ.ซานฟรานซิสโกว่าสถานทูตไทยที่วอชิงตัน ไม่ยอมรับรู้ หรื อ
เห็นชอบกับการกระทําของจอมพล ป.พิบลู สงคราม ในการยอมจํานนต่อญี่ ปนุ่ และบอกตัดขาดจากรัฐบาลเพื่อทํา
หน้ าที่เป็ นตัวแทนของประชาชน เพื่อไม่เห็นด้ วยกับการกระทําเหล่านันต่
้ อไป ท่านอัครราชทูตขอร้ องอย่าให้ คนไทย
ท้ อแท้ หรื อหมดหวัง และช่วยกันคิดกําจัดกวาดล้ างญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นศัตรูออกไปให้ พ้นจากดินแดนไทย”

15
เดินทางไปยัง ประเทศจีน เพื่อตังฐานปฏิ
้
บตั ิการที่เมื องซื อเหมา ทางใต้ ของประเทศจี น เพื่อเตรี ยม
ลักลอบเข้ าสูป่ ระเทศไทย
ขบวนการสายเสรี ไทยในสหรัฐอเมริกาซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นขบวนการแรกที่เปิ ดเผยและเป็ นทางการ
ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นอย่างรวดเร็ ว ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ปฏิเสธที่จะรับรู้การประกาศสงครามของรัฐบาล
ไทย พร้ อมทัง้ ปฏิเสธที่จะเดินทางกลับยังประเทศไทยด้ วย ในขณะเดียวกันก็ เสนอต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาในแง่ที่ว่าตนจะปฏิบตั ิ “ในนามของประชาชนชาวไทยด้ วยรัฐบาลไทย
้ งพยายามชักจูงให้
ไม่ได้ อยู่ในฐานะเป็ นตัวแทนแห่งเจตจํานงค์ที่แท้ จริ งของประชาชนอีกต่อไป” 1 ทังยั
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิกเฉยต่อการประกาศสงครามต่อจอมพล ป.พิบลู สงครามได้ สําเร็ จ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
จะมีผลต่ออนาคตของคนไทยเป็ นอย่างมาก ขบวนการเสรี ไทยของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็ นผู้นํานี ้
ได้ รับการสนับสนุนจาก Offices Of Stategic Services หรื อที่เรี ยกว่า OSS ซึ่งเป็ นหน่วยงานพิเศษที่
ตังขึ
้ ้นในสถานการณ์สงครามและขึ ้นตรงต่อประธานาธิ บดีของสหรัฐอเมริ กา และก็เริ่ มดําเนินการฝึ ก
นักเรี ยนไทยในเรื่ องของการสืบราชการลับและปฏิบตั ิการสงครามกองโจร ประมาณกันว่าจํานวนของ
้ นกั เรี ยนไทยในสหรัฐอเมริ กา 120 คน มีเพียง
เสรี ไทยสายสหรัฐอเมริ กานี ้มี 100 คน 2 ในสมัยนันมี
20 คน และในจํานวน 20 คนนัน้ ที่น่าสนใจ คือ มีบตุ รและธิดาของจอมพล ป. พิบลู สงคราม อยู่ด้วย
ได้ แก่ อนันต์ พิบูลสงคราม และจีรวัสส์ ปั นยารชุน (พิบูลสงคราม) ที่ยอมเดินทางกลับประเทศไทย 3
นัก เรี ย นไทยที่ ส มัค รเป็ นเสรี ไ ทยส่ว นหนึ่ง จะได้ รั บ การคัด เลื อ กและนํ า ไปฝึ กภายในครึ่ ง แรกของ
พ.ศ. 2486 ก็จะถูกส่งไปอินเดียและจีนจากกรุงจุงกิงได้ เดินทางลงมาสู่ยนู นานและซือเหมา เพื่อหาทาง
เล็ดลอดเข้ ามาปฏิบตั กิ ารในประเทศไทยและประสานงานกับฝ่ ายของนายปรี ดี พนมยงค์ตอ่ ไป
ขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ
นักเรี ยนไทยและข้ าราชการสถานทูตในประเทศอังกฤษที่ไม่เห็นด้ วยกับ รัฐบาลไทยและไม่
ยอมเดินทางกลับประเทศไทยตามคําสัง่ ของรัฐบาลไทย ได้ รวมตัวกันขอเข้ าร่วมกับกองทัพอังกฤษ เพื่อ
ช่ว ยให้ ป ระเทศไทยหลุด พ้ น จากการยึ ด ครองของญี่ ปุ่ น แต่ส ถานการณ์ ใ นอัง กฤษแตกต่า งจาก
สถานการณ์ ในสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากอัง กฤษเป็ นสมรภูมิสงครามในระหว่างสงครามโลกครั ้งที่ 2
อังกฤษถูกกองทัพอากาศของเยอรมันโจมตีอย่างหนัก นอกจากนันการที
้
่รัฐบาลไทยประกาศสงคราม
กับอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลอังกฤษได้ ประกาศตอบรับการ
ประกาศสงครามต่อประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 ส่งผลให้ คนไทยตก
อยู่ในฐานะศัตรูของอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษได้ กกั กันเงินและทรัพย์สินทังหมดของรั
้
ฐบาลไทยที่มีอยู่ใน
1

James V. Martin. Jr. (1963). Thai American Relationship in World War II. p. 461.
ดิเรก ชัยนาม. (2510). ไทยกับสงครามโลกครัง้ ที ่ 2. หน้ า 472.
3
แถมสุข นุม่ นนท์. (2544). เมื องไทยสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง. หน้ า 114.
2
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บัญชีของสถานทูต นักเรี ยนไทยในอังกฤษจึงต้ องดิ ้นรน เพื่อความอยู่รอดอย่างแร้ นแค้ น ข้ าราชการ
สถานทูตถูกควบคุม ตัว นักเรี ยนไทยได้ รับการยกเว้ นไม่ถูกควบคุม ตัว แต่ก็ถู กห้ ามไม่ให้ ออกนอก
สถานที่ในเวลาวิกาล หลายคนต้ องใช้ จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียร บางคนต้ องจํานําของมีค่า บางคน
ต้ องไปรับจ้ างเป็ นกรรมกรในโรงงาน หรื อทํางานในไร่นาในสวน เพื่อหาเงินมายังชีพเท่าที่จะทําได้
ขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษ ในเวลานันนายเสนาะ
้
นิลกําแหง 1 ได้ ไปทาบทามพระมนูเวทย์
วิมลนาถ (เบี๋ยน สุมาวงศ์) อัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ขอให้ เป็ นหัวหน้ าขบวนการเสรี ไทยสาย
อังกฤษ แต่ได้ รับการปฏิเสธพร้ อมกับแนะนําให้ เดินทางกลับประเทศตามคําสัง่ ของรัฐบาล เช่นเดียวกัน
นายสว่ า ง สามโกเศศ เนติ บั ณ ฑิ ต สยามอี ก ผู้ หนึ่ ง ซึ่ ง สํ า เร็ จเป็ นพาณิ ช ยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ ไปเข้ าเฝ้าพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจุลจักรพงศ์ ก็ได้ รับการปฏิเสธ
ว่ า ไม่ มี พ ระประสงค์ ที่ จ ะเกี่ ย วข้ องกั บ การเมื อ ง สํ า หรั บ สมเด็ จ พระนางเจ้ ารํ าไพพรรณี ฯ
และม.จ.ศุภสวัสด์วงศ์สนิท สวัสดิวตั น์ พระเชษฐา สนพระทัยที่จะร่ วมงานเสรี ไทยแต่ระแวงว่าอาจมี
ข้ อขัดข้ องในเชิงการเมืองที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดได้ จึงไม่เข้ าร่วม ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชจึงได้ ส่ง
นายมณี สาณะเสน อดีตเจ้ าหน้ าที่ อาวุโสของสันนิบาตชาติในนครเจนี วา ซึ่ง ขณะนัน้ ช่ วยงานอยู่
ที่สถานทูตกรุงวอชิงตันดี.ซี. เดินทางไปอังกฤษเพื่อสนองตอบความประสงค์ของนักเรี ยนไทยในอังกฤษ
และไปดําเนินการเรื่ องเสรี ไทย ทัง้ นีไ้ ด้ แจ้ งความมุ่งหมายและได้ รับการอนุมัติจากทางการอังกฤษ
ล่วงหน้ าแล้ ว นายมณี สาณะเสนจึงดําเนินการรวมกลุ่มคนไทยผู้ ประสงค์จะอาสาสมัครเป็ นเสรี ไทย
โดยขอให้ ท างการอัง กฤษรั บ สมัค รเสรี ไ ทยเข้ า ไว้ ใ นกองทัพ บกอัง กฤษ ซึ่ ง อาสาสมัค รเหล่า นี จ้ ะ
ปฏิ บัติ ก ารที่ เ ป็ นประโยชน์ ท างการทหารตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ ท หารเสรี ไ ทย
สายอังกฤษกําลังได้ รับการฝึ กอยู่ในประเทศอังกฤษ นายมณี สาณะเสน ได้ ติดตามดูแลและให้ ความ
ช่วยเหลือโดยตลอด จนนายมณี สาณะเสน เดินทางกลับกรุ ง วอชิ งตันดี .ซี . ภายหลังที่เสรี ไทยสาย
อัง กฤษกลุ่ม นี ไ้ ด้ ออกเดิน ทางจากอัง กฤษไปแล้ ว จึง กล่า วได้ ว่า กลุ่ม เสรี ไ ทยในอัง กฤษได้ รั บ การ
สนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ 2 ในการให้ เข้ าร่ วมฝึ กปฏิบตั ิการทางการทหารและเป็ นทหารในกองทัพ
อัง กฤษ ส่ ว นใหญ่ ค วามเคลื่ อ นไหวของกลุ่ม คนไทยในอัง กฤษจะเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ปฏิ บัติ ก าร
ทางการทหารทังสิ
้ ้น เพราะขบวนการเสรี ไทยสายอังกฤษขาดผู้นําที่อยู่ในฐานะที่จะเจรจากับรัฐบาล
อังกฤษในเชิงการเมือง อีกทัง้ ทางรัฐบาลอังกฤษเองได้ พยายามจํากัดเรื่ องของเสรี ไทยให้ อยู่ภายใต้
ปฏิบตั กิ ารทางการทหารเท่านัน้
ในที่ สุด สถานการณ์ การปะทะกัน ระหว่างขบวนการเสรี ไ ทยกับ กองทัพ ญี่ ปุ่นไม่ไ ด้ เกิ ดขึน้
เพราะญี่ ปุ่ นประกาศยอมจํ า นนอย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข เมื่ อ วัน ที่ 15 สิ ง หาคม พ.ศ. 2488 หลัง จาก
1

นายเสนาะ นิลกําแหง เนติบณ
ั ฑิตสยาม และนิสติ วิชากฏหมายแห่งควีนส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์
2
ทศ พันธุมเสน. (2530). จากมหาสงครามสู่สนั ติ ภาพ. หน้ า 104 - 105.
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สหรัฐอเมริกาทิ ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488
และการปลดอาวุธทหารญี่ปนดํ
ุ่ าเนินการโดยกองกําลังสัมพันธมิตร แม้ ว่ารัฐบาลไทยจะร่วมกับญี่ปนุ่
ในการประกาศสงครามต่อฝ่ ายสัมพันธมิตร ซึ่งอาจจะต้ องถูกปลดอาวุธและถูกยึดครองในฐานะผู้ แพ้
สงคราม แต่ปรากฏว่าในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรี ดี พนมยงค์ในฐานะผู้สําเร็ จราชการแทน
พระองค์ ไ ด้ อ อกประกาศสัน ติภ าพ 1 มี ส าระสํ า คัญ ว่า “…การประกาศสงครามต่ อ สหรั ฐ อเมริ กา
และอัง กฤษตลอดจนการกระทาอันเป็ นปฏิ ปักษ์ ต่อฝ่ ายสัม พันธมิ ตรทั้ง ปวงผิ ดจากเจตจ านงของ
ประชาชนชาวไทยและขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมื อง ดังนัน้ การประกาศสงครามต่อฝ่ าย
สัมพันธมิ ตรของรัฐบาลจอมพล ป. พิ บูลสงครามเป็ นโมฆะ ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ประเทศไทยได้
ตัดสิ นใจที ่จะให้กลับคื นมา ซึ่ งสัมพันธไมตรี อนั ดี อนั เคยมี มากับนานาประเทศเหมื อนเมื ่ อก่อนวันที ่ 8
ธันวาคม พ.ศ. 2484 และพร้อมที ่จะร่ วมมื อเต็มที ่ทกุ ทางกับสหประชาชาติ ในการสถาปนาเสถี ยรภาพ
ในโลกนี ้ …” 2 ทําให้ สถานภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและนานาประเทศกลับคืนสู่สภาพ
เดิมเช่นเดียวกับเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ดัง นัน้ การรวบรวมกลุ่มของคนไทยในอังกฤษจึง ต้ องเผชิ ญอุปสรรคมากกว่าการรวมกลุ่ม
ของคนไทยในสหรัฐอเมริ กา ยิ่งกว่านัน้ การติดต่อประสานงานระหว่ างนักเรี ยนไทยในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ก็ เ ป็ นไปด้ วยความยากลํ าบาก และอุปสรรคที่ สํ าคัญ ที่ สุด คือ การขาดผู้นํา ที่ ป ระสานงาน
กับรัฐบาลอังกฤษดังเช่นที่ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตัน ดี .ซี. ได้ ดําเนินการ
ในสหรัฐอเมริกา ความเคลื่อนไหวของนักเรี ยนไทยในอังกฤษในการพยายามรวมตัวกันจัดตังขบวนการ
้
เสรี ไ ทยนัน้ ได้ เ ริ่ ม ต้ น เป็ นครั ง้ แรกที่ ม หาวิ ท ยาลัย เคมบริ ด จ์ เมื่ อ เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2485
โดยนายเสนาะ ตันบุญ ยืน นายเสนาะ นิลกํ าแหง นายสว่าง สามโกเศศ และนายป๋ วย อึง้ ภากรณ์
กลุ่มนักเรี ยนไทยในอังกฤษได้ ประสานงานติดต่อกับนักเรี ยนไทยที่ได้ ศกึ ษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในประเทศอังกฤษ และได้ ขอความช่วยเหลือจาก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยที่สหรัฐอเมริ กา
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ ส่งนายมณี สารณเสน เดินทางมาประสานงานเพื่อให้ รัฐบาลอังกฤษรับรอง
กลุม่ เสรี ไทย ทําให้ นกั เรี ยนไทยและข้ าราชการสถานทูตได้ เข้ ารับการฝึ กในหน่วยงานทหารของอังกฤษ
ในตอนแรก ได้ เป็ นพลทหารสังกัดหน่วยกองการโยธาของกองทัพบกอังกฤษ ต่อมาจึงได้ เป็ นนายทหาร
อังกฤษสังกัดแผนกประเทศไทยของกองกํ าลัง 136 (Force 136) แห่งหน่วยบริ หารงานพิเศษของ
อังกฤษ เพื่อเตรี ยมปฏิบตั กิ ารใต้ ดินในประเทศไทย ส่วนเสรี ไทยจากอังกฤษหลังจากการฝึ กในโรงเรี ยน
ฝึ กการรบภาคพื ้นตะวันออกในประเทศอินเดียแล้ วก็ได้ เตรี ยมการลักลอบเข้ าสูป่ ระเทศไทยเช่นกัน
1

วิมล วิริยะวิทย์ . (2542). เสรี ไทย ประวัติการทางานจากบทสัมภาษณ์ บันทึกและเอกสารของทางการ
สหรัฐอเมริ กา. หน้ า 22.
2
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2542). เสรี ไทย วีรกรรมกู้ชาติ . หน้ า 167-168.
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สําหรับกรณีของขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษดูจะมีความซับซ้ อนกว่าในกรณีของขบวนการเสรี
ไทยในสหรั ฐ อเมริ ก า ในเบื อ้ งต้ น นัน้ การที่ อัง กฤษรั บ รองการประกาศสงครามของจ อมพล ป.
พิบูลสงคราม ทังยั
้ งประกาศสงครามต่อประเทศไทยด้ วย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 ก็ทําให้
คนไทย ในอังกฤษไม่ได้ รับการรับรองฐานะเช่นคนไทยในสหรัฐอเมริ กา ความซับซ้ อนยังมีตอ่ ไปอีก คือ
ขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษขาดผู้นําอย่างเด่นชัดและเป็ นทางการ ทังนี
้ ้เพราะอัครราชทูตไทยประจํา
กรุงลอนดอนเห็นด้ วยกับการดําเนินการของรัฐบาลไทย พระมนูเวทย์ วิมลนาถ อัครราชทูตพร้ อมด้ วย
ราชการอีก 3 คน และนักเรี ยนไทยอีก 23 คน เดินทางกลับประเทศทิ ้งให้ นกั เรี ยนไทยอีกประมาณ
100 คน (และข้ าราชการสถานทูต 7 คนที่ไม่ยอมกลับ) อยู่ในอังกฤษต่อไป อนึ่งในอังกฤษนันหลั
้ งการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ เป็ นที่พํานักของเจ้ านายไทยหลายพระองค์ รัชกาลที่ 7
เมื่อสละราชสมบัติแล้ วก็ทรงมาประทับอยู่ที่องั กฤษและได้ เสด็จสวรรคตไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2484 ก่อนที่จะเกิดสงครามในเอเชีย เจ้ านายชันผู
้ ้ ใหญ่ที่ยงั พํานักอยู่ก็มี เช่น สมเด็จพระนางเจ้ า
รํ า ไพพรรณี พระองค์ เ จ้ า จุล จัก รพงษ์ รวมทัง้ เชื อ้ พระวงศ์ร ะดับ หม่อ มเจ้ า อี กหลายองค์ เมื่ อ ขาด
อัครราชทูตเป็ นผู้นํา นักเรี ยนไทยโดยมีนายเสนาะ ตันบุญยืน เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรง ก็พยายามวิ่งเต้ นให้
พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์ ทรงรับตําแหน่งหัวหน้ าเสรี ไทย แต่ทรงปฏิเสธด้ วยปั ญหาที่จะเกี่ ยวข้ องกับ
การเมือง “เจ้ านายอีกพระองค์หนึ่งที่น่าจะเป็ นหัวหน้ าได้ คือ ม.จ.ศุภสวัสดิ์สนิท สวัสดิวตั น์ พระเชษฐา
ของสมเด็จพระนางเจ้ ารํ าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7” 1 อย่างไรก็ดีแม้ ว่ารัฐบาลอังกฤษจะ
เห็นว่าทรงเป็ น “คนไทยที่เหมาะสมที่สดุ แต่เพียงพระองค์เดียว คนไทยส่วนใหญ่ในอังกฤษต่างเห็นว่า
ไม่ทรงเป็ นผู้เหมาะสม เพราะกลัวว่าถ้ าอังกฤษชนะสงคราม อังกฤษจะสนับสนุน ม.จ.ศุภสวัสดิ์สนิท
สวัส ดิ วัต น์ ให้ มี บ ทบาทสํ า คัญ ทางการเมื อ งนัน้ หมายถึ ง การกลับ ไปสู่ร ะบอบประชาธิ ป ไตย
ที่พระมหากษัตริ ย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็เป็ นได้ นักเรี ยนไทยจึงไม่อาจทูลเชิญมาให้ ทรงเป็ นหัวหน้ า
หน่วยเสรี ไทยในอังกฤษได้ ” 2
ดังนันในกรณี
้
ของขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษจึงไม่มีผ้ นู ําเป็ นทางการอย่างเช่นขบวนการเสรี
ไทยในสหรั ฐ อเมริ กา แต่ม .จ.ศุภ สวัส ดิ์ส นิท สวัส ดิวัตน์ ก็ เ ป็ นผู้ให้ การสนับสนุนขบวนการเสรี ไ ทย
ในอังกฤษอย่างสําคัญ (และท้ ายที่สดุ จะเป็ นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายนายปรี ดี พนมยงค์ และ
ฝ่ ายเจ้ า) ทั ง้ ยั ง ทรงเข้ าร่ ว มในฐานะผู้ ใหญ่ ข องไทยกั บ กองกํ า ลัง ทหารอัง กฤษหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“หน่วย Force 136” เสรี ไทยในอังกฤษเข้ าเป็ นทหารชัว่ คราวในกองทัพอังกฤษโดยตรง คนไทยใน
อังกฤษในชัน้ ต้ นเกื อบตกอยู่ในฐานะของชนชาติศตั รู (Enemy Aliens) เพราะการประกาศสงคราม
อย่างเป็ นทางการของทัง้ ไทยและอัง กฤษ แต่ในที่ สุดทางอัง กฤษก็ ให้ ความช่วยเหลื อต่อการจัดตัง้
1

แถมสุข นุม่ นนท์. (2544). เมื องไทยสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง. หน้ า 117.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
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ขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษ โดยให้ เข้ าร่วมอยู่ในกองทัพอังกฤษมีฐานะเป็ น Pioneer Corps คือ ทหาร
รับใช้ ในกองทัพอังกฤษ รับยศทางทหารของอังกฤษ หากแต่มีสภาพเช่นเดียวกับบรรดาผู้ลีภ้ ัยทาง
การเมื อ งจากเยอรมัน และอิ ต าลี ที่ เ ข้ าร่ ว มกับ อัง กฤษ ไม่ ไ ด้ มี ลัก ษณะเป็ นเอกเทศเช่ น ในกรณี
สหรัฐอเมริกา เมื่อได้ รับการฝึ กเพื่อปฏิบตั งิ านสืบราชการลับเช่นเดียวกันในปลายปี พ.ศ. 2486 ก็พร้ อม
ที่จะปฏิบตั ิการลักลอบเข้ าเมืองไทยเช่นเดียวกับสายสหรัฐอเมริ กา ดูเหมือนว่าเสรี ไทยสายอังกฤษนัน้
ในที่สดุ จะประสานงานได้ เป็ นอย่างดีกบั เสรี ไทยในประเทศ

3. บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทาให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้
สงคราม
การที่ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในฐานะประเทศผู้แพ้ สงครามในครัง้ นี ้ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นผลมา
จาก การแสดงบทบาทของขบวนการเสรี ไทย ประกอบกับประเทศผู้นําของฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ เข้ ามา
ถ่วงดุลย์แห่งอํานาจกันขึ ้นเองเป็ นผลให้ ไทยได้ รับผลกระทบกระเทือนน้ อยลง แต่ถึงอย่างไรผลกระทบ
ที่ไทยได้ รับจากข้ อตกลงยกเลิกสถานะสงครามกับฝ่ ายสัมพันธมิตรครัง้ นี ้ ไทยก็ได้ รับความเดือดร้ อน
เป็ นอันมาก โดยเฉพาะปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ กรณี เรื่ องข้ าวซึ่งไทยได้ ประกาศจะให้ ข้าวโดยไม่คิด
ราคาแก่สหประชาชาติ เพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเสียสละของไทยเป็ นจํานวน 240,000 ตัน 1
และไทยยังได้ ถูกบีบบังคับจากฝ่ ายอังกฤษให้ ไทยส่งข้ าวให้ อีก 1,500,000 ตัน 2 โดยไม่คิดมูลค่าอีก
ซึง่ คิดเป็ นจํานวนเงินถึง 600 – 700 ล้ านบาท 3 ประกอบกับทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรที่ได้ เข้ ามาปลดอาวุธ
ทหารญี่ ปนภายในไทย
ุ่
ทางรัฐบาลไทยต้ องจ่ายค่ารับรองถึงวันละ 1 ล้ านบาท 4 ตังแต่
้ เดือนกันยายน
พ.ศ. 2488 จนถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2489 ทางฝ่ ายอัง กฤษจึง ยินยอมถอนกํ าลังทหารสัมพันธมิตร
ออกไป และอังกฤษได้ ยินยอมยกเลิกสัญ ญาสมบูรณ์ แบบกับไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2497
จนทําให้ ภาระอันหนักหน่วงที่รัฐบาลไทยรับไว้ จากผลของสงครามค่อยผ่อนคลายลง
กลุม่ เสรี ไทยทังจากภายนอกและภายในประเทศ
้
ที่ผา่ นการฝึ กจากกองทัพฝ่ ายสัมพันธมิตรได้
ร่วมกันปฏิบตั ิหน้ าที่ในจังหวัดต่างๆ โดยได้ รับมอบหมายให้ จดั การฝึ ก “พลพรรคใต้ ดินของขบวนการ
เสรี ไทย” โดยพลพรรคใต้ ดินมี หลายหมื่นคน อันประกอบด้ วยข้ าราชการ นักเรี ยนไทยในอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา รวมทังประชาชน
้
นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นักเรี ยนเตรี ยมนายเรื อ กลุ่ม “นักเรี ยนนายสิบสารวัตรทหาร” ซึ่งมาจากนักเรี ยนเตรี ยม
1

ดิเรก ชัยนาม. (2510). ไทยกับสงครามโลกครัง้ ที ่ 2. หน้ า 585.
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
2
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อุดมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรี ยนเตรี ยมปริ ญญาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง ฯลฯ ภายใต้ การนําอย่างลับๆ ของนายปรี ดี พนมยงค์ ผู้สําเร็ จราชการแทนพระองค์
แอบฝึ กอาวุธกัน โดยใช้ อาวุธที่ลกั ลอบนําเข้ าจากฝ่ ายสัมพันธมิตรและฝึ กสอนโดยกลุ่มเสรี ไทยจาก
ต่างประเทศบางส่วนและทหารฝ่ ายสัมพันธมิตร ซึ่งได้ รับความร่ วมมือจากข้ าราชการหลายฝ่ าย เช่น
ข้ าหลวงประจําจังหวัด เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ เจ้ าหน้ าที่ทหาร ข้ าราชการ กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตร ฯลฯ ซึ่ง อยู่ใ นพื น้ ที่ ป ฏิ บัติก ารของขบวนการเสรี ไ ทย โดยมี น ายทวี
บุ ณ ยเกต รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ นหั ว หน้ ากองกํ า ลั ง พลพรรคเสรี ไทย
น.อ.บุง ศุภชลาศัย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ทําหน้ าที่ประสานงานการปฏิบตั ิการเสรี ไทย
ของข้ าราชการฝ่ ายปกครองทัว่ ประเทศ หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก) รองอธิบดีกรมศุลกากร
รั บ ผิ ด ชอบการจัด ส่ ง คนและสัม ภาระโดยเรื อ ศุล กากร และนายวิ จิ ต ร ลุ ลิ ต านนท์ เลขาธิ ก าร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นเลขานุการของขบวนการเสรี ไทย
นอกจากนัน้ ยัง มีผ้ ูแทนอี กหลายคนที่มี บทบาทสํ าคัญในการจัดตัง้ และรับผิดชอบดูแลพล
พรรคเสรี ไทยในพืน้ ที่เขตรับผิดชอบของตน เช่น นายเตียง ศิริขันธ์ 1 จังหวัดสกลนคร นายจําลอง
ดาวเรื อง จังหวัดมหาสารคาม นายถวิล อุดล จังหวัดร้ อยเอ็ด นายพึ่ง ศรี จันทน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นายทองอิน ทร์ ภูริ พัฒ น์ จัง หวัด อุบลราชธานี เจ้ าวงศ์ แสนศิริ พัน ธ์ และนายทอง กัน ทาธรรม
จังหวัดแพร่ นายวุฒิ สุวรรณรักษ์ จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เป็ นต้ น
ได้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนนายทหารสารวัตรและโรงเรี ยนนายสิบสารวัตรทหาร โดยรับสมัครนิสิต
จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและนักเรี ยนเตรี ยมปริ ญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง
นักเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักเรี ยนเตรี ยมนายเรื อ เพื่อฝึ กให้ เป็ นผู้นํา
ของกองกําลังพลพรรคใต้ ดินในการสู้รบขับไล่กองทัพญี่ปนออกจากประเทศไทย
ุ่
นอกจากนันยั
้ งมีงาน
ด้ านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ คนไทยในประเทศร่วมกันต่อต้ านญี่ปนุ่ งานด้ านการสืบข่าวราชการลับ
1

เตียง ศิริขนั ธ์ เป็ นนักการเมืองฉายา “ขุนพลภูพาน” หนึง่ ใน “สีเ่ สืออีสาน” ซึง่ ประกอบด้ วยนายทองอินทร์

ภูริพฒ
ั น์ , นายเตียง ศิริขนั ธ์ , นายถวิล อุดล และนายจําลอง ดาวเรื อง นายเตียงดํารงตําแหน่งสมาชิก สภาผู้แทน
ราษฎร จัง หวัดสกลนคร 5 สมัย ตัง้ แต่อายุ 28 ปี รั ฐมนตรี 3 สมัย และเป็ นหัวหน้ า ใหญ่ เสรี ไทยภาคอีสานและ
สกลนครโดยมีศนู ย์บญ
ั ชาการอยู่บนเทือกเขาภูพาน แนวคิดทางการเมืองที่สําคัญ คือ “ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ ทกุ ๆ คน
บนพื ้นอันเป็ นสยามประเทศนี ้ เป็ นราษฎรเสมอหน้ ากันหมด ปราศจากความเหลื่อมลํ ้าตํ่าสูง ” นายเตียง ศิริขันธ์
ถูกฆ่ารั ดคอและเผาศพทิ ้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2495 ในสมัยรัฐบาลคณะรั ฐประหารก็คือ สมัยของจอมพล ป .
พิบลู สงคราม
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ทางทหารของญี่ ปนุ่ ตลอดจนรายงานสภาพดินฟ้าอากาศให้ กับฝ่ ายสัมพันธมิตรทราบ ซึ่งเป็ นผลให้
ฝ่ ายสัมพันธมิตรสามารถปฏิบตั กิ ารรบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิ บัติง านทุกอย่างดัง กล่า วข้ างต้ น ได้ ดํ าเนินการเป็ นความลับอย่างยิ่ง เพื่ อป้องกัน
การต่อต้ านการปฏิบตั ิงานของขบวนการ อย่างไรก็ตามญี่ ปนได้
ุ่ รับรู้ การปฏิบตั ิงานของขบวนการเสรี
ไทย และไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยที่ ยงั ความเสียหายให้ กองทัพญี่ปนอย่
ุ่ างมาก
แต่ญี่ปนก็
ุ่ ไม่ได้ ดําเนินการรุ นแรง เพราะเห็นว่าไทยยังมีความสําคัญต่อญี่ ปนอยู
ุ่ ่ การรบขัน้ แตกหัก
ระหว่างไทยกับญี่ปนไม่
ุ่ ได้ เกิดขึ ้น เนื่องจากฝ่ ายสัมพันธมิตรเสนอแนะไม่ให้ ขบวนการเสรี ไทยปะทะกับ
ญี่ปนจนกว่
ุ่
าจะถึงวันที่กองทัพสัมพันธมิตรกําหนดจะเข้ าโจมตีกองทัพญี่ปนุ่ และในวันนันกองทั
้
พไทย
และขบวนการเสรี ไทยจะร่ วมมือกันโจมตีกองทัพญี่ ปนในประเทศไทยพร้
ุ่
อมกัน แต่วนั นันไม่
้ ได้ มาถึง
เนื่องจากญี่ปนยอมจํ
ุ่
านนต่อฝ่ ายสัมพันธมิตรเสียก่อน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สงคราม
มหาเอเชียบูรพาจึงได้ ยุติล ง ประเทศไทยจึง รอดพ้ นจากการเป็ นสมรภูมิ รบ ความเสี ยหายทัง้ ชี วิต
บ้ านเรื อน และทรัพย์สินจึงเกิดขึ ้นไม่มากนัก
เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ ยุติลง โดยที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ รับชัยชนะ ประเทศกลุ่มอักษะ
ได้ แก่ เยอรมัน ญี่ ปุ่นและอิตาลีตกเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม ซึ่งทําให้ มีผ้ ูคนเสียชีวิต ทัง้ ทหารและ
พลเรื อน รวมทัง้ หมดไม่ตํ่ากว่า 75 ล้ านคน เพราะการใช้ อาวุธที่มีประสิทธิ ภาพในสงครามครัง้ นี ้
มีการทําลายล้ างสูง โดยเฉพาะระเบิดปรมาณูหรื อนิวเคลียร์ (Atomic Bomb) ซึ่งสหรัฐอเมริ กาใช้ กบั
ญี่ปนโดยทิ
ุ่
้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ จนทําให้ ญี่ปนต้
ุ่ องยอมแพ้ ในที่สุด อีกทังประเทศที
้
่แพ้
สงคราม เช่ น เยอรมนี แ ละชาติ ผ้ ู แพ้ สงครามชาติ อื่ น ถู ก บัง คับ ให้ ลงนามในสั ญ ญาที่ ต นเป็ น
ฝ่ ายเสียเปรี ยบ เช่น การสูญ เสี ยดินแดนอาณานิคมและจ่ายค่าปฏิ กรรมสงครามจํานวนมหาศาล
รวมถึงประเทศไทยย่อมอยูใ่ นฐานะผู้แพ้ สงครามด้ วย เนื่องจากยอมให้ ญี่ปนใช้
ุ่ เป็ นดินแดนโจมตีมลายู
สิ ง คโปร์ และพม่า อี ก ทัง้ ยัง ได้ ประกาศสงครามกับ สหรั ฐ อเมริ กาและอัง กฤษ ดัง นัน้ ไทยจึง ได้ รี บ
ดําเนินการทางการเมือง เพื่อฟื น้ ฟูสมั พันธไมตรี กบั ประเทศฝ่ ายสัมพันธมิตร และเจรจาต่อรองในเรื่ อง
การรับรองเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยตังแต่
้ ก่อนที่สงครามโลกจะยุตลิ ง
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2488 นายปรี ดี พนมยงค์ ผู้สําเร็ จ ราชการแทนพระองค์
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 8) โดยได้ รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
จากสภาผู้แทนราษฎร ได้ ออกประกาศสันติภาพเพื่อยืนยันว่า สงครามระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริ กา
และอังกฤษนัน้ เป็ นโมฆะตามคําแนะนําของลอร์ ดหลุยส์ เมานท์แบทเทน ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
สัม พัน ธมิ ต ร ในภาคพื น้ เอเชี ย อาคเนย์ ใ นขณะนัน้ โดยระบุ ว่ า ประเทศไทยมี เ จตจํ า นงแน่ ว แน่
ที่จะสถาปนาสัมพันธไมตรี ซึ่งได้ มีตอ่ สหประชาชาติก่อนการยึดครองของญี่ปนุ่ ตลอดทังพร้
้ อมที่จะคืน
อาณาเขตบางส่วนที่ญี่ปนได้
ุ่ มอบหมายให้ แก่ไทย ให้ แก่องั กฤษและฝรั่งเศส และจะได้ พิจารณายกเลิก
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กฎหมายที่ทําให้ เสียผลประโยชน์ของอัง กฤษและสหรัฐอเมริ กา และให้ คํามั่นสัญญาว่าจะจ่ายค่า
ทดแทนที่ เ ป็ นธรรมและความยุติธ รรมสํ าหรั บความบุบสลายต่างๆ ด้ วยประกาศสันติภ าพฉบับ นี ้
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาจึงได้ ประกาศรับรองความเป็ นเอกราชของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
พ.ศ. 2488 แต่รัฐบาลอังกฤษไม่ได้ รับรองความเป็ นเอกราชของไทยทันทีเช่นสหรัฐอเมริ กา รัฐบาลไทย
จึงต้ องส่งคณะผู้แทนออกไปเจรจากับผู้แทนของรัฐบาลอังกฤษถึง 3 ครัง้ 1 และด้ วยความช่วยเหลือ
ของรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก า ทํ า ให้ รั ฐ บาลอัง กฤษได้ ย อมยกเลิ ก ภาวะสงครามกั บ ประเทศไทย
โดยผู้แทนไทยได้ ลงนามในความตกลงที่เรี ยกว่า “ความตกลงสมบูรณ์ แบบเพื่อยกเลิกสถานะของ
สงครามระหว่างประเทศไทยกับบริ เตนใหญ่และอินเดีย ” ซึ่งมีทงหมด
ั้
24 ข้ อด้ วยกัน 2 (ดูเพิ่มเติม
ภาคผนวก จ.) 3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 ทําให้ สถานะคู่สงครามระหว่างประเทศไทยกับ
อังกฤษได้ สิน้ สุดลง แต่ท่าทีของฝ่ ายอังกฤษยังแสดงให้ เห็นชัดโดยการปฏิบตั ิต่อประเทศไทยอยู่ใน
ฐานะเป็ นประเทศผู้แพ้ สงครามด้ วยการยื่นข้ อเสนอเรี ยกร้ องดังกล่าวทังหมดในลั
้
กษณะเป็ นการลด
ฐานะเมืองไทย ลงเป็ นเมืองในอารักขาของอังกฤษ ถึงแม้ ว่าขบวนการต่อต้ านญี่ปนของไทยที
ุ่
่จดั ตังขึ
้ ้น
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศจะได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายสัมพันธมิ ตรในการทําสงครามกับ
ฝ่ ายญี่ ปุ่นครั ง้ นี ก้ ็ ตาม แต่อัง กฤษก็ ยัง ถื อ ว่าการที่ ไ ทยจัด ตัง้ ขบวนการต่อต้ า นญี่ ปุ่ นนัน้ ยัง ไม่เพี ย ง
พอที่จะให้ ประโยชน์แก่ การดําเนินการสงครามอย่างจริ งจัง ส่วนสหรัฐอเมริ กานัน้ ได้ ยอมรับรองการ
ปฏิบตั ิงานของขบวนการเสรี ไทย และยินยอมยกเลิกสถานะทางสงครามกับรัฐบาลไทยโดยไม่เสนอ
ข้ อเรี ยกร้ องที่บีบบังคับเช่นเดียวกับอังกฤษและยังได้ เข้ ามาเป็ นผู้ขดั ขวางผลประโยชน์ของฝ่ ายอังกฤษ
ที่ได้ บีบบังคับรัฐบาลไทยอยูข่ ณะนัน้
ส่วนประเทศจีน เกรงจะไม่ได้ รับผลประโยชน์จึงเรี ยกร้ องในฐานะที่ตนเองอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร
จีนจึงต้ องการจะส่งทหารจีนมาร่ วมกับกองทหารพันธมิตรอื่น ๆ ในการเข้ ามาปลดอาวุธทหารญี่ ปนุ่
ในไทย โดยเจี ยงไคเช็ค ซึ่ง เป็ นผู้บัญ ชาการทหารสูง สุดของสัมพันธมิ ตรในยุทธภูมิ จี นได้ พ ยายาม
1

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2551). ประวัติการเมื องไทยสยาม พ.ศ. 2475 – 2500. หน้ า 19.
2
ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช สามารถเจรจาให้ ไ ทย หลุด พ้ น จากการเป็ น เมื อ งในอาณัติ อัง กฤษได้ สํ า เร็ จ
โดยอังกฤษและไทยได้ ลงนามใน "ความตกลงสมบูรณ์ แบบเพื่อยุติภาวะสงคราม ระหว่างไทยกับบริ เตนใหญ่และ
อินเดีย" ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 ความตกลงสมบูรณ์ แบบมี 24 ข้ อแต่ มีใจความสําคัญคือ
ข้ อเน้ นเรื่ องการถอนกําลังทหารออกจากสหรัฐไทยเดิม และสี่รัฐมาลัย ไทยต้ องคืนดินแดนในมลายู และรัฐฉาน
ที่ได้ มาระหว่างสงครามให้ แก่องั กฤษ และต้ องชดใช้ ค่าเสียหายแก่ทรัพย์สิ นของอังกฤษ ที่ถกู ไทยยึดครองระหว่าง
สงคราม เป็ นข้ าวสาร 1.5 ล้ านตันโดยไม่คิดมูลค่า
3
เพ็ญศรี ดุ๊ก. (2544). การต่างประเทศกับเอกราชและอธิ ปไตยของไทย (ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที ่ 4 ถึงสิ้ น
สมัยจอมพล ป. พิ บูลสงคราม). หน้ า 59.
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ที่ จ ะให้ สัม พัน ธมิ ต รยอมรั บ ว่า เขตยุท ธภูมิ ข องจี นทางตอนใต้ นัน้ ควรจดมาจนถึ ง เส้ นขนานที่ 16
ซึ่งหมายความว่าดินแดนไทยเหนือเส้ นขนานที่ 16 คือ ประมาณตังแต่
้ อําเภออุ้มผาง อําเภอบางมูล
นาค อําเภอเขมราฐ กิ่งอําเภอหนองบัวแดง, อําเภอบ้ านไผ่, อําเภอบรบือ, จังหวัดร้ อยเอ็ด, อําเภอเสล
ภูมิ, บ้ านหนองทับม้ า ขึ ้นไปอยู่ในเขตยุทธภูมิจีน ซึ่งเจียงไคเช็คจะยกกองทัพจีนเข้ ามาได้ และถ้ าหาก
ความต้ อ งการดัง กล่ า วของจี น เป็ นผลสํ า เร็ จ แล้ ว ประเทศไทยก็ จ ะถูก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ
ส่วนเหนืออยู่ภายใต้ การยึดครองของจีน และส่วนที่เหลือทางใต้ อยู่ภายใต้ การยึดครองของอังกฤษ 1
ขบวนการเสรี ไ ทยจึ ง ได้ พ ยายามติ ด ต่อ กับ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รให้ ยุท ธภู มิ ใ นประเทศไทยขึ น้ อยู่ กับ
ลอร์ ด หลุยส์ เมานท์แบทเตน โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั จีน 2
ต่อมาวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 ประธานาธิ บดีทรู แมน ของสหรัฐ อเมริ กาได้ ออกคําสั่ง
ให้ กํ า ลัง ทหารญี่ ปุ่ นภายในไทยทัง้ หมดให้ ยอมจํ า นนต่ อ ผู้ บัญ ชาการทหารสู ง สุ ด สัม พัน ธมิ ต ร
ภาคเอเชี ย อาคเนย์ (ลอร์ ด หลุย ส์ เมานท์ แบทเตน) 3 จึ ง เป็ นผลให้ ก องทหารของฝ่ ายอัง กฤษ
ได้ เข้ ามาทําการปลดอาวุธทหารญี่ปนภายในประเทศไทย
ุ่
ตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2488 เป็ นต้ นมา
จ า ก ก า ร ที่ ก อ ง ท ห า ร จี น ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ม า ทํ า ก า ร ป ล ด อ า วุ ธ ท ห า ร ญี่ ปุ่ น ภ า ย ใ น ไ ท ย ค รั ้ง นี ้
เป็ นผลให้ เ กิ ด การจลาจลของชาวจี น ที่ อ ยู่ภ ายในไทย โดยเฉพาะบริ เ วณเยาวราชในกรุ ง เทพฯ
การจราจลของชาวจีนในไทยเริ่ มเกิดขึ น้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2488 เนื่องจากคนจี นในไทย
ตังความหวั
้
งไว้ วา่ กองทัพจีนจะยกเข้ ามาในไทย เพื่อเป็ นการให้ “บทเรี ยน” แก่ไทยที่ในอดีตรัฐบาลไทย
เคยออกกฎหมายที่เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ชาวจีนอยูบ่ อ่ ยๆ และชาวจีนยังได้ ประดับธงจีนแทบทุกครัวเรื อน

1

จดหมายของนายปรี ดี พนมยงค์ถึงพระพิศาลสุขมุ วิท. (2522). เรื ่องหนังสือจดหมายเหตุของเสรี ไทย
เกี ่ยวกับการปฏิ บตั ิ การในแคนดี นิ วเดลฮีและสหรัฐอเมริ กา. หน้ า 17.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 18.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 19.
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แต่ไม่ยอมประดับธงไทยเคียงคู่ไปด้ วย ทําให้ เกิดการจราจลระหว่างคนไทยกับคนจีนภายในไทยขึน้
ต่อมาภายหลังรัฐบาลไทยได้ พยายามปราบปรามประกอบกับรัฐบาลจีนได้ สง่ นายหลี เทียะเจิง 1 เข้ ามา
เจรจาของเปิ ดสัมพันธทางการทูตกับไทยในครัง้ แรกรัฐบาลไทยปฏิเสธแต่ต่อมาไทยต้ องใช้ นโยบาย
อย่างผ่อนปรนให้ แก่จีน ผลที่สดุ ไทยจึงยอมลงนามในสนธิสญ
ั ญาทางไมตรี ระหว่างไทยกับจีนเมื่อวันที่
23 มกราคม พ.ศ. 2489 จึง เป็ นผลให้ ป ฏิ กิ ริ ย าของชาวจี น ในไทยเงี ย บสงบลง เพราะสิ ท ธิ ต่า งๆ
ที่ช าวจี นได้ รับจากสนธิ สัญ ญานัน้ มี ม ากขึน้ เช่น คนจี นสามารถเปิ ดโรงเรี ยนเพื่ อสอนภาษาจี นได้
รัฐบาลไทยจะใช้ จํานวนโควตาให้ แก่ชาวจีนในการเข้ าเมืองไทยโดยไม่ต้องมีการทดสอบว่ามีการศึกษา
เพียงใด ฯลฯ
แม้ วา่ สงครามจะสิ ้นสุดลง แต่การปฏิบตั ิงานของ “กลุ่มขบวนการเสรี ไทย” ไม่ได้ จบลงไปด้ วย
เพราะยังมีภารกิจอีกหลายประการที่กองกําลังเสรี ไทยต้ องเข้ าร่วมปฏิบตั ิการกับฝ่ ายสัมพันธมิตรและ
เจ้ าหน้ าที่ทหารและตํารวจของบ้ านเมืองภายหลังสงคราม อันได้ แก่ การร่ วมปลดอาวุธทหารญี่ ปนุ่
การช่ว ยเหลื อ เชลยศึกของฝ่ ายสัม พันธมิ ต ร งานศาลอาชญากรสงครามและการดูแ ลความสงบ
เรี ยบร้ อยภายในประเทศ รวมทัง้ ภารกิจ สุดท้ ายของขบวนการเสรี ไทย คือ การสวนสนามที่บริ เวณ
อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน กรุ งเทพฯ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2488 กองกําลังของ
ขบวนเสรี ไทยจํานวนประมาณ 8,000 คน 2 จากทัว่ ประเทศได้ มาร่วมสวนสนามต่อหน้ ามหาชนชาวไทย
และฝ่ ายสัมพันธมิตร โดยมีนายปรี ดี พนมยงค์ ผู้สําเร็ จราชการแทนพระองค์ เป็ นประธาน หลังจากนัน้
ขบวนการเสรี ไทยทังภายในและภายนอกประเทศก็
้
ได้ สลายตัวลง
การปฏิบตั ิงานของ “ขบวนการเสรี ไทย” ได้ แสดงให้ เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคคลทุก
ระดับชัน้ ทังพระบรมวงศานุ
้
วงศ์ ทหาร ตํารวจ นักการเมือง ข้ าราชการ นักเรี ยน นักศึกษา ตลอดจน
1

เมื่ อ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 สิน้ สุด ลง โดยญี่ ปุ่ นพ่า ยแพ้ สงครามต่อ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร ใต้ การนํ า ของ
สหรั ฐอเมริ ก า อังกฤษ โซเวี ยต โดยไทยนัน้ ได้ รั บ การยิน ยอมจากสหรั ฐ อเมริ ก าให้ เ ข้ า ร่ วมในที่ ป ระชุมของฝ่ าย
สัมพันธมิตรในฐานะผู้ชนะ เพราะการดําเนินงานของขบวนการเสรี ไทย จากนันรั
้ ฐบาลไทยและจีนจึงได้ เริ่ มการเจรจา
เพื่อฟื น้ ฟูความสัมพันธ์กลับมาอีกครัง้ อย่างเป็ นทางการ เพราะจีนเป็ นหนึง่ ในสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาติ
ซึง่ เพิ่งก่อตังขึ
้ ้น และไทยก็ต้องการเข้ าร่วมเป็ นหนึง่ ในนัน้ จึงมีการเจรจาเพื่อผูกมิตรกับจีนไว้ จนเกิดเป็ น “สนธิสญ
ั ญา
ทางพระราชไมตรี ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐจีน ” (Treaty of Amity between The Kingdom Siam
and The Republic of China) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2589
จากนัน้ รั ฐ บาลไทยได้ ส่ง นายสงวน ตุล ารั ก ษ์ เป็ นเอกอัค รราชทูต ไทยคนแรกประจํ า สาธาณรั ฐ จี น
เช่นเดียวกับที่จีนได้ แต่งตังนายหลี
้
เทียะเจิง รักษ์ เป็ นเอกอัครราชทูตสาธาณรัฐจีนคนแรกประจําประเทศไทย แม้ ว่า
รัฐบาลก๊ กมินตัง๋ จะพ่ายแพ้ ตอ่ พรรคคอมมิวนิสต์ และย้ ายไปที่ไต้ หวัน แต่รัฐบาลไทยก็ยงั คงความสัมพันธ์ ทางการทูต
กับจีนจนถึง พ.ศ. 2517
2
ทศ พันธุมเสน. (2530). จากมหาสงครามสู่สนั ติ ภาพ. หน้ า 19.
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ประชาชน พลเรื อนทุกเพศทุกวัย โดยไม่ได้ ถือพรรคพวก ต่างร่ วมมือร่ วมใจปฏิบตั ิหน้ าที่ จนในที่สุด
ประเทศไทยก็ได้ ผา่ นพ้ นวิกฤตการณ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาได้ อย่างไม่เสียหายแต่อย่างใด
การที่ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็ นเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติเอาไว้ ได้ เนื่องจาก
การดําเนินนโยบายอันชาญฉลาดทางการเมืองร่วมกับการปฏิบตั ิงานของขบวนการเสรี ไทย โดยกลุ่ม
คนไทยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศได้ ร่ ว มมื อ กับ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รเคลื่ อ นไหวต่อ ต้ า นญี่ ปุ่ น
ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ตังแต่
้ ที่ญี่ปนได้
ุ่ ยกกองทัพบุกเข้ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2484 และได้ ยตุ ิลงเมื่อประกาศสันติภาพในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ความเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเสรี ไทยทําให้ รัฐบาลไทยสามารถเจรจาต่อรองทําความตกลงกับฝ่ ายสัมพันธมิตรในภายหลัง
สงคราม ผ่อนหนักให้ เป็ นเบา ยังผลให้ สถานะสงครามระหว่างไทยกับประเทศสัมพันธมิตรสิ ้นสุดลง
ได้ ด้วยดี
ผู้วิจยั จึงสรุ ปได้ ว่าขบวนการต่อต้ านญี่ ปนของไทยได้
ุ่
กําเนิดขึ ้น เมื่อจอมพล ป.พิบูล สงคราม
เป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481 – 2487) โดยยินยอมให้ กองทัพญี่ปนใช้
ุ่ ประเทศไทยเป็ นทางผ่านในการ
บุกเข้ าดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ คือ พม่าและอินเดีย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และต่อมา
ได้ เข้ าร่วมมือกับญี่ปนด้
ุ่ วยการประกาศสงครามต่อฝ่ ายอัง กฤษและสหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2485 การดําเนิ นนโยบายเข้ าร่ วมมื อกับ ญี่ ปุ่นของจอมพล ป.พิบูล สงคราม ทํ า ให้ เกิ ดความ
เคลื่อนไหวของบุคคลกลุม่ ต่าง ๆ ทังภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื
้
่อต่อต้ านนโยบายดังกล่าว
ช่วงที่จอมพล ป. พิบลู สงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี ตงแต่
ั ้ เริ่ มสงครามนัน้ การดําเนินงานของเสรี
ไทยทัง้ สามกลุ่ม ไม่ ค่อ ยประสบผลสํ า เร็ จ มากนั ก เพราะขาดการประสานงานร่ ว มกัน และต้ อ ง
ดําเนินงานอย่างระวัง เพราะรัฐบาลยังให้ ความร่ วมมือกับญี่ ปนอย่
ุ่ างใกล้ ชิด จนกระทั่งเปลี่ยนเป็ น
รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ความร่วมมือของเสรี ไทยจึงมีประสิทธิภาพมากขึ ้น แม้ ว่านายควง อภัยวงศ์
จะแถลงนโยบายร่วมมือกับญี่ปนโดยใกล้
ุ่
ชิด และให้ ความร่ วมมือกับญี่ปนตามข้
ุ่
อเรี ยกร้ องของญี่ ปนุ่
ทุกประการ แต่ขณะเดียวกันคณะรัฐบาลก็มีรัฐมนตรี หลายคนที่เป็ นบุคคลระดับหัวหน้ าในองค์การ
ต่อ ต้ านญี่ ปุ่ น คอยให้ ความช่ว ยเหลื อ องค์ ก ารอย่างลับๆ อาทิ นายทวี บุณ ยเกตุ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างเสรี ไทยในประเทศและสัมพันธมิตร
ทําให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างใกล้ ชิดกันและมี ประสิทธิ ภ าพขึน้ ด้ วย ต่อมาทางสัม พันธมิ ตรได้
ตัดสินใจส่งทหารของตนเองเข้ าสู่ประเทศไทย เพื่อความสะดวกในการประสานและปรึ กษาหารื อกับ
นายปรี ดีโดยตรง และเพื่อจะได้ ศึกษาสภาพต่างๆ ในประเทศไทยด้ วย รวมทัง้ การตังกองบั
้
ญชาการ
ประสานงานขึน้ ในกรุ งเทพฯ โดยเริ่ มจากกองกํ าลังโอ.เอส.เอส. ของสหรัฐอเมริ กา ตังแต่
้ นนั ้ มาการ
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ดําเนิน งานของเสรี ไ ทยจึง อยู่ภ ายใต้ ความสนับสนุน ของสัม พันธมิ ตรอย่างใกล้ ชิ ดจนจบสงคราม
นับเป็ นการลงมือปฏิบตั งิ านด้ านการทหารที่เห็นเป็ นรูปธรรมอีกประการหนึง่ ด้ วย
บุคคลที่เข้ ามารวมตัวกันเพื่ อจัดตัง้ ขบวนการต่อต้ านญี่ ปุ่นทัง้ ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ซึง่ ต่อมากลายเป็ นขบวนการเสรี ไทยในแต่ละสายนัน้ อาจพิจารณาได้ ว่าประกอบด้ วยบุคคล 2
กลุ่ม ใหญ่ ๆ 1 คื อ บุค คลที่ เ ป็ นฝ่ ายสูญ เสี ยอํ า นาจจากการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง เมื่ อ วัน ที่ 24
มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 และกลุ่มที่อดีตเคยทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเป็ นผลให้ แต่ละฝ่ ายต่าง
เกิดความหวาดระแวงเกรงว่าอีกฝ่ ายหนึ่งอาจจะมีวตั ถุประสงค์ที่แฝงเร้ นเพื่อเข้ ามารื อ้ ฟื น้ ระบอบการ
ปกครองแบบเดิมหรื อเพื่อเข้ ามาแย่งชิงอํานาจรัฐกันเองโดยอาศัยช่วงจังหวะของสถานการณ์สงคราม
จากการที่แนวความคิดของแต่ละกลุ่ม โดยพื ้นฐานขัดแย้ งกันอยู่เดิมแล้ วจึงมีส่วนทําให้ เมื่อบุคคลทัง้
สองกลุม่ ดังกล่าวเข้ ามาดําเนินงานต่อต้ านญี่ปนต้
ุ่ องประสบกับความล่าช้ าลง แต่ตอ่ มาการดําเนินงาน
ของขบวนการเสรี ไทยสามารถรวมตัวกันได้ ในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในสมัยของรั ฐบาลนายควง
อภัยวงศ์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี (1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 17 สิงหาคม 2488) เพราะสามารถ
1

บุคคลที่มารวมกลุม่ ในขบวนการต่อต้ านญี่ปนหรื
ุ่ อขบวนการเสรี ไทย มาจากบุคคลที่มีแนวความคิดเห็น

ทางการเมืองแตกต่างกันอยู่ก่อนแล้ ว ความระแวงสงสัยและหวัน่ เกรงว่าบุคคลที่เข้ ามาร่ วมงานต่อต้ านด้ วยกันจะมี
วัตถุประสงค์ที่แฝงเร้ นทําให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจกันขึ ้นระหว่างกลุม่ ต่อต้ านภายใน – ภายนอกประเทศ เช่น การเกิด
ความไม่ไว้ วางใจกันระหว่าง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กับ ม.ล.ขาบ กุญชร เพราะทางฝ่ าย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เกรงว่า
ม.ล. ขาบ กุญชร ซึง่ เป็ นคนสนิทของจอมพล ป.พิบลู สงคราม อาจไปเข้ ากับฝ่ ายจอมพล ป.พิบลู สงคราม เรื่ องนี ้ทําให้
นายพลโดโนแวน ผู้บญ
ั ชาการของหน่วย O.S.S. ต้ องเดินทางจากสหรัฐอเมริ กาเพื่อมาสอบถาม ม.ล. ขาบ กุญชร ที่
จุงกิงเกี่ยวกับเรื่ องความแคลงใจในตัวของ ม.ล.ขาบ กุญชร ที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช สงสัยในเจตนารมณ์ที่แท้ จริ งของ
ม.ล.ขาบ กุญชร ในการที่ขนั อาสาเข้ าเป็ นผู้เดินทางเข้ าสูป่ ระเทศไทยเป็ นชุดแรกจึงเป็ นผลให้ การดําเนิ นงานของเสรี
ไทยสายสหรัฐอเมริ กาต้ องล่าช้ าลงและเกิดความไม่พอใจซึ่งกัน และกัน และอีกกรณีหนึ่ง คือ ม.จ.ศุภสวัสดิ์ สวัสดิ
วัฒน์ ผู้สมัครเป็ นเสรี ไทยในอังกฤษและได้ ถูกส่งเข้ ามาในประเทศไทย ทําให้ ฝ่ายที่เคยทําการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไม่เชื่อใจคิดว่าจะมีเรื่ องการเมืองเข้ ามาปะปนด้ วยซึ่งอาจจะนําประเทศเข้ าสูก่ ารปกครองแบบเดิมอีก และ
ทางฝ่ ายอังกฤษก็ให้ การสนับสนุน ม.จ.ศุภสวัสดิ์ สวัสดิวฒ
ั น์ ในการเข้ ามาดําเนินงานต่อต้ านภายในประเทศไทยด้ วย
ต่อมาลอร์ ด หลุยส์ เมาท์แบทเตน ได้ ขอร้ องให้ หน่วยงาน O.S.S. ของสหรัฐอเมริ กากับหน่วย S.O.E. ของฝ่ ายอังกฤษ
ร่วมกันนัน้ ปรากฏว่าทางฝ่ ายเสรี ไทยรุ่นหนุม่ ๆ ในสหรัฐอเมริ กาคัดค้ านกันมากเพราะเกรงว่า S.O.E. จะสนับสนุนการ
ปกครองระบอบเก่าขึ ้นมาอีก
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ประสานผลประโยชน์ของฝ่ ายที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะฝ่ ายพลเรื อนซึ่งมีนายปรี ดี
พนมยงค์ เป็ นผู้นํา นายปรี ดี พนมยงค์ ได้ พยายามลดบทบาททางทหารของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ลงโดยได้ รั บความร่ ว มมื อ จากคณะรั ฐ มนตรี ที่ ร่ วมรั ฐ บาลของจอมพล ป.พิ บูล สงคราม และจาก
สมาชิ กสภาผู้แ ทนราษฏร โดยเฉพาะพล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรั ส ซึ่งเป็ นผู้นําสายตํารวจ นายปรี ดี
พนมยงค์ สามารถดึง เข้ ามาร่ ว มในการดํ าเนิน งานต่อ ต้ านญี่ ปุ่ นด้ ว ยกันได้ จนกระทั่ง จอมพล ป.
พิบูล สงคราม ต้ องลาออกจากตํ า แหน่ง นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2487 นอกจากนี ้
นายปรี ดี พนมยงค์ ยังสามารถประสานผลประโยชน์กับฝ่ ายที่สูญเสียอํานาจ จากการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง อาทิเ ช่น กรณี ที่ ม .จ.ศุภ สวัส ดิ์ สวัส ดิวัต น์ ซึ่ง เป็ นเสรี ไ ทยสายอัง กฤษจะเข้ า มาร่ ว ม
ปฏิบตั งิ านกับกลุม่ ต่อต้ านญี่ปนภายในประเทศและได้
ุ่
ถามถึงนักโทษการเมืองซึ่งเป็ นเพื่อนฝูงของท่าน
หลายคนที่ถูกจําคุกอยู่ตงแต่
ั ้ รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงครามนัน้ นายปรี ดี พนมยงค์ จะมีวิธีการ
ช่วยเหลือได้ อย่างไรบ้ าง นายปรี ดี พนมยงค์ จึงได้ มอบหมายให้ นายทวี บุณยเกตุ ซึ่งเป็ นรัฐบาลเงาอยู่
ในขณะนัน้ ออกพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษแก่นกั โทษการเมือง และจากกรณีเมื่อสงคราม
ยุติลง นายปรี ดี พนมยงค์ ได้ เชิญ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช มาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เนื่องจาก
สหรั ฐ อเมริ ก าได้ ใ ห้ การสนับ สนุน ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช ในการจัด ตัง้ ขบวนการเสรี ไ ทยขึ น้ ณ.
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งสหรัฐอเมริ กายอมรับบทบาทของการดําเนินงานของขบวนการต่อต้ านญี่ปนมาก
ุ่
ที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับฝ่ ายอังกฤษ และสหรัฐอเมริ กาได้ กลายมาเป็ นประเทศที่มีบทบาทเด่นที่สุด
ในการเมืองระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลงก็เพราะว่า สหรัฐอเมริ กาได้ รับความ
บอบชํ ้าจากสงครามน้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศสัมพันธมิตรอื่นๆ
ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า การประกาศสัน ติ ภ าพตามคํ า แนะนํ า ของลอร์ ด หลุ ย ส์ เมาน์ ท แบทเตน ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษให้ แจ้ ง
แก่นายปรี ดีว่าถ้ าหากกระทําตามคําแนะนําของเมาน์ทแบทเตนแล้ ว อังกฤษก็พร้ อมที่จะไม่บงั คับให้
ไทยต้ องยอมจํานนอย่างปราศจากเงื่อนไขเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิตอ่ ประเทศผู้แพ้ สงคราม ทังหมดนี
้
้คือ
ความสําเร็จโดยสมบูรณ์ของขบวนการเสรี ไทยภายใต้ การนําของนายปรี ดี พนมยงค์ คื อ ไทยไม่เสียเอก
ราชและอธิปไตย ไม่ต้องยอมจํานน ไม่ต้องวางอาวุธ และไม่ต้องถูกยึดครอง สําหรับการที่ต้องชดใช้
ค่า เสี ย หาย รวมทัง้ การคื น ดิน แดนที่ ญี่ ปุ่ นมอบให้ ทัง้ ทางด้ า นมลายูแ ละทางด้ า นสหรั ฐ ไทยใหญ่
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เนื่องจากเป็ นความเสียหายของสัมพันธมิตร และดินแดนที่ไทยได้ มาระหว่างสงคราม เป็ นผลจากการที่
ไทยเข้ าร่วมมือเป็ นพันธมิตรกับญี่ปนทั
ุ่ งสิ
้ ้น
อย่างไรก็ ตามสิ่ ง ที่ มี นํา้ หนักที่ สุดที่ ทําให้ ไ ทยไม่ตกเป็ นผู้แพ้ สงครามเช่นเดียวกับญี่ ปุ่น คือ
ปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับความร่วมมืออย่างลับๆ ของเสรี ไทยกับฝ่ ายสัมพันธมิตรในด้ านการทหาร ทําให้ ไทยมี
อํานาจต่อรองในการเจรจากับฝ่ ายสัมพันธมิตรหลังสงครามยุติ โดยสหรัฐอเมริ กาถื อว่าไทยไม่เคย
ประกาศสงครามต่อประเทศของตน เพราะทางเอกอัครราชทูตไม่ได้ ปฏิบตั ิตามรัฐบาลและไม่ได้ ยื่น
จดหมายประกาศสงครามให้ กบั ฝ่ ายสหรัฐอเมริกา การดําเนินงานของเสรี ไทยจึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทํา
ให้ สมั พันธมิตร คือ สหรัฐอเมริ กาสนับสนุนไม่ให้ ไทยต้ องแพ้ สงคราม แต่อีกด้ านหนึ่งก็ถือเป็ นการเมือง
ระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริ กาต้ องการเข้ ามามีอํานาจในภูมิภาคเอเชียแทนอังกฤษและชาติในยุโรป
ที่เ สียหายจากสงครามมาก จนไม่ส ามารถรั กษาอาณานิคมอยู่ไ ด้ จ นเป็ นการสิ น้ สุดยุคอาณานิคม
โดยสหรัฐอเมริกาได้ ก้าวเข้ ามาเป็ นมหาอํานาจของโลกแทน
ขณะที่ อัง กฤษดําเนินนโยบายต่อไทยแตกต่างไปจากสหรั ฐ อเมริ กา ถื อว่าไทยแพ้ สงคราม
เช่นเดี ยวกับ ญี่ ปุ่นและต้ อ งชดใช้ ค่า ปฏิ ก รรมสงครามให้ กับ อัง กฤษ รวมทั ง้ ถูก ปฏิ บัติเ หมื อ นผู้แ พ้
สงคราม คื อ ต้ อ งมี ก ารปลดอาวุธ ทหาร แต่ส หรั ฐ อเมริ ก าเป็ นผู้แ สดงเจตนาชัด เจนตามกฎบัต ร
แอตแลนติก 1 ที่ ต้ องการให้ อัง กฤษปรั บท่าที ให้ ผ่อนปรนกับประเทศไทย โดยจะต้ องคงความเป็ น
อธิ ปไตยและเอกราชเอาไว้ โดยหลังสงครามไทยได้ เจรจายุติสงครามกับอังกฤษและต้ องตกลงทํ า
สัญญาชดใช้ คา่ เสียหายแก่องั กฤษ โดยหลักคือไทยต้ องชดใช้ คา่ ปฏิกรรมสงครามเป็ นข้ าวจํานวนมาก
จนทําให้ ประเทศไทยประสบปั ญหาขาดแคลนข้ าวภายในประเทศจนเป็ นปั ญหาการเมืองภายในเวลา
ต่อมา
การสามารถประสานผลประโยชน์ ข องนายปรี ดี พนมยงค์ ได้ ใ นครั ง้ นี จ้ ึ ง เป็ นผลให้ ก าร
ดําเนินงานของขบวนการเสรี ไทยทังภายในประเทศและภายนอกประเทศประสานงานกั
้
นได้ เป็ นอย่างดี
ถึง แม้ จะประสบอุปสรรคจากความขัดแย้ ง ของผู้ร่วมงานบ้ างแต่ไม่ถึง กับทํ าให้ การดํา เนินงานของ
ขบวนการเสรี ไ ทยต้ อ งหยุด ชะงัก ลง อี ก ทัง้ ประเทศฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รก็ ไ ด้ ย อมรั บ บทบาทของการ
ดําเนินงานของขบวนการเสรี ไทยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาได้ เข้ ามาถ่วงดุลย์แห่งอํานาจกับอังกฤษ
1
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เป็ นผลให้ อัง กฤษเรี ย กร้ องผลประโยชน์ ท ดแทนจากฝ่ ายไทยลดลง การเข้ ามาช่ ว ยเหลื อ ของ
สหรั ฐ อเมริ ก าต่ อ รั ฐ บาลไทย ภายหลั ง สงครามยุ ติ ล งแล้ วประกอบกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าได้ ฟื้ น ฟู
สัมพันธไมตรี กบั รัฐบาลไทยขึ ้นใหม่ภายหลังสงคราม สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็ นประเทศที่มีบทบาทเด่น
ขึ ้นภายในประเทศไทยทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การทหารและวัฒนธรรม
ขบวนการเสรี ไทยทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ถึง แม้ ว่าจะประกอบด้ วยบุคคล
ที่มาจากหลายระดับทังทางความคิ
้
ดและหลายระดับทังผลประโยชน์
้
แต่ก็สามารถมาร่ วมดําเนินงาน
ต่อต้ านญี่ ปุ่น กันได้ ในช่วงระยะเวลาที่ ประเทศชาติประสบกับสถานการณ์ คับขัน จึง เป็ นวี รกรรม
อันน่าสรรเสริญอีกวาระหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ ของไทย

บทที่ 2
การพัฒนาเนือ้ หาขบวนการเสรี ไทยเป็ นมัลติมีเดีย
ผู้วิจยั ต้ องการที่จะพัฒนาเนื ้อหาเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” ให้ เป็ นมัลติมีเดียโดยใช้ โปรแกรม
Macromedia Captivate 5.5 1 เพราะปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางวิ ทยาการอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ที่เราเห็นชัดเจนก็คือ การใช้ อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย เช่น WiFi , เครื อข่าย 3G เป็ นต้ น จึงทําให้
คอมพิวเตอร์ เข้ ามามีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนันมนุ
้ ษย์จึงจําเป็ นจะต้ องพัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาการ
ด้ านต่างๆ รัฐบาลจึงได้ กําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 2 ซึ่งมุ่งเน้ น
พั ฒ นาโดยยึ ด คนเป็ นศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา ดั ง นั น้ การจั ด การศึ ก ษาจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ น
และมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัย จึงเป็ นแนวทางการปฏิ รู ปการศึกษาไทยตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 3 โดยมีเจตนาให้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้ างความ
เสมอภาคทางการศึ ก ษาให้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง และให้ โอกาสแก่ ทุ ก ฝ่ ายได้ มี ส่ ว นร่ ว มจั ด การศึ ก ษา
1

โปรแกรม Macromedia Captivate เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ การสร้ างสื่อ CAI ในระบบมัลติมีเดียที่ง่าย
รวดเร็ วและสะดวก ในการเผยแพร่ ชิ ้นงาน ในรู ปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ที่ดําเนินการได้ ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องมีกระบวนการ SETUP หรื อ ไฟล์ EXE เหมาะสมสําหรับการใช้ งานด้ าน e-learning หรื อ การสอน
Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มลั ติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์ การบรรยาย
ผ่านไมโครโฟนพร้ อมการจับหน้ าจอภาพ การตัดต่อวีดีโอ สไลด์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็ นต้ น
และ โปรแกรม Macromedia Captivate เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ ทกุ เครื่ องโดยไม่ต้อง
ติดตังโปรแกรมก่
้
อน นัน่ หมายความว่าโปรแกรมนี ้ที่ผ้ วู ิจยั ทําขึ ้นใช้ ได้ กนั คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ อง
ความสามารถของโปรแกรม Macromedia Captivate คือ สร้ างสือ่ การเรี ยนรู้ หรื อสือ่ นําเสนอมัลติมีเดียได้
ง่ายและรวดเร็ ว สามารถนําเข้ าและตัดต่อวีดีโอได้ ทงภาพนิ
ั้
่งและภาพเคลื่อนไหว, สร้ างสื่อการเรี ยนรู้ โดยการจับ
หน้ าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยายผ่าน ไมโครโฟน สําหรับการสร้ างชิ ้นงานสื่อการเรี ยน
การสอน, สร้ างแบบทดสอบได้ ง่าย เช่น เติมคําในช่องว่าง จับคู่ ปรนัย อัตนัย ถูกผิด, นําเข้ าไฟล์จากแหล่งต่างๆ
ได้ หลากหลาย เช่น ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG, BMP, GIF ไฟล์เสียง(Sound) เช่น MP3, WAV เสียงบรรยายผ่าน
ไมโครโฟน (Narration) นําเข้ าหรื อสร้ างไฟล์วีดีโอ (Video Movie) ชนิด AVI นําเข้ าสไลด์จากโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ได้
2
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และพระราชบัญญัติการศึกษาไทย พุทธศักราช 2542 โดยยึดหลักการจัดการศึกษาผู้เรี ยนทุกคน
มีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที่สดุ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 1 เป็ นการจัดการศึกษาที่ม่งุ เน้ น
ความสํ าคัญ ทัง้ ทางด้ านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณ ธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้ มีความสมดุล โดยยึดหลักสร้ างเสริ มศักยภาพผู้เรี ยนทุกคนให้ มี
ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ยนสามารถพัฒ นาเป็ นไปตามธรรมชาติ
และเต็ม ศักยภาพให้ ความสํ าคัญ ต่อความรู้ เกี่ ยวกับตนเอง และความสัม พันธ์ ของตนเองกับสังคม
ได้ แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ สังคมโลก และจัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลาทุกสถานที่
การจัดการศึกษาในสาระการเรี ยนรู้ สัง คมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรมสํ าหรั บนักเรี ย น
ช่วงชันที
้ ่ 4 ผู้เรี ยนในช่วงชันนี
้ ้จะต้ องศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและเนื ้อหาของขบวนการเสรี
ไทยอยูแ่ ล้ วในบทเรี ยน ผู้วิจยั จึงต้ องการนําเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” มาแปลงเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ที่มีลกั ษณะเป็ นมัลติมีเดียขึ ้นโดยใช้ โปรแกรม
Macromedia Captivate 5.5 แทนการอ่ า นจากหนัง สื อ เพื่ อ เพิ่ ม ความสนใจให้ กับ ผู้เ รี ย น
เพราะคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสามารถตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจาก
มีภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดทิ ศั น์ ตัวอักษร ภาพและเสียง อีกทังในมั
้ ลติมีเดียที่ผ้ วู ิจยั
ต้ องการนําเสนอยังมีแบบทดสอบในตัวสามารถโต้ ตอบได้ กบั ผู้เรี ยนได้ ทนั ที
สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เป็ นการนําเอาสื่อการสอนที่เป็ นเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้
ในการเรี ยนการสอน ทําให้ การเรี ยนการสอนมีปฏิสมั พันธ์ กนั ได้ ระหว่างผู้เรี ยนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
สามารถตอบสนองต่อข้ อมูลที่ผ้ เู รี ยนป้อนเข้ าไปได้ ทนั ที ซึง่ เป็ นการช่วยเสริมแรงให้ แก่ผ้ เู รี ยน 2
การนํ าคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียมาใช้ ผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพราะคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียสามารถเลียนแบบการสอนของผู้สอนได้ เป็ นอย่างดี คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นสื่อที่สมั พันธ์
กับประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ มากที่สดุ ในการเรี ยนรู้ใดๆ หากใช้ ประสาทสัมผัสหลายๆ ส่วนในการเรี ยนรู้
ไปพร้ อม ๆ กัน จะช่วยทําให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ได้ รวดเร็ ว ผู้เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ น และมีความคงทน
ในการจํามากขึ ้น 3
5
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ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ซึ่งเป็ นบทเรี ยน
ที่สามารถเรี ยนรู้ ภายในชันเรี
้ ยนหรื อนอกชันเรี
้ ยนก็ได้ และสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามศักยภาพของผู้เรี ยน
มีเนือ้ หาหรื อภาพประกอบต่างๆ ในขณะเรี ยนที่น่าสนใจ อีกทัง้ เป็ นบทเรี ยนที่สร้ างขึน้ เป็ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่สามารถใช้ กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปได้ ช่วยส่งผลในการแก้ ปัญหาเรื่ องการ
ขาดแคลนสื่ อที่ มี ประสิทธิ ภาพ กระตุ้นความสนใจของผู้เ รี ยนไม่น่าเบื่อหน่า ยต่อการเรี ยนรู้ ผู้เ รี ยน
สามารถเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวที่ ไ กลตัว และกระตุ้น ให้ ค รู ผ้ ู ส อนตื่ น ตัว ในการเตรี ย มตัว จัด หา ผลิ ต สื่ อ
และสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ เพื่อให้ ทนั ต่อโลกในยุคปั จจุบนั
ในการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องครัง้ นี ้ เพื่อทําให้ เข้ าใจหลักการและทฤษฏี
ตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ ในการพัฒนาเนือ้ หาเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” ให้ เป็ นมัลติมีเดีย ผู้วิจัย
ได้ แยกเนื ้อหาเป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
1.1 ความหมายของงานวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
1.2 ความสําคัญของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
1.3 ประเภทของงานวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
1.4 การดําเนินการขันตอนการวิ
้
จยั และพัฒนาทางการศึกษา
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
2.2 ลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.3 รูปแบบการนําเสนอของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.4 ส่วนประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.5 ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.6 ขันตอนการพั
้
ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.7 ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ สําหรับคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.9 จิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน
2.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
3.2 หลักการของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
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3.3 จุดมุง่ หมายของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
3.4 หลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.5 การจัดประสบการณ์แก่ผ้ เู รี ยนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4. การสอนวิชาสังคมศึกษา
4.1 วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา
4.2 ประเภทของสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
4.3 ชนิดของโสตทัศนูปกรณ์วิชาสังคมศึกษา
4.4 หลักการใช้ สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
4.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนวิชาสังคมศึกษา

1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
1.1 ความหมายของงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายกับการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาไว้ ที่สําคัญมีดงั นี ้
เปรื่ อง กุมุท 1 กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาการทางกาศึกษา หมายถึง การวิจัยซึ่งเกิดจาก
ความพยายามที่จะสร้ างสรรค์ผลิตผล และกระบวนการบางสิ่งบางอย่างตามหลักการเฉพาะและตาม
ระเบียบวิธีการที่สามารถรับรองคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตผล และกระบวนการ เมื่อนําผลนัน้
ไปใช้ ซึง่ รูปแบบการวิจยั และพัฒนา ซึง่ เป็ นการแก้ ปัญหาทางกาศึกษาบางประการ ผู้วิจยั ต้ องออกแบบ
สร้ างสรรค์และพัฒนาผลผลิต ด้ วยการทดลอง ประเมินผล และป้อนข้ อมูลย้ อนกลับ เพื่ อปรับปรุ ง
ผลผลิตนันให้
้ พฒ
ั นาขึ ้นทังด้
้ านคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
อนิรุทธ์ สติมนั่ 2 กล่าวถึง การวิจยั และพัฒนาการทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา
และตรวจสอบโดยผลิ ตภัณ ฑ์ ท างการศึก ษา โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ นี จ้ ะไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง เฉพาะตํ ารา ฟิ ล์ ม
หรื อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เ ท่านัน้ แต่ยัง หมายถึงวิธี การและโปรแกรมการศึกษา และจุดเน้ น ของ
การวิจยั และพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะทําให้ เกิดระบบเรี ยนรู้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์
และการฝึ กอบรมบุคลากรให้ เหมาะสมกับงาน
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เกย์ 1 กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาว่าเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ ภายในโรงเรี ยน
ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์จากการวิจยั และการพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สื่อการสอนและระบบการจัดการ
การวิ จัย และพัฒ นายัง ครอบคลุ ม ถึ ง การกํ า หนดจุด ประสงค์ ลัก ษณะของบุค คลและระยะเวลา
และผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาจากการวิจัย และการพัฒนาจะเป็ นไปตามความต้ องการ และยังขึน้ อยู่กับ
รายละเอียดที่ต้องการ
บอ ร์ ก แ ละ ก อล 2 กล่ า วถึ ง ก าร วิ จั ย แ ละ พั ฒ น าก า รท า ง ก า รศึ ก ษ า ห ม าย ถึ ง
กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้ องของของผลผลิตทางการศึกษาคําว่าผลผลิตนีไ้ ม่ได้
หมายความเพี ยงแต่สิ่งที่ อยู่ใ นหนังสื อ ในภาพยนตร์ ประกอบการสอน และในคอมพิวเตอร์ เท่านัน้
แต่ยงั หมายรวมถึงระเบียบวิธี โปรแกรมการสอน หรื อโปรแกรมการพัฒนาคนทํางาน จุดเน้ นของการ
วิจยั และพัฒนา คือ การพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมที่ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนด้ วย
สรุ ปได้ ว่า การวิจัยและพัฒนาการทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒ นาอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้ สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนรู้ และเทคนิควิธีการจัดการการเรี ยนการ
สอน โดยผ่ า นกระบวนการพัฒ นาอย่ า งเป็ นระบบที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง สามารถนํ า ไปสู่
จุ ด มุ่ ง หมายที่ ค าดหวั ง ได้ เช่ น หนั ง สื อ แบบเรี ย น ฟิ ล์ ม สไลด์ แถบบั น ทึ ก เสี ย ง เทปโทรทั ศ น์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทังวิ
้ ธีการ และโปรแกรมทางการศึกษา
1.2 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
การวิ จัย และพัฒ นาการทางการศึก ษาเป็ นการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ เพื่ อ ทดสอบแนวคิ ด หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ มุ่งพัฒนาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่พฒ
ั นาไปสู่การใช้ สําหรับโรงเรี ยน
ทัว่ ไป 3 ได้ กล่าวถึงหลักการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาไว้ ดงั นี ้
การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา (Educational Reseach and Development หรื อ R&D)
เป็ นพัฒนาการศึกษาโดยพื ้นฐานของการวิจยั เป็ นกลยุทธ์หรื อวิธีการสําคัญวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ ในการ
ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒนาการศึกษา โดยเน้ นหลักเหตุผล และตรรกวิทยาเป้าหมายหลัก คือ
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ใช้ เป็ นกระบวนการในการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา หมายถึง วัสดุ
ครุ ภัณฑ์ ทางการศึกษา ได้ แ ก่ หนัง สื อ แบบเรี ยน ฟิ ล์ ม สไลด์ เทปเสียง เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.3 ประเภทของงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
การจัดแบ่งประเภทของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาอาจแบ่งโดยใช้ ประเภทของผลงาน
หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารศึก ษาเป็ นตัว กํ า หนด ซึ่ ง คํ า ว่ า ผลงานหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารศึก ษานัน้ หมายถึ ง
สิ่ง ที่ เ ป็ นปั จ จัยนํ าเข้ า หรื อ ตัว ป้อน (Input) และกระบนการ (Process) ในการจัดการศึกษา ได้ แ ก่
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้ อม หลักสูตร และวิธีการสอนเป็ นประเภทของการวิจยั
และพัฒนาการศึกษาจึงประกอบด้ วย
1. การวิจยั และพัฒนาด้ านวัสดุอปุ กรณ์และครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา
การวิจยั และพัฒนาประเภทนี ้ ได้ แก่ การวิจยั พัฒนาเกี่ยวกับหนังสือ ตําราเรี ยน แบบทดสอบ
ฟิ ล์ม สไลด์ เทปเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โต๊ ะ เก้ าอี ้ เป็ นต้ น เป้าหมายของการวิจัย
และพัฒ นามุ่ง ไปที่ การพัฒ นาวัส ดุอุปกรณ์ และครุ ภัณ ฑ์ ท างการศึกษาเป็ นต้ น แบบ เพื่อทดลองใช้
และขยายผลการนําไปใช้ ในสถานที่เกี่ยวข้ อง
2. การวิจยั และพัฒนาด้ านหลักสูตรและวิธีสอน
การวิ จัยและพัฒ นาประเภทนี ้ เป็ นการวิจัยและพัฒ นาหลัก สูตรการศึกษาในระดับต่างๆ
โดยพิ จ ารณาจากสภาพแวดล้ อ มทางสัง คม และเศรษฐกิ จ ตลอดจนทิ ศ ทางการพั ฒ นาชุ ม ชน
หรื อประเทศเป็ นตัวกําหนด เช่น การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2533) การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น เป็ นต้ น
นอกจากนันก็
้ ยังเป็ นการวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ เช่น การสอน
แบบมุ่ง ประสบการณ์ ท างภาษา การสอนแบบแก้ ปัญ หา และการสอนแบบไม่ มี ชัน้ เรี ย น เป็ นต้ น
การวิจยั และพัฒนาการศึกษาประเภทที่กล่าวมานี ้จะมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาหลักสูตและวิธีการสอนใหม่
ๆ เพื่อให้ มีการนําไปใช้ จดั การเรี ยนการสอนต่อไปในวงกว้ าง
3. การวิจยั ด้ านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษา
การจัดกรศึก ษานอกจากจะต้ อ งทํ า การวิ จัยและพัฒ นาตามสองประการที่ ก ล่า วมาแล้ ว
การวิจยั และพัฒนาเพื่อการวางแผนออกแบบใช้ อาคารสถานที่ และการจัดสิ่งแวดล้ อมทังในห้
้ องเรี ยน
และนอกห้ องเรี ยนให้ เอื ้อต่อการจัดสภาพการณ์การศึกษา ยังมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากนันอาจ
้
เป็ นการใช้ อาคารสถานที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องลงทุนก่อสร้ าง ดังนันหาก
้
มีการวิจัยและพัฒนาด้ านอาคารและสถานที่ และการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษา จนกระทั่ง
ได้ ผลดีก็จะนํ าไปสู่การได้ รูปแบบเกี่ ยวกับการใช้ อาคารสถานที่และการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางการ

36
ศึกษาในสถานศึกษาใดๆ ก็นับว่าเป็ นประโยชน์ให้ กับสถานศึกษาอื่ นๆ สามารถนําผลที่ ได้ ไปใช้ ไ ด้
เช่นกัน 1
1.4 การดําเนินการขัน้ ตอนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
บอร์ ก และกอล 2 ได้ กล่ า วถึ ง ขั น้ ตอนสํ า คัญ ของการวิ จั ย และพั ฒ นาทางการศึ ก ษา
โดยมีขนตอน
ั้
10 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา
ขันตอนแรกที
้
่จําเป็ นที่สุด คือ ต้ องกําหนดให้ ชดั ว่าผลผลิตทางการศึกษาที่วิจยั และ
พัฒนา คือ อะไร โดยต้ องกํ าหนดลักษณะทั่วไปรายละเอียดของการใช้ และวัตถุประสงค์ของการใช้
เกณฑ์ในการเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจยั และพัฒนา มี 4 ข้ อ คือ
- ตรงกับความต้ องการอันจําเป็ นหรื อไม่
- ความก้ าวหน้ าทางวิชาการมีพอเพียงในการพัฒนาผลผลิตที่กําหนดหรื อไม่
- บุคลากรที่มีอยูม่ ีทกั ษะความรู้ และประสบการณ์ที่จําเป็ นต่อการวิจยั และพัฒนานัน้
หรื อไม่
- ผลผลิตนันจะพั
้
ฒนาขึ ้นในเวลาอันสมควรได้ หรื อไม่
2. รวบรวมข้ อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
รวบรวมข้ อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง คือ การศึกษาทฤษฏีและงานวิจยั การสังเกต
ภาคสนาม ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการใช้ ผลผลิตการศึกษาที่กําหนด ถ้ ามีความจําเป็ นผู้วิจยั และพัฒนาอาจ
ต้ อ งทํ า การศึก ษาวิ จัย ขนาดเล็ ก เพื่ อ หาคํ า ตอบซึ่ ง งานวิ จัย และทฤษฏี ที่ มี ยู่ ไ ม่ ส ามารถตอบได้
ก่อนที่จะเริ่ มทํากรพัฒนาต่อไป
3. การวางแผนการวิจยั และการพัฒนา ประกอบด้ วย
3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ ผลผลิต
3.2 ประมาณการค่าใช้ จา่ ย กําลังคน ระยะเวลาที่ต้องใช้ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
3.3 พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต
4. พัฒนารูปแบบขันต้
้ นของผลผลิต
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ขันนี
้ ้เป็ นการออกแบบและจัดทําผลผลิตการศึกษาตมที่วางไว้ เช่น เป็ นโครงการวิจยั
และพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ ก็ต้องออกแบบหลักสูตร เตรี ยมวัสดุ หลักสูตร คู่มือฝึ กอบรม
เอกสารในการฝึ กอบรม และเครื่ องมือการประเมินผล
5. ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครัง้ ที่ 1
โดยการนําเอาผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรี ยมไว้ ไปทดลองใช้ เพื่อทดสอบคุณภาพ
ขันต้
้ นของผลผลิตในโรงเรี ยนจํานวน 1 – 3 โรงเรี ยน ใช้ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กๆ 6 – 12 คน ประเมินผล
โดยการใช้ แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ และการรบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์
6. ปรับปรุงผลผลิตครัง้ ที่ 1
นําข้ อมูลและผลจากการทดลองใช้ จากขันที
้ ่ 5 มาพิจารณาและปรับปรุง
7. ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครัง้ ที่ 2
ขันนี
้ ้นําผลผลิตที่ปรับปรุ งไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์
โรงเรี ยนจํานวน 5 – 15 โรงเรี ยน ใช้ กลุ่มตัวอย่าง 30 – 100 คน ประเมินผลเชิงปริ มาณในลักษณะ
Pre – test กับ Post – test นํามาเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการใช้ ผลผลิตอาจมีกลุ่มควบคุม
กลุม่ การทดลองถ้ าจําเป็ น
8. ปรับปรุงผลผลิตครัง้ ที่ 2
นําข้ อมูลและผลจากการทดลองใช้ จากขันที
้ ่ 7 มาพิจารณาและปรับปรุง
9. ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครัง้ ที่ 3
ขันนี
้ ้นําผลการทดลองขันที
้ ่ 2 ไปปรับปรุงทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพการใช้ งานของ
ผลผลิตครัง้ ที่ 3 โดยใช้ ตามลําพังในโรงเรี ยน 10 – 30 โรงเรี ยน ใช้ กลุ่มตัวอย่าง 40 – 200 คน
ประเมินผลโดยใช้ แบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์แล้ วรวบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์
10. ปรับปรุงผลผลิตครัง้ ที่ 3
นําข้ อมูลและผลจากการทดลองใช้ จากขันที
้ ่ 2 มาพิจารณาปรับปรุ ง เพื่อผลิตและ
เผยแพร่ ตอ่ ไป จะเห็นได้ ว่าบางครัง้ มีผ้ เู รี ยกการวิจยั และพัฒนาว่า Reseach and Development หรื อ
บางคนเรี ยกว่า R and D and D ซึง่ D ตัวหลัง คือ การเผยแพร่ (Diffuse)
ดังนัน้ ผลงานการวิจัยและพัฒนานับได้ ว่าเป็ นผลงานที่มี ประโยชน์ และคุณ ค่ายิ่ ง
ที่ชว่ ยสร้ างสรรค์พฒ
ั นานวัตกรรมทังรู้ ปแบบและการทํางานและผลผลิตให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น โดยได้
หลอมรวมงานวิจยั หลายประเภทบูรณาการไว้ เป็ นระบบครบวงจร ปั จจุบนั หน่วยงานต่าง ๆ ที่ม่งุ พัฒนา
คุณ ภาพงาน จึ ง ให้ ค วามสนใจอบรมบุ ค ลกร และรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรผลิ ต ผลงานวิ จัย
และพัฒนาอย่างกว้ างขวางมากขึ ้น
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
จากการศึกษาค้ นคว้ า ได้ มีนกั วิจยั และนักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายและคําจํากัด
ความของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ไว้ ดงั นี ้
กิ ดานันท์ มะลิท อง 1 กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ มัล ติมีเ ดีย หมายถึง สื่ อประสมปฏิสัมพันธ์
(Interactive multimedia) โดยจัดให้ มีความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ และผู้ใช้ สื่อโดยนําอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น
เครื่ องเล่น CD – ROM เครื่ อง Audio – Digitize เครื่ องเล่น Laser disc ฯลฯ มาใช้ ร่วมกันเพื่อเสนอ
เนื ้อหาข้ อมูลที่เป็ นตัวอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสียงในระบบสเตอริ โอ
โดยการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชว่ ยในการผลิต
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 2 กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย หมายถึง การใช้ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
โปรแกรมซอฟต์แ วร์ ในการสื่ อความหมาย โดยการผสมผสานสื่ อหลายชนิด เช่น ข้ อความ กราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดทิ ศั น์ เป็ นต้ น
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 3 ให้ ความหมายของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียไว้ ว่า การประสมประสาน
อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดีโอ สื่อความหมายข้ อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ไปสู่ผ้ ใู ช้
โปรแกรม
อนิรุทธ์ สติมนั่ 4 สรุปความหมายของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียว่า เป็ นการติดต่อสื่อสารโดยใช้
สื่อหลาย ๆ ชนิด ในรูปแบบของข้ อความ กราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการนําเสนอ
ซึง่ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการทํางานควบคุมของระบบต่างๆ
ฟราเทอร์ และพอลลิสเซน 5 กล่าวว่า มัลติมีเดีย หมายถึง การใช้ คอมพิวเตอร์ รวมสื่อและ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หลายชนิด เช่น จอคอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่นวีดีโอแบบเลเซอร์ ดิสก์ เครื่ องเล่น
แผ่นเสียงจากแผ่นซีดี เครื่ องสังเคราะห์คําพูดและเสียงดนตรี เพื่อสื่อความหมายบางประการ
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เจฟฟ์ โคท 1 กล่า วว่ า มัล ติ มี เ ดี ย คื อ ระบบสื่ อ สารข้ อ มูล ข่ าวสารหลายชนิ ด โดยผ่ า นสื่ อ
ทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อความ ฐานข้ อมูล ตัวเลข กราฟิ ก ภาพ เสียง และวีดทิ ศั น์
ดิไนส 2 ให้ ความหมายว่า เป็ นการใช้ สื่อ 2 ชนิดหรื อมากกว่าในการนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร
ซึ่งสื่อดังกล่าวประกอบด้ วยข้ อความ ภาพนิ่ง หรื อภาพกราฟิ กอนิเมชั่น ภาพยนตร์ เสียง และดนตรี
ประกอบ
จากความหมายของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่นกั วิชาการ และนักการศึกษาได้ ให้ ไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย คือ การใช้ คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมาควบคุมสิ่งต่างๆ ที่ประกอบด้ วย ตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ให้ ทํางานร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อใช้ ในการนําเสนอข้ อมูล
ต่างๆ ให้ กบั ผู้ใช้ โดยผู้ใช้ สามารถโต้ ตอบกับสื่อได้
2.2 ลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การพัฒนาจากบทเรี ยนสําเร็ จรูป ซึง่ เป็ นการสอนแบบโปรแกรม บทเรี ยนและวิธีการมีลกั ษณะ
สําคัญๆ ดังนี ้ 3
1. เนื ้อหาค่อย ๆ เพิ่มขึ ้นนี ้จะต้ องเพิ่มขึ ้นทีละน้ อยค่อนข้ างง่าย และมีสาระใหม่ไม่มากนัก
ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละกรอบจะต้ องสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
2. แต่ละกรอบจะต้ องมีการแนะนําความรู้ใหม่เพียงอย่างเดียว การแนะนําความรู้เนื ้อหาใหม่
มาทีละมากๆ จะทําให้ ผ้ เู รี ยนสับสนได้ ง่าย
3. ในระหว่างการเรี ยน จะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนมีส่วนในการทํากิจกรรมตามไปด้ วย เช่น
คําถาม ทําแบบทดสอบ ไม่ใช่คดิ อย่างเดียว เพราะจะทําให้ เบื่อ
4. การเลือกคําตอบที่ผิด อาจทําให้ ต้องกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรี ยนเก่า หรื อไม่ก็เป็ น
กรอบใหม่ที่อธิบายถึงความเข้ าใจผิด หรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น หรื อถ้ าเป็ นคําตอบที่ถกู ต้ องก็จะได้
เรี ยนเรื่ อ งใหม่เ พิ่ ม เติม การได้ รั บเฉลย และได้ รับคําตอบหรื อรู้ ผลในทัน ที จะทํ าให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ความ
สนุกสนานไปด้ วย คําตอบที่ ถูกมักได้ รับคําชมเชย ทําให้ มีกําลังใจ ส่วนคําตอบที่ผิดบางทีก็อาจถูก
ตําหนิ แต่ก็ไม่มีใครได้ ยิน ทําให้ ร้ ูสกึ อายหรื อหมดกําลังใจ
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5. การเรี ยนโดยวิธีนี ้ทําให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนได้ ตามความสามารถของตนเอง ใช้ เวลาในการทบทวน
บทเรี ยนหรื อคิดคําตอบ คําถามแต่ละข้ อนานเท่าใดก็ได้ ผู้เรี ยนจะไม่ร้ ู สึกถูกกดดันด้ วยกําหนดเวลา
ที่จะต้ องรอเพื่อหรื อตามเพื่อนให้ ทนั
6. การเรี ยนในลักษณะนี ้เป็ นการเรี ยนที่เน้ นความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ละคนจะมีความ
ถนัดต่างกัน ในวิชาเดียวกันการเรี ยนบทเรี ยนแต่ละบทก็ใช้ เวลาไม่เท่ากัน
7. การเรี ยนบทเรี ยนมีการสรุปบทเรี ยนท้ ายบทเรี ยนแต่ละบท ผู้เรี ยนได้ วดั ตนเองจากการสรุป
นัน้ หมายถึง สรุปเนื ้อหา และสรุปการติดตามผลของผู้เรี ยนด้ วยว่าผู้เรี ยนใช้ เวลาเรี ยนมากน้ อยเพียงใด
ผลเป็ นอย่างไร จําเป็ นต้ องค้ นคว้ า หรื อทํางานเพิ่มเติม หรื อไม่กบั การเรี ยนในห้ องเรี ยน ยิ่งครู ทดสอบ
บ่อยเท่าใดการเรี ยนก็ยิ่งมีผลเท่านัน้ แต่การทดสอบแบบธรรมดามีปัญหาเรื่ องการตรวจ ปั ญหาผู้เรี ยน
ในชันมี
้ มากก็อาจยิ่งเสียเวลามาก ความกระตือรื อร้ นของผู้เรี ยนอาจจะค่อยๆ หมดไป หากครู ไม่ขยัน
พอ
8. การทํ ากรอบบทเรี ยนแต่ล ะบทนัน้ ทําได้ ไ ม่ดีเ ราจะสามารถวิ เคราะห์ คําตอบได้ ด้วย
ประสบการณ์ ข องผู้เ รี ย นแต่ ล ะคน อาจทํ า ให้ คํ า ตอบแตกต่า งกั น ออกไป เราสามารถวิ เ คราะห์
จากคําตอบของผู้เรี ยนได้ วา่ การเลือกคําตอบข้ อนันๆ
้ (ในกรณีที่เป็ นการเลือกตอบที่ถกู ) ถ้ าเป็ นคําตอบ
ที่ ผิ ด เป็ นเพราะอะไรอาจเป็ นเพราะสั บ สนกั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ ตี ค วามคํ า ถามผิ ด หรื อ ไม่ เ ข้ าใจเลย
การทํ าแบบทดสอบที่ ดี หากผู้ทําสามารถเรี ย นเรี ยงเนือ้ หาได้ เป็ นขัน้ ตอนจริ ง ๆ ผู้เ รี ยนควรจะทําได้
ทังหมด
้
บางทีก็ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายได้
9. การกํ าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ปลายทางว่าต้ องการให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ อะไรบ้ าง จะช่วยให้
การแบ่งเนื ้อหา ซึ่งต้ องเรี ยงไปตามลําดับทําได้ ดีขึ ้น ไม่ออกนอกลู่นอกทางโดยไม่จําเป็ น ลักษณะของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียจึงเป็ นวิธีการนําเสนอที่เป็ นการส่งเสริ มให้ กับผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของตนเอง
2.3 รู ปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ต้ องพิจารณาว่าควรมีการนําเสนอรูปแบบใด มีการ
จัดภาพ ตัวอักษร เสี ยง อย่างไร เพื่อสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
เป็ นอี กสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะทํ าให้ ผ้ ูใช้ สื่อได้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรี น 1 ได้ เสนอรู ปแบบการ
นําเสนอของสื่อไว้ 5 วิธี ดังนี ้
2 1

1

Green, Babara; And other. (1993). Technology Edge : Guide to Multimedia. New Jersey :
New Riders Publishing. p. 43 – 69.
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1. รู ปแบบเส้ นตรง (Linear Progression) มี ลกั ษณะคล้ ายกับหนังสือที่มีโครงสร้ างแบบ
เส้ น ตรง โดยเริ่ ม นํ าเสนอเนื อ้ หาจากหน้ าแรกแสดงต่อ ไปเรื่ อยๆ ถ้ าผู้เ รี ยนไม่เ ข้ าใจก็ ส ามารถเปิ ด
ย้ อนกลับไปดูได้ อีก
2. รู ปแบบอิสระ (Free, Hyper Jumping) รูปแบบนี ้มีระบบโครงสร้ างการเชื่อมโยงจากเรื่ อง
หนึ่ง ไปยัง อี กเรื่ อ งหนึ่ง ได้ โดยไม่ต้องเรี ยงตามลํ าดับ ผู้ส ร้ างจะต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด ความมั่น ใจ
การเรี ยนบทเรี ยนในส่วนนี ค้ วรนํ าเสนอด้ วยข้ อความสัน้ ๆ กระชับเป็ นทางการและไม่ควรใช้ เทคนิ ค
พิเศษแต่อย่างใด แต่ถ้าบทเรี ยนใช้ เทคนิคพิเศษเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วม เช่น การใช้ Mouse โต้ ตอบ
บทเรี ย น ควรจะต้ อ งมี ตัว อย่ า งในการใช้ Mouse เพื่ อ ฝึ กฝนให้ ผ้ ูเ รี ย นคุ้น เคยก่ อ นการใช้ ง านจริ ง
ในส่วนนี ้จะแจ้ งวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของบทเรี ยนเพิ่มเติมด้ วยก็ได้ ถ้ าผู้ออกแบบบทเรี ยนเห็นว่ามีความ
จําเป็ นจะต้ องแจ้ งให้ ทราบ และมีประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้
3. รู ปแบบวงกลม (Circular Path) มีรูปแบบลักษณะการนําเสนอโดยมีเค้ าโครงกานําเสนอ
แบบเส้ นตรงหลาย ๆ ชุดมารวมกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันด้ วยเมนูกลาง เมื่อเรี ยนเนื ้อหาใดเสร็ จแล้ ว
ก็จะกลับมาสูเ่ มนูกลาง เมื่อเรี ยนเนื ้อหาเสร็ จแล้ วก็จะกลับมาสูเ่ มนูกลางใหม่
4. รู ปแบบพืน้ ฐานข้ อมูล (Database) มี การนํ าเสนอแบบฐานข้ อมูล คือ มี การเพิ่ม ดัช นี
(Index) เพื่อเพิ่มความสามรถในการค้ นหา
5. รู ปแบบผสม (Compound Document) มีรูปแบบลักษณะการนําเสนอที่ผสมผสานใน
รูปแบบที่กล่าวมา ผู้ผลิตต้ องมีความชํานาญในการสร้ าง และบรรจุข้อมูลด้ วยสื่อต่างๆ เป็ นอย่างดี
ดัง นัน้ รู ป แบบการํ าเสนอของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติมี เ ดี ยเป็ นเทคนิ ค และวิ ธี การสื่ อ
ความหมายให้ กบั ผู้เรี ยนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยน
2.4 ส่ วนประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ได้ แยกส่วนประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย 1
ไว้ ดงั นี ้
1. บทนํ าเรื่ อง (Title) เป็ นบทนํ าเรื่ องประกอบด้ วยภาพนําเสนอ ชื่อเรื่ องและเทคนิคต่างๆ
ประกอบส่วนนี ้เป็ นส่วนแรกของบทเรี ยนที่จะต้ องเร้ าความสนใจ และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากจะเรี ยน
้ ้จะใช้ เทคนิคต่าง ๆ ทังภาพเคลื
้
่อนไหว สีสนั และเสียงผสมผสานกัน
ตามหลักของกาเย่ (Gagne) 2 ขันนี
เพื่ อเร่ ง เร้ าปลุกความสนใจให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความอยากเรี ยนด้ วยการนํ าเสนอสื่ อต่างๆ ในเวลาสัน้ ๆ
กระชับ ตรงจุดและตามด้ วยชื่อหัวข้ อเรื่ องของบทเรี ยน ซึง่ จะค้ างภาพดังกล่าวไว้ บนจอจนกระทัง่ ผู้เรี ยน
กดแป้นใดๆ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยให้ กบั ผู้เรี ยนในการมีสว่ นร่วมในบทเรี ยนเป็ นการเริ่มต้ น
22

1

จิราวรรณ สุวรรณเนตร. (2543). การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ เรื ่องสมุทรสงคราม. หน้ า 21-26
2
Gagne, Robert M. and Leslie J. Briggs. (1974). Principle of Instructional Design. p.11.
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2. คําชี ้แจงบทเรี ยน (Instruction) ส่วนนี ้เป็ นลําดับที่ 2 ของบทเรี ยนเป็ นส่วนที่จําเป็ นจะต้ อง
แจ้ ง ให้ ผ้ ูเ รี ยนรั บรู้ เช่น วิ ธี การใช้ บทเรี ยน การตอบคําถาม การใช้ แป้นพิม พ์ การใช้ ตัวเลข การใช้
ตัวอักษร การเก็บรักษาบทเรี ยนและอื่นๆ ตามที่ผ้ อู อกแบบบทเรี ยนเห็นว่าจําเป็ นจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเรี ยน
เกิดความต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมัน่ ใจการใช้ บทเรี ยนในส่วนนี ้ควรเสนอด้ วยข้ อความสันๆ
้ กระชับ
เป็ นแนวทางและไม่ควรใช้ เทคนิคพิเศษแต่อย่างใด แต่ถ้าบทเรี ยนใช้ เทคนิคพิเศษเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วน
ร่วม เช่น การใช้ Mouse โต้ ตอบกับบทเรี ยนควรจะต้ องมีตวั อย่างใช้ Mouse เพื่อฝึ กหัดให้ ผ้ เู รี ยนคุ้นเคย
ก่อนใช้ งานจริ ง ในส่วนนี ้อาจจะแจ้ งวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของบทเรี ยนเพิ่มเติมด้ วยก็ได้ ถ้ าผู้ออกแบบเห็น
ว่ามีความจําเป็ นจะต้ องแจ้ งให้ ทราบ และประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้
นอกจากคํ า ชี แ้ จงต่ า งๆ แล้ ว ในส่ ว นนี ย้ ั ง ระบุ ค วามรู้ พื น้ ฐานที่ จํ า เป็ น (Prerequisites)
เพื่อเป็ นการชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงความรู้ตา่ งๆ ที่จะต้ องนํามาใช้ เรี ยน นอกจากจะเป็ นการชี ้แจงอย่าง
ต่อเนื่องของบทเรี ยนที่ ผ้ ูเรี ยนเคยศึกษามาแล้ ว จะเป็ นการยุติความสนใจของผู้เรี ยนบางคนที่ไม่ใช่
กลุม่ เป้าหมายของบทเรี ยนแต่มาเรี ยนโดยมีความรู้พื ้นฐานไม่พอ
3. รายการให้ เลื อก (Main Menu) รายการให้ เลือกสิ่งที่แสดงหัวเรื่ องย่อยๆ ทัง้ หมดที่มีใน
บทเรี ยนเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกเรี ยนตามลําดับก่อนหลัง หรื อ ตามความสามารถของตนเองในส่วนนี ้จะ
ประกอบด้ วยเฟรมข้ อความเพี ยงเฟรมเดี ยว โดยมี รายการให้ เ ลื อกในวิ ธี การต่างๆ เช่น กดตัวเลข
กดตัวอักษร เลื่อนแถบแสงหรื อวิธีการอื่นๆ ในกรณีบทเรี ยนมีเพียงหัวเรื่ องเดียวไม่มีหวั เรื่ องย่อยอาจจะ
ไม่ต้องมีรายการให้ เลือกนี ้ได้
4. วัต ถุป ระสงค์ ข องบทเรี ย น (Objectives) เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ กํ า หนดไว้
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทราบความคาดหวังของบทเรี ยน หรื อ งานที่ผ้ ูเรี ยนจะสามารถปฏิบตั ิได้ เมื่อสิน้ สุด
บทเรี ยนตามหลักการศึกษา วัตถุประสงค์ถือว่ามีความสําคัญมาก ส่วนจะมีจํานวนข้ อเท่าใดนันขึ
้ ้นอยู่
กั บ ความยาวของเนื อ้ หา นัก การศึก ษาบางท่ า นได้ ร ะบุ ค วามยาวของเนื อ้ หาจะเป็ นตัว กํ า หนด
วัตถุประสงค์ โดยระบุไว้ ว่าแต่ละเรื่ องย่อยเนือ้ หาจะยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ ตามไม่มีเกณฑ์
ตายตัว ที่ กํ า หนดลงไปเช่ น นัน้ ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่ กั บ ขอบข่ า ยของเนื อ้ หาได้ อ อกแบบไว้ ในขัน้ ตอนที่ 1
การนําเสนอวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในส่วนนี ้จะนําเสนอครัง้ ละข้ อๆ หรื อนําเสนอ ครัง้ เดียวครบทุก
ข้ อก็ได้ แต่ไม่ควรเสียเวลาในขันตอนนี
้
้มาก
5. แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการทดสอบก่ อ นเรี ย นบทเรี ย น
คือ การประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรี ยนในขันตอนก่
้
อนเรี ยนว่าอยู่ในระดับใด ผลการประเมิน
อาจนํ า ไปใช้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ผลสอบหลัง เรี ย นบทเรี ย นได้ หรื อ อาจจะแยกจากกั น ตามหลัก การ
ประเมิน ผลการเรี ยนรู้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ ไ ด้ แบบทดสอบส่วนใหญ่ จ ะเป็ นลักษณะการเลือกตอบ
(Multiple Choices) อย่างไรก็ตามอาจใช้ แบบเติมคําหรื ออธิบายได้ แต่จะต้ องระมัดระวัง เรื่ องการเว้ น
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วรรคตัวอักษรเล็กใหญ่ และเครื่ องหมายต่างๆ ที่จะมีผลทําให้ โปรแกรมคาดเคลื่อน ส่วนจํานวนข้ อของ
แบบทดสอบจะขึ ้นอยูก่ บั จุดประสงค์
6. เนื อ้ หาของบทเรี ยน (Information) ส่วนนีถ้ ื อได้ ว่าเป็ นส่วนสําคัญนับว่าเป็ นหัวใจของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย และใช้ เวลามากกว่าส่วนอื่นๆ ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
- เนื ้อหาใหม่ (New Information)
- การตรวจปรับเนื ้อหา (Feedback)
- การเสริ มแรง (Reinforcement)
- เนื ้อหาเพิ่มเติมเพื่อแนะแนวทาง (Help Information)
- สื่อการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน และวิธีการนําเสนอ
เนื อ้ หาของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จะนําเสนอเป็ นเฟรมสัน้ ๆ ประกอบด้ วยข้ อความและภาพ
โดยจะต้ องพยายามใช้ ภาพแทนคําอธิ บายให้ มากที่สุด ภาพที่ใช้ จึงประกอบเป็ นทังภาพลายเส้
้
นและ
ภาพธรรมดา ภาพจริ ง ภาพ 2 มิ ติ และภาพ 3 มิ ติ มี ส่ ว นของเนื อ้ หาที่ สํ า คัญ จะมี ลํ า ดับ ขั น้
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องจะต้ องใช้ ภาพเคลื่อนไหวเข้ าช่วย ข้ อความที่ ใช้ อธิ บายจะต้ องสัน้ ๆ
กระชับ และตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สดุ
การปรั บเนื อ้ หา ได้ แ ก่ คํ าถามที่ ใช้ ระหว่างการนําเสนอเนื อ้ หาเพื่ อดําเนินบทเรี ยนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ โดยยึดหลักจากสิ่งง่ายไปสูส่ ิ่งที่ยาก และสิ่งที่ผา่ นมาแล้ วไปสูส่ ิ่งที่ยงั ไม่เคยพบ
การเสริ มแรงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการนําเสนอเนื ้อหา และการตรวจปรับ เพื่อเสริ มแรง
ผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้และเป็ นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ บทเรี ยน ในลักษณะที่คล้ ายกับการ
เรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนปกติ การเสริ มแรงอาจจะนําเสนอในรูปของภาพกราฟิ ก หรื อให้ คะแนนก็ได้
แต่ไม่ควรมีมากนักเพราะจะทําให้ ผ้ เู รี ยนเบื่อหน่าย
เฟรมเนื ้อหาเพิ่มเติมแนะแนวทางให้ กบั ผู้เรี ยนในกรณีตอบคําถามผิด 2 - 3 ครัง้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ใช้ ความคิดอิสระ เมื่อตอบคลาดเคลื่อนอีกครัง้ หนึง่ จะให้ เฟรมเนื ้อหาเพิ่มเติมปรับความรู้ความเข้ าใจ
ในคําถามนันๆ
้ ก่อนที่จะเข้ าสูบ่ ทเรี ยนต่อไป
การนําเสนอเนื ้อหาใหม่สื่อการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน และวิธีการนําเสนอนับว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ สํ าคัญ ของส่วนนี ้ ผู้ออกแบบบทเรี ยนจะต้ อ งพิ จ ารณาเลื อกนํ าเสนอด้ วยสื่ อชนิ ดใด จัด กิ จ กรรม
การเรี ยนอะไรบ้ างที่สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ซงึ่ เป็ นผลมาจากการออกแบบบทเรี ยนในขันตอนที
้
่1
7. แบบทดสอบท้ ายบทเรี ยน (Post-test) แบบทดสอบท้ ายบทเรี ยนใช้ สําหรับวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน (Performance Test) เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้เรี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
เพียงไร
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8. บทสรุ ปและการนําไปใช้ งาน (Summary and Application) ส่วนนี ้ประกอบด้ วยข้ อสรุ ป
ของเนื ้อหาที่ผ่านมาในบทเรี ยน เพื่อสรุ ปความคิดรวบยอดให้ กบั ผู้เรี ยนจะสามารถนําไปใช้ กบั หัวเรื่ อง
ย่อยถัดไป
2.5 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การศึกษาค้ น คว้ าจากเอกสารต่างๆ ได้ มีผ้ ูแบ่ง ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ไ ว้ ห ลาย
รู ปแบบ ซึ่งสามารถที่จะสรุ ปประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียได้ ดงั นี ้ประเภทสอนเนื ้อหา
(Tutorial) และลักษณะคล้ ายกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยที่จะจัดเนื ้อหาเป็ นระบบเรี ยงต่อเนื่องกันไป
ผู้เรี ยนจะศึกษาตามลําดับขันตอนที
้
่โปรแกรมตังไว้
้ มีการแทรกคําถาม เพื่อที่จะตรวจสอบความเข้ าใจ
ของผู้เ รี ย นแล้ ว จะแสดงผลย้ อ นกลับ (Feedback) ตลอดจนมี ก ารเสริ ม แรง (Reinforcement)
และยัง สามารถที่ จ ะให้ ผ้ ูเ รี ย นย้ อ นกลับ ไปเรี ย นบทเรี ย นเดิ ม หรื อ จะข้ า มบทเรี ย นที่ ผ้ ู เ รี ย นรู้ แล้ ว
นอกจากนี ้ยังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรี ยน และผลการเรี ยนของผู้เรี ยนไปด้ วย
การสอนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ประเภทนี ้เหมาะสม กับการสอนความคิดรวบยอดในด้ าน
ต่างๆ เป็ นการสอนที่สอดคล้ องกับลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยนเพราะสามารถเรี ยน
ด้ วยตนเองตามความสามารถและระดับสติปัญญาตนเอง
1. ประเภทแบบฝึ กทักษะ (Drill and Practice) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่ส่วน
ใหญ่จ ะใช้ หลัง จากครู ไ ด้ ทํ าการสอนบทเรี ยนแล้ ว และให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ ทําแบบฝึ กหัดจากคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียประเภทนี ้ หรื อมีการฝึ กทําซํ ้าๆ เพื่อวัดความเข้ าใจเป็ นการทบทวนเพิ่มทักษะและเพิ่มความ
ชํานาญให้ กับผู้เรี ยน โดยจุดสํ าคัญของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบฝึ กหัด เพื่ อเสริ มการสอนของครู
และช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดทักษะเพิ่มเติมจากการฝึ กทําซํา้ ลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ประเภท
แบบฝึ กหัดที่นิยมมากที่สดุ คือ แบบจับคู่ แบบถูกผิด และแบบเลือกตอบ
2. ประเภทสถานการณ์ จําลอง (Simulation) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัล ติมีเดียที่จําลอง
สถานการณ์ตา่ งๆ ที่ใกล้ เคียงกับสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ผู้เรี ยนจะสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั บทเรี ยนและ
ได้ รับปฏิกิริยาย้ อนกลับเหมือนกับเหตุการณ์จริ งๆ เนื่องจากบางบทเรี ยนไม่สามารถทดลองให้ ผ้ เู รี ยน
เห็นได้ จริ ง การใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียประเภทนี ้ ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าใจเรื่ องที่เรี ยนได้
ง่ายขึ ้น และในบางบทเรี ยนก็สามารถช่วยลดค่าใช้ จา่ ยเรื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ สําหรับการปฏิบตั ิการณ์ได้ มาก
บางบทเรี ยนก็สามารถช่วยย่นเวลา และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้
3. ประเภทเกมการศึกษา (Instructional Games) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียประเภทนี ้
จะใช้ สอนเนือ้ หาวิชาในรู ปของเกม โดยมีกติกาการแข่งขันและมีผลของการแพ้ ชนะเมื่ อเกมนัน้ แล้ ว
ทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการเรี ยนรู้ และความสนุกสนานไปพร้ อมกันเพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
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ประเภทนี ้ จะมีภาพกราฟิ กที่มีสีสนั สวยงามและมีเสียงประกอบที่ดีทําให้ สามารถดึงดูดใจของผู้เรี ยน
ได้ ดี
4. ประเภทแบบทดสอบ (Testing) เป็ นคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบ
ที่จะใช้ สําหรั บทดสอบผู้เรี ยนหลังจากการเรี ยน และได้ ทําการฝึ กปฏิบตั ิด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยจะมี การสร้ างข้ อสอบไว้ ในคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เมื่อถึงเวลาสอบให้ นักเรี ยนทํ าแบบทดสอบ
จากแผ่นโปรแกรม โดยให้ มี การป้อนคําตอบลงในคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้เ รี ยนทําเสร็ จ เครื่ องจะตรวจ
และแจ้ งให้ ทราบทั น ที โดยจะทํ า การประเมิ น ผลของผู้ เรี ยนว่ า ผ่ า นหรื อไม่ ผ่ า นการสาธิ ต
(Demonstration) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ประเภทนีส้ ่วนใหญ่จะเป็ นการแสดงขัน้ ตอนหรื อวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการสาธิ ตด้ วยคอมพิวเตอร์ จะสามารถแสดงภาพกราฟิ กที่สวยงามตลอดจนมีการ
แสดงสีและแสงที่เร้ าความสนใจผู้เรี ยนได้ ดี บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ประเภทสาธิตที่ดีไม่จําเป็ นต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการเขียนโปรแกรมสูง แต่ควรจะเป็ นการสาธิตที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็ นการเพียงพอ
2.6 ขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
นักการศึกษาได้ ให้ แนวคิด และขันตอนการพั
้
ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียไว้ ดังนี ้
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย สามารถกําหนดเป็ นขันตอนได้
้
ดงั นี ้ 1
1. การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื ้อหา หมายถึง การวิเคราะห์เนือ้ หาวิชาที่ต้องการสอนจาก
หลักสูตร เอกสารการสอน หนังสือประกอบต่างๆ นํามากําหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไป จัดลําดับเนื ้อหาให้ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ เนื่อง เลือกหัวเรื่ อง และเขียนขอบข่ายของเรื่ อง
1.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน หมายถึง การเขียนสิ่งที่ผ้ สู อนคาดหวังให้
ผู้เ รี ยนแสดงพฤติกรรมหลังจากการเรี ยนรู้ สิน้ สุดลง โดยพฤติกรรมนัน้ ต้ องสามารถวัดได้ สัง เกตได้
คํ าที่ ระบุใ นวัต ถุป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติก รรมในบทเรี ย นมัล ติมี เ ดี ยนัน้ ต้ อ งเป็ นคํ าชี เ้ ฉพาะ เช่น อธิ บาย
แยกแยะ เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ เป็ นต้ น
1.2 การวิเคราะห์สื่อ และกิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง การกํ าหนดเนือ้ หา
กิ จ กรรมการเรี ยนที่ คาดหวัง จะให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ จัดลํ าดับเนื อ้ หาความยากง่ ายและความ
ต่อเนื่อง เพื่ อเลื อก และกํ าหนดสื่ อที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยพิจารณาเลือกและระบุสื่อ
ชนิดที่ได้ จากการวิเคราะห์ลงในกิจกรรมนันๆ
้
1.3 การกําหนดขอบเขตของบทเรี ยน หมายถึง การกําหนดความสัมพันธ์ของเนื ้อหา
แต่ละหัวข้ อย่อย
24
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1.4 การกํ าหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกํ าหนดรู ปแบบการนําเสนอเนือ้ หา
ในแต่ละเฟรมว่าจะเป็ นแบบใด การจัดแบ่งตําแหน่ง และขนาดของเนื ้อหา การออกแบบกราฟิ กบนจอ
การใช้ เสียงบรรยายประกอบความรู้ หรื อเสียงดนตรี ร่วมในการนําเสนออย่างไร
2. ขันการออกแบบ
้
(Instruction Design)
ขั น้ นี เ้ ป็ นการกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะ และรู ป แบบของการทํ า งานของโปรแกรม
โดยจะเป็ นหน้ าที่ ของนักการศึกษา หรื อครู ผ้ สู อนที่มีความรู้ ในเนือ้ หา หลักจิตวิทยาการสอน วิธีการ
สอน หลักการวัดและประเมินผล ซึง่ ต้ องมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนา ดังนี ้
2.1 การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา ครู ผ้ ูส อนต้ อ งประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ตกลงเลื อ ก
เนื ้อหาวิชาที่จะนํามาทําเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยมีข้อควรพิจารณา ดังนี ้
2.1.1 เนื ้อหาที่มีการฝึ กทักษะซํ ้าบ่อยๆ จะต้ องมีภาพประกอบ
2.1.2 ใช้ เนื ้อหาที่คดิ ว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนได้ มากกว่าวิธีเดิม
2.1.3 เนื ้อหาบางอย่างที่สามารถจําลองให้ เป็ นรู ปแบบการสาธิ ตได้ ถ้ าใช้
การทดลองจริ งอาจจะมีอนั ตราย หรื อต้ องใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองมาก หรื ออุปกรณ์มีราคาแพงมากๆ
2.2 การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ มี ค วามจํ า เป็ น
เพราะถึงแม้ ว่าคอมพิวเตอร์ จะมีความสามารถเพียงใดแต่ก็ยงั มีข้อจํากัดในบางเรื่ อง เมื่อครู ผ้ ูสอนได้
เลือกเนื ้อหาและวิเคราะห์ออกมาแล้ วว่าเนื ้อหาในตอนใดที่จะทําเป็ นคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ก็มีความ
จําเป็ นที่จะต้ องปรึกษาหารื อกับฝ่ ายเทคนิค หรื อผู้เขียนโปรแกรม โดยมีหวั ข้ อที่ควรพิจารณาดังนี ้
2.2.1 มี บุคลากรเป็ นผู้ที่ มี ความรู้ เพี ยงพอที่ จ ะสามารถพัฒ นาโปรแกรม
บทเรี ยนตามความต้ องการหรื อไม่
2.2.2 ใช้ ระยะเวลาที่ยาวนานในการพัฒนามากเกินกว่าการสอนธรรมดา
หรื อพัฒนาด้ วยสื่อการสอนแบบอื่นหรื อไม่
2.2.3 ต้ องการอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อไม่
2.2.4 มีงบประมาณที่เพียงพอหรื อไม่
2.3 กํ าหนดวัตถุประสงค์ เป็ นการกํ าหนดคุณสมบัติ และสิ่งที่คาดหวังจากผู้เรี ยน
ก่อนและหลังการใช้ โปรแกรม โดยจะต้ องระบุสิ่งต่อไปนี ้
2.3.1 ก่อนที่จะใช้ โปรแกรม ผู้เรี ยนจะต้ องมีความรู้พื ้นฐานอะไรบ้ าง
2.3.2 สิ่ง ที่ คาดหวัง จากผู้เ รี ยนว่าควรจะได้ รับความรู้ อะไรบ้ าง หลัง จาก
การใช้ โปรแกรม
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2.4 ลําดับขันตอนการทํ
้
างาน นําเนื ้อหาที่ได้ จากการวิเคราะห์ และสิ่งที่คาดหวังจาก
ผู้เรี ยนมาผสมผสาน และเรี ยงลํ าดับ วางแผนการนําเสนอในรู ปแบบของบทภาพ (Story Board)
เสร็จแล้ วจึงนํามาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อแก้ ไข ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมให้ เหมาะสมจากกลุม่ ครูผ้ สู อน
3. ขันการสร้
้
าง (Instruction Development)
ในขันนี
้ เ้ ป็ นหน้ าที่ ของนักคอมพิวเตอร์ หรื อครู ผ้ ูสอนที่มีความสามารถในการเขียน
โปรแกรม โดยจะมีลําดับขันตอนของการทํ
้
างาน ดังนี ้
3.1 การสร้ างโปรแกรมจะนํ าเนือ้ หาที่ ทํ าให้ เป็ นรู ปของบทภาพ (Story Board)
แล้ วมาสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยการใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรื ออาจ
เป็ นโปรแกรมสําหรับสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียโดยเฉพาะ ที่เรี ยกว่า (Authoring System)
หลังจากนันทํ
้ าการตรวจสอบข้ อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ จากสาเหตุตอ่ ไปนี ้
3.1.1 รู ปแบบหรื อคําสั่งที่ผิดพลาด (Syntax Error) เกิ ดจากสาเหตุของ
การใช้ คําสัง่ ที่ไม่ถกู ต้ องตามข้ อกําหนดของภาษาที่นํามาใช้ นนั ้
3.1.2 แนวคิดผิ ดพลาด (Logical Error) เกิดจากสาเหตุที่ผ้ ูเ ขี ยนเข้ าใจ
ขันตอนการทํ
้
างานที่คลาดเคลื่อน เช่น กําหนดสูตรที่ใช้ ผิดพลาด เป็ นต้ น
3.2 หลังจากที่ ตรวจสอบข้ อผิดพลาดแล้ ว นํ าโปรแกรมไปให้ ครู ผ้ ูส อนตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเนื อ้ หาบนจอภาพ เพราะอาจมีการแก้ ไขโปรแกรมบางส่วน แล้ วนําไปทดสอบกับ
ผู้เรี ยน ในสภาพการใช้ งานจริ ง เพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาข้ อบกพร่ องที่ผ้ อู อกแบบ
คาดไม่ถึง เพื่อที่จะนําข้ อมูลเหล่านันมาปรั
้
บปรุงต้ นฉบับและปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมต่อไป
3.3 ปรับปรุงแก้ ไข การปรับปรุ งแก้ ไขนันต้
้ องทําการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงที่ต้นฉบับ
จริ งของบทภาพ (Story Board) ก่อน แล้ วจึงไปทําการแก้ ไขที่โปรแกรม แล้ วนําไปทดลองการทํางาน
ใหม่ ถ้ า หากยัง พบข้ อบกพร่ อ งอี กก็ ต้ องนํ ามาแก้ ไ ขปรั บปรุ ง อี ก จนกว่าจะได้ โปรแกรมที่ น่าพอใจ
ของทุก ฝ่ ายก่ อ นไปใช้ ง าน และเพื่ อ การนํ า ไปใช้ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ควรมี ก ารจัด ทํ า คู่มื อ
ประกอบการใช้ โปรแกรม ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
3.3.1 คูม่ ือเรี ยน
- บอกชื่อเรื่ อง ชื่อวิชา และชื่อระดับชัน้
- บอกวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทเรี ยน เช่ น เพื่ อ ทดสอบความรู้
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ หรื อเพื่อใช้ สอนแทนครู
- บอกจุดประสงค์ทวั่ ไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
- บอกโครงสร้ างของเนื ้อหา หรื อบทสรุปของเนื ้อหาในบทเรี ยน
- ความรู้พื ้นฐานที่จําเป็ นก่อนการเรี ยน
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- แสดงตัวอย่างกรอบภาพในบทเรี ยน และคําชี ้แจงส่วนที่จําเป็ น
- กิ จ กรรม กฎเกณฑ์ หรื อข้ อเสนอแนะที่ เ กี่ ยวกับการเรี ยน หรื อ
การทดสอบ

- ระยะเวลาในการเรี ยนโดยประมาณ
3.3.2 คูม่ ือครู
- โครงสร้ างของเนื ้อหา
- จุดประสงค์ของโปรแกรมที่ใช้ ในการสอน
- ใช้ ส อนในวิช าอะไร ใช้ ตอนไหน สัม พัน ธ์ กับ วัตถุประสงค์ ห ลัก
อย่างไร ผู้สอนควรมีความรู้พื ้นฐานอะไร
- เสนอแนะกิจกรรมการเรี ยน และเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
- ให้ ตัว อย่ า งเพื่ อ ที่ จ ะชี แ้ นะให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียจะช่วยได้ อย่างไรในวิชานันๆ
้
- ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนการเรี ยนและหลังการเรี ยน พร้ อมกับ
เฉลย
3.3.3 คูม่ ือการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
- ชื่อโปรแกรม ชื่อผู้เขียนโปรแกรม ลิขสิทธิ์ วันที่แก้ ไขปรับปรุง
- ภาษาที่ใช้ ไฟล์ตา่ งๆ ขนาดของโปรแกรม
- หน่วยความจําของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ โปรแกรมนี ้ได้
หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ร่วมกัน
- วิธีการใช้ เป็ นขันๆ
้ เริ่มตังแต่
้ การเปิ ดเครื่ อง เป็ นต้ น
- คําสัง่ ต่างๆ ที่จะต้ องใช้ กบั โปรแกรม
- Flow Chart ของโปรแกรม
- ตัวอย่างของการป้อนข้ อมูล และการแสดงผล
- ข้ อมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับกลุม่ ตัวอย่าง
4. ขันตอนการประยุ
้
กต์ใช้ (Instruction Implementation)
เป็ นการประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอน และการประเมินผลโดยนักคอมพิวเตอร์ กับ
ผู้ส อนจะต้ องประเมิ นผลร่ วมกัน ว่า โปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัล ติมี เดียที่ พัฒ นาขึน้ มานีเ้ ป็ น
อย่างไร สมควรที่จะนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอนหรื อไม่
4.1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในห้ องเรี ย นเป็ นการนํ า โปรแกรมไปใช้ ในการเรี ย นการสอน
โดยจะต้ องทําตามข้ อกําหนดสําหรับการใช้ โปรแกรม เช่น
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- โปรแกรมที่ อ อกแบบสํ า หรั บ การสาธิ ต ทดลอง ผู้ สอนควรให้ ผ้ ู เ รี ย น
ได้ ใช้ โปรแกรมก่อนที่จะเข้ าห้ องทําการทดลองจริงๆ
- โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ควรจะกําหนดให้ มี
กิจกรรมกี่ชวั่ โมง สําหรับการใช้ โปรแกรม
- โปรแกรมที่ใ ช้ เ ป็ นสื่ อเสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ เ ห็นทัง้ ชัน้ อาจต้ องใช้ วิธี การต่อ
อุปกรณ์ในการขยายภาพไปสูจ่ อขนาดใหญ่ เพื่อที่ผ้ เู รี ยนจะสามารถเห็นได้ ชดั ทังชั
้ นเรี
้ ยน
4.2 ประเมินผล เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายสําหรับการประยุกต์ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่ปรับปรุงไว้ ว่า โปรแกรมที่สร้ างขึ ้นนันเป็
้ นอย่างไร สมควรที่จะนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน
หรื อไม่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
4.2.1 การประเมิ น โดยใช้ แบบทดสอบ เพื่ อที่ จะประเมิ น ว่าหลัง จากที่ ใ ช้
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัล ติมี เ ดี ยนี แ้ ล้ ว ผู้เ รี ยนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ได้ ตงั ้ เอาไว้ ห รื อไม่
โดยให้ ผ้ เู รี ยนทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน เพื่อวัดความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน วัดความเข้ าใจใน
เนื ้อหา ถ้ าผลการทดสอบติดลบ หรื อการทําผิดสูงเกินกว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่าผู้เรี ยนไม่ได้ พฒ
ั นา
ความรู้เพิ่มเติมแต่อย่างใด จะต้ องทําการปรับปรุงต้ นฉบับ หรื อวัตถุประสงค์นนใหม่
ั้
4.2.2 การประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบสอบถาม เพื่ อ ที่ จ ะประเมิ น ส่ ว นของ
โปรแกรมและการทํางานว่าการใช้ โปรแกรมกับเนื ้อหาวิชามีความเหมาะสมหรื อไม่ ทัศนคติของผู้เรี ยน
ที่มีต่อการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียนี ้เป็ นอย่างไร วิธีการใช้ โปรแกรมยากง่ายอย่างไร วิธีการ
เสนอบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย มี ค วามถูก ต้ อ ง เนื อ้ หาเอกสารประกอบ คู่มื อ ครู แ ละการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างไร
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาอีกแบบหนึ่ง
ซึ่ ง เป็ นการบูร ณการศาสตร์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น เช่ น การพัฒ นาการเรี ย นการสอน จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้
ด้ านสื่อสาร บทเรี ยนโปรแกรม วิธี ระบบ ตลอดจนหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ศาสตร์
ทัง้ หลายดัง กล่ า วข้ า งต้ น คื อ พื น้ ฐานทางเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษานั่น เอง การพัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการออกแบบการสอน โดยใช้ หลักการของวิธีระบบ
เป็ นแนวทางเพื่อที่จะได้ แนวคิดในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่เหมาะสม 1
อรพัน ธุ์ ประสิ ท ธิ รั ต น์ 2 ซึ่ ง เป็ นแนวคิ ด ในการพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย
ในประเทศไทย ได้ สรุปไว้ 11 ขันตอนดั
้
งนี ้ คือ
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บุญสืบ พันธุ์ดี. (2537). การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนวิ ชาชี ววิ ทยาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. หน้ า 85 – 91.
2
อรพันธุ์ ประสิทธิ์รัตน์. (2530). คอมพิ วเตอร์ เพือ่ การเรี ยนการสอน. หน้ า 140.
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1. ขันการเลื
้
อกเนื ้อหา และกําหนดจุดมุง่ หมายทัว่ ไป
2. ขันของการวิ
้
เคราะห์ผ้ เู รี ยน
3. ขันตอนการกํ
้
าหนดจุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรม
4. ขันวิ
้ เคราะห์เนื ้อหาแยกเนื ้อออกเป็ นหน่วยย่อย
5. ขันออกแบบบทเรี
้
ยนโปรแกรม
6. ขันสร้
้ างโปรแกรม
7. ขันลงมื
้ อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
8. ขันป
้ ้ อนข้ อมูลเข้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์
9. ขันการทดลองหาประสิ
้
ทธิภาพ
10. ขันการนํ
้
าไปใช้
11. ขันประเมิ
้
นผลและปรับปรุงแก้ ไข
อเลส และทรอลิป 1 ได้ วางแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียไว้ 8 ขันตอน
้
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ดังนี ้ คือ
1. กําหนดจุดมุง่ หมายของบทเรี ยน
2. รวบรวมเอกสารต่างๆ ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ที่จําเป็ น
3. ระดมความคิดจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะจัดทําเป็ นบทเรี ยน
4. สรุปเป็ นบทเรี ยนของตนเอง
5. ผลิตบทเรี ยนเป็ นกรอบภาพบนกระดาษ
6. เขียนผังงานของบทเรี ยน
7. ลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
8. ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรี ยน
2.7 ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์ แวร์ สาํ หรับคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ ด้านมัลติมีเดียได้ รับการพัฒนามากขึ ้น โดยจะต้ องใช้ อปุ กรณ์ (Hard Ware)
และโปรแกรม (Soft Ware) ดังนี ้
เครื่ องมื อ คอมพิ ว เตอร์ หมายถึ ง ส่ ว นประกอบภายในกล่ อ งประมวลผลกลาง
ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิ ภาพการทํางานของคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit) ซึ่งมีความเร็ วไม่ตํ่ากว่ารุ่น 804486 DX4-100 MHz ขึ ้นไปหน่วยความจํา
(RAM) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีจํานวนหน่วยความจํามากขึ ้นสามารถที่จะประมวลผล ผลได้ เร็ วอย่าง
1

Alessi, Stephen M. & Stanley, R. Trollip. (1991). Computer – based Instruction: Methods and
Development. p. 275.
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น้ อ ย 32 เมกกะไบต์ ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ควรมี ค วามจุ 2 จิ ก ะไบต์ การ์ ด ควบคุ ม การแสดงผลจอภาพ
(VGA Card) ขนาดบิต การ์ ดเสียง (Sound Card) เป็ นวงจรขยายเสียงต่อลําโพง หรื อสัญญาณนําเข้ า
จากไมโครโฟน ลําโพงขนาด 12 W จอภาพ (Monitor) จอภาพเป็ นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่มี
ความสํ าคัญ โดยแสดงผลเป็ นภาพหรื อตัวอักษรที่เกิดจากการประมวลผลหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ออกแบบให้ ใช้ ประโยชน์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่นงานมัลติมีเดีย แผ่นซีดีรอม (CD ROM)
ย่อมาจาก (Compact Disk Read Only Memory) เป็ นสื่อสําหรับบันทึกข้ อมูลชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็ น
แผ่นจานกลมคล้ ายแผ่นเสียง หรื อซีดีเพลง ข้ อมูลเทียบเท่ากับแผ่นดิสก์เก็ตขนาดความจุ 1.44 MB
600 แผ่น หรื อกล่าวไว้ ว่าปริ ม าณการเก็ บข้ อมูล ของซี ดีรอมเท่ากับฮาร์ ดดิส ก์ ขนาดความจุ 600
เมกกะไบต์ เครื่ องสแกนเนอร์ และกล้ องดิจิตอล (Scanner and Digital Camera) เป็ นอุปกรณ์การถ่าย
ภาพนิ่งโดยแปลงสัญญาณเข้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
หรื ออื่นๆ เครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner) จะช่วยแปลงสัญญาณภาพนิ่งที่ถ่ายสําเร็ จไว้ แล้ วเพื่อนําเข้ า
ระบบปฏิ บัติ การคอมพิ วเตอร์ ส่ วนกล้ องถ่ ายภาพระบบดิจิ ตอลมี ลักษณะการใช้ เ หมื อนกับกล้ อ ง
ถ่ายภาพทัว่ ไป กล้ องถ่ายภาพระบบดิจิตอลเป็ นการบันทึกภาพสัญญาณดิจิตอลและส่งสัญญาณภาพ
เก็บไว้ หน่วยความจําสํารองภายในกล้ องซึ่งสามารถถ่ายข้ อมูลลงในฮาร์ ดดิสก์ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
เก็บไว้ ในแผ่นซีดีรอม เครื่ องเล่นซีดีรอม (CD-ROM Writer) เป็ นเครื่ องมือสําหรับอ่านข้ อมูลจากแผ่น
ซีดีรอม ภายในเครื่ องเล่น CD-ROM ประกอบด้ วยหัวอ่านแสง (Optical Head) แท่นวางแผ่นซี ดี
ตัวควบคุม และระบบประมวลสัญ ญาณ ซึ่งทํ าหน้ าที่ ต่างๆ ดังนี ้ หัวอ่านแสงจะติดอยู่กับรางเลื่อน
ประกอบด้ วยเลนส์รวมแสงเลเซอร์ เลนส์ และ Photo Detector ซึ่งเป็ นตัวอ่านแสงสะท้ อนของเลเซอร์ ที่
ฉายไปแผ่นซีดี ซึง่ แท่นวางแผ่นซีดีรอมจะหมุนในอัตราความเร็ วที่แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั กําลังอ่านข้ อมูล
ของเครื่ องเล่น CD-ROM และรวมหน่วยควบคุมการทํางานในหน้ าที่ตา่ งๆ ของเครื่ องขับเข้ าไว้ ด้วยกัน
เช่ น การค้ น หาสัญ ญาณ การควบคุ ม อั ต ราการหมุ น การค้ น หาข้ อมู ล จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เป็ นต้ น ระบบประมวลสัญญาณทําหน้ าที่ในการถอดรหัส ตรวจหา และแก้ ข้อผิดพลาดเมื่อแสดงเป็ น
ข้ อมูล
โปรแกรม (Software) สํ าหรั บสร้ างมัล ติมี เดีย เป็ นโปรแกรมประยุกต์ใช้ สําหรั บบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเ ดีย ที่ นิยมใช้ อย่างแพร่ หลาย คือ Multimedia Toolbook และ Authorware
Professional
โปรแกรม Multimedia Tool book เป็ นซอร์ ฟแวร์ ที่ มีประสิท ธิ ภ าพสูง สามารถใช้ ส ร้ าง
โปรแกรมที่ ทํ า งานบนวิ น โดวส์ โดยมี ยู ส เซอร์ อิ น เตอร์ เ ฟส (User Interfaces) หลายอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการจัดฐานข้ อมูล (Database) และข้ อความ (Text) รวมถึงการใช้
มัล ติมี เ ดี ยกราฟิ กแอนิ เ มชั่น วี ดิทัศน์ เสี ยงประกอบโปรแกรมที่ พัฒ นาขึน้ สามารถใช้ จ ากวิ น โดวส์
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ออบเจค (Windows Object) ทุกชนิด เช่น เมนูบาร์ (Menu Bar) ไดอะล็อกบ็อกซ์ (Dialog Box)
คอมโบบอกซ์ (Combo Box) บัททอน (Button) สามมิติหรื อสองมิติ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังสามารถใช้
ควบคุม (Control) และใช้ ร่วม (Interfaces) เฉพาะกับแพลตฟอร์ ม (Platform) แต่ละชนิดเช่น วินโดวส์
9X หรื อ NT ได้ ด้วย จึงสามารถใช้ ประโยชน์ ในรู ปแบบต่างๆ มากมาย เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัล ติมี เ ดี ย และบทเรี ยนสํ าหรั บฝึ กฝนบุคลากร โปรแกรมที่ ใ ห้ ข้อมูล แก่ผ้ ูใ ช้ ตามสถานที่ ต่างๆ เช่น
ศูนย์การค้ า สนามบิน เป็ นต้ น Toolbook สามารถใช้ ได้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและเครื่ องที่อยู่
ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ Toolbook เป็ นได้ ทงั ้ โปรแกรมสร้ างรู ปภาพ โปรแกรมนําเสนอ โปรแกรม
ภาษา อาจกล่าวได้ วา่ Toolbook เป็ น Authoring Tool ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้ อมที่สามารถนําไปใช้
งานได้ ทกุ ด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านการสอนและการนําเสนอ เนื่องจาก Toolbook เป็ นโปรแกรมที่
ทํางานได้ ในรูปแบบ Interface คือสัง่ งานจากคําสัง่ ในเมนู และเป็ นโปรแกรมภาษาที่ใช้ ภาษาที่เรี ยกว่า
Openscript จึงสามารถสัง่ งานหรื อเขียนโปรแกรมได้ เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมภาษาขันสู
้ งอื่นๆ 1
โปรแกรม Authorware Professional เป็ นโปรแกรมที่สามารถสร้ างงานมัลติมีเดียได้ อย่างง่าย
โดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ นโปรแกรมเมอร์ เพราะหลักการของ Authorware ใช้ ไอคอน (Icon) ในการสร้ าง
ซอร์ ฟแวร์ โดยเตรี ยมไอคอนที่จะให้ นําข้ อมูลที่เป็ นภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรื อ วีดิทศั น์มาใส่ไว้ ใน
แต่ละไอคอนเพียงใช้ เมาส์ลากแต่ละไอคอนมาเรี ยงลําดับตามลักษณะในโฟลว์ชาร์ ด ที่ออกแบบก็จะได้
ซอร์ ฟแวร์ ที่ต้องการ 2
Authorware Professional มี คุณ สมบัติ 3 ประการที่ สนับสนุน งานสร้ างและออกแบบ
โปรแกรมรวมทังกระจายไปยั
้
งผู้ใช้ 3 ได้ แก่
1. Authoring การออกแบบโปรแกรมด้ วยเทคนิค Authoring ทําให้ ผ้ ูใ ช้ ที่ไม่ค้ ุนเคยกับ
การออกแบบโปรแกรม หรื อ ผู้ที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ม าแล้ ว ก็ ต ามสามารถทุ่ม เทความสนใจไปที่
รายละเอียดของเนื ้อหา และวิธีการโต้ ตอบของผู้ใช้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การใช้
ไอคอนแทนคําสัง่ ทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถสร้ างโปรแกรมที่มีคณ
ุ ภาพสูงได้ อย่างง่ายดาย โดยภายในแต่ละ
โปรแกรมที่สร้ างโดย Authorware สามารถใช้ ไอคอนถึง 16000 ไอคอน
2. Multimedia Tools ในโปรแกรม Authorware Professional ประกอบด้ วยเครื่ องมือด้ าน
มัล ติมี เดี ยอย่างพร้ อมมูล ทํ าให้ ผ้ ูใ ช้ ส ามารถสร้ างโปรแกรมที่ ประกอบด้ วยข้ อความ รู ปภาพ เสี ยง
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ภาพเคลื่ อนไหว ละวี ดิทัศน์ เ ข้ าด้ วยกัน ทําให้ โปรแกรมมี ประสิทธิ ภาพที่ จะใช้ ในการเรี ยนการสอน
การอ้ างอิง จําลองการทํางานในการนําเสนอสินค้ าและโฆษณา
3. การออกแบบโปรแกรมให้ สามารถใช้ ได้ หลายระบบ ทําให้ ผ้ ใู ช้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องแมคอิน
ทอชหรื อภายใต้ ร ะบบ Microsoft Windows ที่ อยู่บนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่วนบุคคลมี การทํ างาน
ที่เหมือนกัน และสามารถติดต่อไปยังทรัพยากรภายนอกระบบได้ ไม่ว่าระบบการใช้ ฐานข้ อมูลที่ทํางาน
ภายใต้ วิ นโดวส์ ไ ม่ได้ มี ความแตกต่างกันมากนัก ยกเว้ นในส่วนของมัลติมี เดียและการทํ างานของ
โปรแกรมในสภาพแวดล้ อมต่างกัน
2.8 ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
กิ ด านั น ท์ มลิ ท อง 1 ได้ กล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องการใช้ สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย
ในด้ านการศึกษา ดังนี ้
1. ดูดความสนใจบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียประกอบด้ วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงนอกเหนื อไปจากเนื ้อหาที่เป็ นตัวอักษรสามารถดึงดูดใจผู้เรี ยนได้ ดีและช่วยในการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนได้ ด้วย
2. สารสนเทศที่ หลากหลายด้ วยการใช้ ซีดีรอมในการให้ ข้อมูลและสารสนเทศในปริ มาณ
ที่มากมาย หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเนื ้อหาบทเรี ยนที่สอน
3. สอบความเข้ าใจ ผู้เรี ยนบางคนอาจจะไม่กล้ าถามข้ อสงสัย หรื อตอบคําถามในห้ องเรี ยน
การใช้ สื่อประสมจะช่วยแก้ ปัญหาในสิ่งนี ้ได้
4. สนับสนุน ความคิดรวบยอด ระบบมัล ติมีเ ดียสามารถแสดงสารสนเทศ เพื่ อสนับสนุน
การสรุ ปความคิดรวบยอดของผู้เรี ยน โดยการนําเสนอสิ่งที่ให้ ตรวจสอบย้ อนหลัง และแก้ ไขจุดอ่อนใน
การเรี ยน
นอกจากนี ใ้ นการสัม มนาวิ ชาการเรื่ อง CAI กับการศึกษาไทย 2 ยัง ได้ ส รุ ปถึงคุณ ค่า
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นตัว กระตุ้น ในการเรี ย นการสอนเพราะเป็ นสื่ อ ในรู ป แบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากเรี ยน
2. สนองต่อการเรี ยนรายบุค คล เพราะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ ตามความสามารถ
ของตนเอง
3. ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) และการเสริ มแรง (Reinforcement) แก่ผ้ เู รี ยนได้ รวดเร็ ว
ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ทนั
3
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4. สามารถวัดผลการเรี ยนได้ ทนั ทีหลังการสอน
5. เก็บข้ อมูลได้ มากทําให้ ประหยัดพื ้นที่และยังสามารถสุ่มแบบฝึ กหัด ข้ อสอบให้ กับผู้เรี ยน
แต่ละคนโดยไม่ซํ ้ากันได้
6. เป็ นการสอนแบบมี แ ผน เพราะมี ก ารวางแผนการสร้ างบทเรี ย นทุก ขัน้ ตอนสามารถ
ตรวจสอบและแก้ ไขปรับปรุงบทเรี ยนได้
7. ผู้เรี ยนจากคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นหรื ออย่างน้ อยก็เท่ากับ
การเรี ยนตามปกติ
8. การเรี ยนจากบทคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียจะใช้ เวลาน้ อยกว่าการเรี ยนการสอนปกติ
9. ผู้เรี ยนมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเรี ยนวิชานันๆ
้ และสนใจการเรี ยนมากขึ ้น
2.9 จิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน
การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จะต้ องอาศัย
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ซึง่ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต 1 ได้ กล่าวถึง ทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สื่อการเรี ยนการสอน หรื อผลผลิ ตทางการศึกษาว่าทฤษฎี การเรี ยนรู้ เป็ นข้ อตกลงที่ได้ มีการค้ นคว้ า
ทดลองวิจยั มาเป็ นอย่างดี จนเป็ นข้ อสรุ ปว่า มนุษย์เราเรี ยนรู้ ได้ อย่างไร การจัดกลุ่มทฤษฎีการเรี ยน
รู้สามารถแบ่งกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ พฤติกรรม (Behaviorism หรื อ Stimulus – response Association)
2. กลุม่ ความรู้ (Cognitive หรื อ Gestalt – Field)
ซึง่ กลุม่ พฤติกรรมนิยมแบ่งออกเป็ นทฤษฎียอ่ ยดังนี ้
1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Classic Conditioning Theory) ซึง่ มี
1.1 ทฤษฎี การวางเงื่ อ นไขแบบคลาสสิ คของวัต สัน วัตสัน มี แ นวคิด ว่ า การวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิค ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ กล่าวคือการใช้ สิ่งเร้ าสองสิ่งมาคูก่ นั คือสิ่งเร้ าที่วางเงื่อนไข
กับสิ่งเร้ าที่ไม่วางเงื่อนไข แล้ วทําให้ เกิดการตอบสนองอย่างเดียวกัน จึงสรุปได้ ว่า พฤติกรรมของมนุษย์
สามารถสร้ างให้ เกิดมีขึ ้นและลบพฤติกรรมนันๆ
้ ให้ หายไปได้
1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์ (Operant Conditioning
Theory) มีหลักการเรี ยนรู้ที่เน้ นการกระทําของผู้เรี ยนมากกว่าสิ่งเร้ าที่ผ้ สู อนกําหนด คือ เมื่อต้ องการให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จากสิ่งเร้ าใดสิ่งเร้ าหนึ่ง จะให้ ผ้ เู รี ยนเลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไม่บงั คับหรื อ
บอกแนวทางการเรี ยนรู้ เมื่อผู้เรี ยนแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ แล้ วจึง “เสริ มแรง” พฤติกรรมนันๆ
้ ทันที
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จึง กล่าวได้ ว่า ทฤษฎี การเรี ย นรู้ การวางเงื่ อ นไขแบบการกระทํ านัน้ พฤติ กรรมหรื อ การตอบสนอง
จะขึ ้นอยูก่ บั การเสริ มแรง (Reinforcement)
การเสริ มแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร้ าใดที่ทําให้ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เกิดขึน้ แล้ ว
มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นอีก มีความคงทนถาวร โดยตัวเสริ มแรงแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ตัวเสริ มแรง
ทางบวก (Positive Reinforce) และตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforce)
ทฤษฎี การวางเงื่ อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์ นี ้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการสร้ าง
บทเรี ยนโปรแกรม บทเรี ยนสําเร็ จรูป หรื อเครื่ องช่วยสอน
1.3 ทฤษฎีความต่อเนื่องของกัทธรี คือ การเรี ยนรู้ของอินทรี ย์เกิดจากความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ ากับการตอบสนอง โดยมีการกระทําเพียงครัง้ เดียว (One Trial Learning) ไม่จําเป็ นต้ อง
ลองทําซํ า้ นอกจากนี ก้ ัทธรี ยังเชื่ อว่าการลงโทษมี ผลต่อการเรี ยนรู้ คือทําให้ อินทรี ย์กระทําอย่างใด
อย่างหนึง่
2. ทฤษฎี การเชื่ อมโยงของธอร์ น ไดค์ (Connectionist Theory) มี หลักการพื น้ ฐานว่า
การเรี ย นรู้ เกิ ด จากการเชื่ อ มโยงระหว่ า งสิ่ ง เร้ ากับการตอบสนองที่ มัก จะออกมาในรู ปแบบต่า งๆ
หลายรู ปแบบ โดยการลองผิดลองถูกจนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีหรื อเหมาะสมที่สดุ ซึ่งธอร์ นไดค์สรุปกฎ
การเรี ยนรู้ไว้ ดงั นี ้
1. กฎแห่งความพร้ อม (Low of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้ อมหรื อความ
มีวฒ
ุ ิภาวะของผู้เรี ยนทังทางร่
้
างกาย และจิตใจ รวมทังประสบการณ์
้
เดิม
2. กฎแห่งการฝึ กหัด (Low of Exercise) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกหัดหรื อกระทํา
ซํ ้าๆ ย่อมทําให้ เกิดความสมบูรณ์ถกู ต้ อง
3. กฎแห่งความพอใจ (Low of Effect) หากอินทรี ย์ได้ รับความพอใจจากผลของการ
กระทํากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกบั การเรี ยนรู้ทําให้ อินทรี ย์อยากเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้นอีก และในทางตรงกัน
ข้ า มหากอิ น ทรี ย์ ไ ด้ รั บ ผลที่ ไ ม่ พ อใจ ก็ จ ะทํ า ให้ ไ ม่ อ ยากเรี ย นรู้ หรื อ เบื่ อ หน่ า ยและเป็ นผลเสี ย ต่อ
การเรี ยนรู้
ดัง นัน้ ในการพัฒ นาสื่ อการเรี ย นการสอนจํ าเป็ นต้ อ งตระหนักถึ ง ความพร้ อมของผู้เ รี ย น
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกหัดหรื อทบทวนบทเรี ยน และการจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความพอใจในการ
เรี ยนรู้
3. ทฤษฎีการเสริ มแรงของฮัลล์ (Reinforcement Theory) เชื่อว่า การที่มนุษย์เกิดการเรี ยนรู้
ได้ ต้ องมี การสร้ างแรงขับ (Drive) ซึ่ง เป็ นการจูง ใจอย่า งหนึ่ง และมี ก ารเสริ ม แรง ซึ่ง การเสริ ม แรง
ในทัศนะของฮัลล์มี 2 ประเภท คือ
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(1) การเสริ มแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcement) คือ การให้ รางวัลหรื อตัว
เสริ มแรงที่จะลดแรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) ซึง่ ได้ แก่ ความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
(2) การเสริ ม แรงทุติ ย ภู มิ (Second Reinforcement) คื อ การเสริ ม แรงที่ มี ตัว
เสริมแรงทุตยิ ภูมิซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตคิ ล้ ายกับตัวเสริ มแรงปฐมภูมิ และเกิดขึ ้นควบคูก่ บั ตัวเสริ มแรงปฐมภูมิ
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต 1 กล่าวถึงนําทฤษฎีการเรี ยนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมมาใช้ กบั เทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้ านการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรูปหรื อบทเรี ยนโปรแกรม และเครื่ องสอน โดยลักษณะของ
บทเรี ยนโปรแกรม คือ จัดแบ่งเนื ้อหาวิชาออกเป็ นกรอบจัดลําดับเป็ นเหตุเป็ นผล เริ่ มจากง่ายไปหายาก
หลังจากเรี ยนเนื ้อหาแต่ละกรอบแล้ วจะได้ ตอบคําถามโดยมีคําตอบที่ถกู ต้ องให้ ตรวจสอบว่าที่ทําไปนัน้
ถูกต้ องหรื อไม่ ดังนัน้ ในแต่กรอบจึงมีสว่ นประกอบ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นเนื ้อหาที่ให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน (สิ่งเร้ า)
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนที่เป็ นคําถามหรื อโจทย์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนตอบ (การตอบสนอง)
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนที่เป็ นคําเฉลย ให้ ผ้ เู รี ยนตรวจคําตอบ (การเสริมแรง)
กล่าวโดยสรุ ปแล้ วทฤษฎี กลุ่ม พฤติก รรมนิ ยมนี ม้ ี บทบาทสํ าคัญ ในบทเรี ยนสํ าเร็ จ รู ปหรื อ
บทเรี ยนโปรแกรม โดยนําทฤษฎี ดงั กล่าวมาประยุกต์ให้ เกิดสภาวะที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ 4 ประการ
ได้ แก่ การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ การได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับทันที การเสริ มแรงและการเรี ยนรู้อย่างเป็ น
ขันตอน
้
สําหรับทฤษฎี กลุ่มความรู้ (Cognitive หรื อ Gestalt – Field) หมายถึง ทฤษฎีการเรี ยนรู้
ที่เน้ นกระบวนการความรู้ ความคิดและความเข้ าใจ แบ่งออกเป็ น
1. ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Theory) ซึ่งเห็นว่า การเรี ยนรู้เกิดจากการรับรู้เป็ นส่วนรวม
มากกว่าส่วนย่อยรวมกัน และประสบการณ์ก็มีสว่ นในเรื่ องการเรี ยนรู้ซงึ่ มี 2 ลักษณะ คือ
(1) การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้ าที่มา
กระทบกับประสาทสัมผัส โดยการแปลความหมายนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
(2) การหยัง่ เห็น (Insight) หรื อการรู้ แจ้ งตลอด หมายถึง การเกิดความคิดความ
เข้ าใจทันทีทนั ใด
2. ทฤษฎี การเรี ยนรู้ โดยเครื่ องหมายของทอลแมน (S-S Learning หรื อ Sign Learning
Theory) การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการค้ นหาสิ่งที่ม่งุ หวัง โดยอาศัยเครื่ องหมายบางอย่างเป็ นแนวนําไปสู่
เป้ าหมายหรื อเป็ นการเรี ยนรู้ เส้ นทางไปสู่ เ ป้ าประสงค์ โดยการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
จากความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมายกับเป้าประสงค์ที่ต้องการ
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การนําทฤษฎีกลุ่มความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน คือ การให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ รับรู้ผา่ นประสาทสัมผัสคือตาและหู ซึง่ จะทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดประสบการณ์และการเรี ยนรู้
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
วิไล กัลยาณวัจน์ 1 ได้ ทําการสร้ างและศึกษาผลการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดียเรื่ องเมืองไทยของเรากับการสอนปกติ โดยใช้ ผ้ ูเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 60 คน
แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลองเรี ย นกั บ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนระบบมั ล ติ มี เ ดี ย จํ า นวน 30 คน
และกลุม่ ควบคุม เรี ยนด้ วยวีการสอนปกติ จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนระบบมัลติมีเดียที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนกลุม่ ทดลองมีคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน และผลการเรี ยนรู้สงู ขึ ้นกว่าก่อนเรี ยน และสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
นพดล ห้ องดอกไม้ 2 ได้ ทําการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อการฝึ กอบรมเรื่ อง
เงิ นฝากประจําของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ส ร้ างขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 95.22/96.08
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เข้ ารับการอบรม
โดยใชบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัลติมีเ ดียสูง กว่า ผู้เข้ ารั บการอบรมที่ เ รี ยนด้ วยวิธี การอบรมตามแบบ
ของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
เชษฐพงศ์ คลองโปร่ ง 3 ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ องสื่อประเภท
เครื่ อ งฉายสํ าหรั บ นัก ศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ผลการวิ จัย พบว่า บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 และ พบว่าผู้เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนบทเรี ยน มีความชื่นชอบ
และกระตือรื อร้ นจะเรี ยน ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว
ฟิ ลพอท 4 ศึกษาวิจยั ในการออกแบบทางด้ านสื่อ ในเรื่ องการเตรี ยมตัวผู้เรี ยนเพื่อเทคโนโลยี
มัล ติมี เ ดี ย มี จุด ประสงค์ เ พื่ อ เตรี ย มนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท สํ า หรั บ นัก ศึก ษา
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เทคโนโลยี ส มัยใหม่ที่ มีการรวมหลายสื่ อให้ เ ป็ นสื่ อเดี ยวในคอมพิวเตอร์ ผลการวิ จัยสรุ ปนักศึกษา
มีความเข้ าใจในข้ อมูลสื่อเทคโนโลยีในสังคม อุดมคติ และเทคโนโลยี
คลาร์ ก 1 ได้ ทําการวิจยั การใช้ โปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์เป็ นเครื่ องมือ สังเกตการพัฒนา
วิชาชีพของครู ผลการวิจยั พบว่า ครูที่ใช้ โปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์เป็ นเครื่ องมือสังเกตการพัฒนา
วิ ช าครู มี ความสามารถในการจดจํ า และสามารถที่ จ ะพิ สูจ น์ และอธิ บายได้ ม ากกว่าครู ที่ ใ ช้ คู่มื อ
มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการสอนจากเอกสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย
สรุ ปได้ ว่าคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้เนื ้อหา หรื อข้ อมูลในสื่อได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่มีการนําคอมพิวเตอร์ มลั ติเดียมาใช้
ในวงการศึกษามากขึ ้น เนื่องจากในการศึกษางานวิจยั ต่างๆ พอสรุปได้ ว่าการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียจะใช้ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นและยังมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนจึงควรมีการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในเนื ้อหาวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรี ยนการสอน
ด้ วย
เดโล 2 ได้ ทําการวิจยั เรื่ องการใช้ เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งที่จะ
ออกแบบสภาพแวดล้ อมทางการเรี ย นที่ ส นั บ สนุ น การทดลองใช้ เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย ในวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ จากนัน้ จึง ศึก ษาเปรี ย บเที ยบระหว่างกลุ่ม ควบคุม ซึ่ง เป็ นกลุ่ม การสอนปกติ 2 กลุ่ม
และกลุ่มทดลองซึ่ง ใช้ เทคโนโลยี มัล ติมีเ ดีย ผลการทดลองพบว่านักเรี ยนที่เ รี ยนจากกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีกว่านักเรี ยนในกลุม่ ควบคุมทัง้ 2 กลุม่
จากเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย สรุ ป ได้ ว่ า คอมพิ วเตอร์
มัลติมีเดียเป็ นสื่ อเทคโนโลยี การเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กับ
ผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ในเนื ้อหาของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียแล้ วผู้เรี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ตงไว้
ั ้ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเ ดียเป็ นสื่อที่ เร้ า
ความสนใจ เสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนการสอนอย่างดี จึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดีในการเรี ยนการ
สอน จึงควรมี การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียในเนือ้ หาวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ทางการเรี ยนการสอน และลดปั ญหาของการขาดแคลนสื่อการเรี ยนการสอนที่มี
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3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3.1 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2544 ระบุการจัดการศึกษาของรั ฐ ต้ องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี มุ่งพัฒนาคนให้ สมบูรณ์
มีความสมดุลทัง้ ทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญ ญา และสัง คม สามารถพึ่ง ตนเอง และร่ วมมื อกับผู้อื่น
อย่างสร้ างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม 1
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกําหนดกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้ วยองค์
ความรู้ ทักษะหรื อกระบวนการเรี ยนและคุณลักษณะ หรื อค่านิยมจริ ยธรรมของผู้เรี ยนเป็ น 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ 2
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
3.2 หลักการของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
หลักการของหลักสูตรขันพื
้ ้นฐานได้ กําหนดหลักการของหลักสูตรไว้ ดงั นี ้ 3
1. เป็ นการศึกษาเพื่อเป็ นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้ นความเป็ นไทยควบคูก่ บั ความเป็ น
สากล
2. เป็ นการศึกษาเพื่อปวงชน ประชาชนทุกคนจะได้ รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันโดยสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถื อว่าผู้เรี ยนสําคัญ
ที่สดุ สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
41

42

43

1

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). คู่มือพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้. หน้ า 1.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 1.
3
แหล่งเดิ ม. หน้ า 1.
2

60
4. เป็ นหลักสูตรที่มีโครงสร้ างยืดหยุน่ ทังด้
้ านสาระ เวลา และการจัดการเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสูตรที่จดั การศึกษาได้ ทุกรู ปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรี ยนรู้และประสบการณ์
3.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
มุ่ ง พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ นคนดี มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข และมี ค วามเป็ นไทย
มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้ กําหนดจุดหมาย ซึ่งเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั ต่อไปนี ้ 1
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในการปฏิบตั ิตนเอง ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ มีคณ
ุ ธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้ นคว้ า
3. มี ค วามรู้ อัน เป็ นสากลรู้ เท่ า ทัน ความเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ทางวิทยาการมีทกั ษะและศักยภาพในการจัดการการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีปรับความคิดวิธีการ
ทํางานได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
4. มี ทัก ษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ทัก ษะ
การคิด การสร้ างปั ญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้ สขุ ภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีคา่ นิยมเป็ นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
7. เข้ าใจประวัตศิ าสตร์ ของชาติ ของชาติไทย มีใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดียึด
มัน่ วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
8. มี จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กี ฬา ภูมิปัญญา
ไทยทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
9. รักประเทศชาติและท้ องถิ่น มุง่ ทําประโยชน์ และสร้ างสิ่งที่ดีงามให้ สงั คม
3.4 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศึกษา และวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่ต้องเรี ยนตลอด 12 ปี การศึกษา
เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ประกอบหลายแขนงวิชา จึงเป็ นสหวิชาการโดยนําวิทยาการจากแขนงวิชา
ต่างๆ ในสาขาสังคมศึกษามาหลอมรวมเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์ จริ ยธรรม ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้ อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่ออกแบบมา
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เพื่ อ ส่ง เสริ ม ศัก ยภาพเป็ นพลเมื องดี ใ ห้ แก่ ผ้ ูเ รี ยน ดัง นัน้ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดความรู้ในด้ านต่างๆ คือ 1
1. ด้ านความรู้ จะให้ ความรู้แก่ผ้ เู รี ยนในเนื ้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการสําคัญ
ของวิชาๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตามขอบเขตที่กําหนดแต่ละระดับชัน้
2. ด้ านทักษะกระบวนการ ผู้เรี ยนจะได้ รับการพัฒนาให้ เกิดทักษะ และกระบวนการต่างๆ
เช่น ทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม เป็ นต้ น
3. ด้ านเจตคติและค่านิยม ช่วยพัฒนาเจตคติ และค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความ
เป็ นมนุษย์ เช่น รู้ จกั ตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินยั มีความกตัญ�ู รักเกียรติภูมิแห่งตนเอง มีนิสยั
เป็ นผู้ผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริ โภค เห็นคุณค่าของการทํางาน รู้จกั วิเคราะห์ รู้จกั การทํางานเป็ น
กลุม่ เคารพสิทธิของผู้อื่น และเห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับกลุ่ม รักท้ องถิ่น รักประเทศชาติ
เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั กษ์ และ พั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธ รรม และ สิ่ ง แวดล้ อม ศรั ทธาในหลั ก ธรรม
ของพระพุทธศาสนา และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
3.5 การจั ด ประสบการณ์ แก่ ผ้ ู เ รี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แก่ ผ้ ู เ รี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโดยแบ่งแยกตามระดับช่วงชันต่
้ างๆ มีดงั นี ้ 2
ช่วงชันที
้ ่ 4 (จบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5)
1. ได้ เ รี ย นรู้ เรื่ องประเด็น สํ าคัญ ของประวัติศาสตร์ ไ ทย เช่น แนวคิดเกี่ ย วกับ
ความเป็ นมาของชาติไทย ขบวนการหรื อการรวมกลุ่มที่สําคัญในประวัติศาสตร์ และอิทธิ พลที่มีต่อ
สังคมไทย
2. ได้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุ
และผลของการปฏิรูปในแต่ละช่วงสมัย
3. ได้ เรี ยนรู้ บทบาทของกลุ่มการเคลื่อนไหวในการเมืองไทยที่สําคัญ ในด้ านต่างๆ
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ เป็ นต้ น
4. ได้ ศึ ก ษาผลงานของบุ ค คลสํ า คัญ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ มี ส่ ว น
สร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมไทย
5. ได้ รับการพัฒนาแนวคิดสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หน้ าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติและภูมิศาสตร์ เพื่อประสบการณ์ไปสู่การทําความเข้ าใจในภูมิศาสตร์
45
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ซีกโลกตะวันออก และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
อดีตสูป่ ั จจุบนั
จากเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สรุปได้ วา่ หลักสูตรมีจดุ มุง่ หมายให้ ผ้ เู รี ยนตระหนัก และเห็นคุณค่าของบุคคลสําคัญใน
อดีต เหตุการณ์ สําคัญที่ มีผลต่อเอกราชอธิ ปไตยของไทย และสร้ างจิตสํานึกในการรักความเป็ นไทย
ของตนเอง เพื่ อ มุ่ง ประโยชน์ แ ละสร้ างสิ่ ง ดี ง ามให้ แ ก่ ช าติ ไ ทย การเรี ย นการสอนในเนื อ้ หาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ จึงถือเป็ นเนื ้อหาที่สามารถสร้ างจิตสํานึกในการรัก และเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์
ชาติไทยให้ กับผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี จึงควรที่จะจัดการเรี ยนการสอนให้ กับผู้เรี ยน โดยใช้ สื่อการเรี ยน
การสอน ซึ่งเป็ นวิธีการที่ จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนได้ บรรลุวัตถุประสงค์การเรี ยนได้ โดยนําสื่ อ
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่มีลกั ษณะเด่นหลายประการนํามาจัดการเรี ยนการสอน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่าการนําหลักการทฤษฎีกระบวนการวิจยั
และพัฒ นาทางการศึก ษามาพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ซึ่ ง จะสามารถพัฒ นาและ
เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ดีขึน้ ดังนัน้ ผู้ศึกษาค้ นคว้ าจึงสนใจที่จะนําหลักการ
ทฤษฎี กระบวนการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
เรื่ องขบวนการเสรี ไทย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากสื่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยนเรี ยนรู้
ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การเรี ยน และเป็ นแนวทางการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียวิชาอื่นๆ ต่อไป

4. การสอนวิชาสังคมศึกษา
วิ ช าสัง คมศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ่ง ของการประยุกต์ ใ ช้ วิช าสัง คมศาสตร์ ซึ่ง เป็ นวิช าที่ ว่า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ 1 วิชาสังคมศึกษาเป็ นการรวม
ของหลายวิชา ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โดยตรง เช่น มนุษยวิทยา สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ จากแขนงวิช าดัง กล่า วที่ เ ลื อกมาให้ นัก เรี ย น
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุษ ย์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ ง หวัง ว่ า จะช่ ว ยสร้ างพฤติ ก รรม
ที่เหมาะสมและอยูไ่ ด้ อย่างเป็ นสุขในสังคมของตน
เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นักศึกษาจึงเปลี่ยนแนวคิดของการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับวิถีดํารงชี วิตของผู้เ รี ยนให้ ม ากขึน้ สังคมศึกษาจึง มิ ใช่วิชาถ่ ายทอด

1

นิ่มนวล ทศวัฒน์ และศักดิ์ศรี ปาณะกุล. (2522). การสอนสังคมศึกษาในชัน้ มัธยม. หน้ า 6.
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เนื อ้ หาเพี ยงอย่างเดี ยว การสอนวิ ช าสัง คมศึกษาในปั จ จุบัน จึงหัน มามุ่งให้ ความสัม พัน ธ์ ระหว่าง
ตัวนักเรี ยนกับคนอื่น และความสัมพันธ์ ระหว่างตัวนักเรี ยนกับสิ่งแวดล้ อม กระทรวงศึกษาธิการเห็น
ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวันของมนุษย์ จึงจัดให้ เป็ นวิชา
บัง คับในหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ.2533) โดยมี ความมุ่งหมาย
ที่สําคัญดังนี ้ 1
1. เพื่ อให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ความสัม พันธ์ ร ะหว่างมนุษย์ กับสภาพแวดล้ อ ม
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักธรรม
ของศาสนา
2. เพื่ อให้ สามารถนํ าไปใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ ยวข้ องกับ
ชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้
3. เพื่อให้ ตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ชาติไทย ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
หลักธรรมและคุณธรรมมีคา่ นิยมที่พงึ ประสงค์รักและผูกพันธ์กบั ท้ องถิ่นและประเทศชาติ มีความภูมิใจ
ในความเป็ นไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์
เป็ นประมุข มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ และเสริมสร้ างศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
48

4.1 วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา
จากสภาพการเรี ยนการสอน วิชาสังคมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงนี ้ 2 ได้ สรุปวิธีสอนสังคมศึกษา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ไว้ ดงั นี ้
1. พยายามให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะในการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริ ง รวมทังสามารถ
้
นําข้ อมูลที่พบนี ้มาเสนอได้ อย่างชัดแจ้ ง โดยมีหลักฐาน แผนผัง แผนภูมิ และแผนที่ประกอบคําอธิบาย
2. กิจกรรมควรมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเนื ้อหา เพราะกิจกรรมหรื อวิธีการสอนของครู จะมี
ส่วนช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ
3. จัดชั่วโมงเข้ าห้ องสมุด พร้ อมทัง้ แนะนํ าวิ ธี ค้น คว้ าเรื่ องต่างๆ จากห้ องสมุดแนะนํ าวิธี
ทําบรรณานุกรม
4. จัดทํารายชื่ อหนังสื ออ่านประกอบแต่ละหัวข้ อ ที่จะศึกษาในชัน้ เรี ยนและจัดหาหนังสื อ
เหล่านี ้ให้ มีจํานวนเพียงพอกับนักเรี ยนที่จะใช้ ค้นคว้ า
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นพรัตน์ จันทรปรรณิก. (2525). เอกสารเตรี ยมการอบรมสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปี ที ่ 5 วิ ชาบังคับ.

64
5. จัดอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะในด้ านแผนผัง แผนภูมิ แผนที่
6. จัดแผนที่โครงร่างที่จะนํามาประกอบการเรี ยน
7. ระบุจดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหัวข้ อที่จะเรี ยน
8. ทดสอบความรู้พื ้นฐานของนักเรี ยนก่อนทําการสอน
4.2 ประเภทของสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1 ได้ แบ่งประเภทสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สื่ อการสอนสังคมศึกษาประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อการสอนประเภทที่ใช้ วัสดุสิน้ เปลือง
ต่างๆ เช่น ภาพชุด ภาพยนตร์ สไลด์ แผนที่ เป็ นต้ น และยังรวมถึงวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งรวมเรี ยกว่า
วัสดุสารด้ วย
2. สื่ อการสอนสังคมศึกษาประเภทอุปกรณ์ หมายถึง สื่อการสอนประเภทเครื่ องมื อทัง้ ที่
เป็ นเครื่ องมือที่ต้องใช้ กบั วัสดุ เช่น เครื่ องฉาย เครื่ องเสียงต่างๆ และเครื่ องที่ใช้ ได้ ในตัวของมันเอง เช่น
หุน่ จําลอง ลูกโลก เป็ นต้ น
3. สื่อการสอนสังคมศึกษาประเภทวิธีการ หมายถึง เรื่ องการสอนที่เป็ นเทคนิควิธีการต่างๆ
หรื อกิจกรรมการเรี ยน ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ต้องมีสื่อประเภทวัสดุและอุปกรณ์เข้ ามาเกี่ยวข้ องและวิธีที่อาจ
ไม่จําเป็ นต้ องมีวสั ดุและอุปกรณ์ด้วย
4.3 ชนิดของโสตทัศนูปกรณ์ วิชาสังคมศึกษา
1. กระดานดํา เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ประโยชน์ได้ มากและใช้ กนั มานานแล้ ว
2. ลูก โลกและแผนที่ เป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ นในการเรี ย นสัง คมศึกษา การเรี ยนการอ่า นลูก โลก
และแผนที่เป็ นวิชาทักษะอย่างหนึง่ ครูควรส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ลกู โลกและแผนที่ให้ เป็ น
3. รูปภาพ เพราะรูปภาพหาได้ ง่าย เก็บรักษาง่ายช่วยเร้ าความสนใจและความคิดต่างๆ
4. การอภิปรายและรายงาน สิ่งนี ้ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้อย่างลึกซึ ้ง ฝึ กความเป็ นผู้นําได้
ดี และเป็ นการฝึ กทักษะที่จะนําไปใช้ ในชีวิตอนาคตได้ ด้วย
5. การแสดงบทบาท ช่วยในการเรี ยนสังคมศึกษาได้ เป็ นอย่างดีเพราะจะทําให้ นกั เรี ยนได้
แสดงบทบาทของบุคคลต่างๆ และจัดสถานที่ตา่ งๆ ให้ คล้ ายคลึงกับสมัยประวัติศาสตร์ หรื อในส่วนอื่นๆ
ของโลก
6. การทํางานเป็ นกลุ่ม การให้ นกั เรี ยนได้ ทํางานร่วมกลุ่มกัน เป็ นส่วนสําคัญในการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษา ในขณะที่ เป็ นนักเรี ยนเด็กจะได้ เรี ยนรู้ การทํางานเป็ นกลุ่มในชัน้ เรี ยนในชุมชนต่างๆ ใน
50

1

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2526). หลักการใช้สือ่ การสอนวิ ชาสังคมศึกษา. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช หน่วยที่ 1. หน้ า 6 – 7.

65
คณะกรรมการนักเรี ยนแต่เมื่อนักเรี ยนโตขึ ้นแล้ ว เขาก็จะต้ องทํางานในกลุ่มของผู้ใหญ่ในองค์การหรื อ
หน่วยงานต่างๆ ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่จะให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ไว้
7. ภาพยนตร์ การใช้ ภ าพยนตร์ เ ป็ นสิ่ ง จํ า เป็ นในการเรี ย นสัง คมศึ ก ษาเช่ น กั น เพราะ
ภาพยนตร์ ให้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง นักเรี ยนได้ ร้ ูจกั สิ่งต่างๆ ด้ วยการมองดูหรื อชมภาพยนตร์ และจะได้ ยิน
เสียงหรื อภาษา ต่างๆ ที่ไม่เคยอีกด้ วย อุปกรณ์ชนิดนี ้เร้ าความสนใจของนักเรี ยนมาก
8. แผ่นเสียงและแถบบันทึกเสียง การใช้ แผ่นเสียงและเครื่ องบันทึกเสียง เป็ นอุปกรณ์การ
สอนที่มีคณ
ุ ค่าในการเรี ยนสังคมศึกษามากเช่น ในการเรี ยนประวัติศาสตร์ นักเรี ยนจะได้ ฟังเสียงหรื อ
คําพูดของบุคคลในอดีตได้ ซึง่ ถ้ าไม่มีสิ่งนี ้นักเรี ยนจะไม่มีวนั ได้ ยินเลย
9. แผนภาพ ไดออรามา และเครื่ องมือโสตทัศนวัสดุ สิ่งต่างๆ เหล่านี ้เป็ นประโยชน์ในการให้
นักเรี ยนมีประสบการณ์ร่วมกัน การใช้ แผนภาพใหญ่ๆ ให้ เด็กดู หรื อให้ แสดงร่ วมกันจะทําให้ เด็กเกิด
ความประทับใจ และจดจําเหตุการณ์ได้ นาน
10. กระดานผ้ าสํ าลี ใช้ ประโยชน์ ได้ ดีใ นการเรี ยนสังคมศึกษา เพราะใช้ ง่ายเปลี่ ยนแปลง
เนื อ้ หาภายในได้ ง่ า ย หากครู ไ ด้ เ ตรี ย มอุป กรณ์ สํ า หรั บ ติ ด มามากพอตามต้ อ งการ ใช้ ใ นเวลาใน
การเปลี่ยนเนื ้อหาน้ อยมากเป็ นการทุน่ แรงและเวลา
11. ป้ายนิเทศ เป็ นการจัดแสดงภาพ วัสดุ หรื อความรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแนวความคิดได้ รับ
ความรู้ใหม่ ๆ และเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี
12. การทัศนาจร เป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา เพราะจะทําให้ เด็ก
ได้ รับประสบการณ์ โดยตรง จากการได้ เดินทางไปยังภูมิภาค หรื อโบราณสถานที่ได้ เรี ยนมาแล้ วจาก
หนังสือเรี ยน และช่วยให้ มีความรู้และประสบการณ์กว้ างขวางขึ ้น
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า ประเภทและชนิดของสื่อการสอนสําหรับวิชาสังคมศึกษานัน้ มีผ้ ูแบ่งไว้
ต่างๆ กันแต่การจะใช้ สื่อการสอนชนิดใดนัน้ ครูผ้ สู อนต้ องเป็ นผู้พิจารณาเลือกใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
4.4 หลักการใช้ ส่ ือการสอนวิชาสังคมศึกษา
การสอนสัง คมศึกษาให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพนัน้ ครู จ ะต้ องรู้ จุด มุ่ง หมายของวิ ช าสัง คมศึก ษา
รู้ จักการจัดและการเลื อกเนื อ้ หาวิชาสังคมศึกษา ตลอดจนการเตรี ยมบทเรี ยนจะต้ องคํานึงถึงหลัก
จิตวิทยาและการเรี ยนรู้ ของเด็ก รู้ จกั กลวิธีสอนสังคมศึกษาที่ดีร้ ูจกั เลือกวิธีสอนมาใช้ ให้ เหมาะสมกับ
เนื ้อหาและเด็ก และให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายตลอดจนอุปกรณ์การสอน ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์การ
สอนหรื อสื่อการสอนนัน้ 1 ได้ เสนอหลักการในการใช้ สื่อการสอนสังคมศึกษาไว้ ดงั นี ้คือ
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1. หลักการสร้ างความเป็ นรู ปธรรม สื่อการสอนที่ครู นํ ามาใช้ ในการสอนวิชาสังคมศึกษา
ควรช่วยสร้ างความเป็ นรู ปธรรมให้ เกิ ดขึ ้น เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและจดจําได้ ดี สามารถสร้ างมโนคติ
เกี่ ยวกับเวลาและสถานที่ ได้ ชัดเจนดี ยิ่งขึน้ เนื อ้ หาสาระบางอย่างของสังคมศึกษาเป็ น เนือ้ หาเชิง
นามธรรมที่ ไม่ส ามารถถ่ายทอดได้ ด้วยการพูด ให้ ฟั งแต่เพี ยงอย่างเดียว เช่น ลักษณะภูมิประเทศ
อาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ของประเทศเพื่อนบ้ านเป็ นต้ น เมื่อมีสื่อการสอนประเภทแผน
ที่ ภาพชุด ภาพยนตร์ เข้ าช่วยก็จะทําให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเรื่ องที่เรี ยนได้ ยิ่งขึ ้น
2. หลักการให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน วิชาสังคมศึกษาเป็ นวิชาที่เน้ นความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน นักเรี ยนกับครู และนักเรี ยนกับสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัว ครู จึงควรจัดสื่อ
การสอน เพื่อช่วยนักเรี ยนมากกว่าที่จะใช้ สื่อเพื่อช่วยครูสอน และเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ มีส่วนในการ
ประกอบกิ จกรรมต่างๆ เพราะการทํ ากิจกรรมจะทําให้ นักเรี ยน ได้ มีโอกาสสร้ างความสัมพันธ์ และ
เรี ยนรู้การอยูร่ ่วมกัน นอกจากนี ้การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ จะทําให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้เนื ้อหาสาระได้ ดี
ขึ ้น และช่วยให้ นกั เรี ยนมีทศั นคติที่ดี ต่อการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาได้ อีกด้ วย
3. หลักการยึดประโยชน์ ประหยัด และประสิทธิภาพ หมายความว่า การใช้ สื่อการสอนใน
วิชาสังคมศึกษาจะต้ องคํานึงถึงประโยชน์ ประหยัด และประสิทธิภาพของสื่อเช่นเดียวกับการใช้ สื่อ
การสอนวิชาอื่น ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนให้ มากขึ ้น มากกว่าที่จะเป็ นแต่
เพียงการแสดงว่าครูได้ ใช้ สื่อการสอนเท่านัน้
4. หลั ก การคํ า นึ ง ถึ ง ความพร้ อมในการใช้ สื่ อ ของครู นั ก เรี ยนและสภาพแวดล้ อม
แม้ สื่อการสอนที่ครูเลือกใช้ จะมีประโยชน์มีประสิทธิภาพ และค่อนข้ างประหยัดแต่หากครูนกั เรี ยนและ
สภาพแวดล้ อมไม่พร้ อม หรื อสื่อไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการสอนแล้ ว สื่อการสอนประเภทนัน้
ย่อมสร้ างปั ญหามากกว่าจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรี ยนรู้
5. หลักการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอน การใช้ สื่อการสอนทุกชนิดรวมทังสื
้ ่อที่เราผลิต
ขึ ้นมาเองควรได้ มีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเป็ นหลักประกันว่า เราจะได้ สื่อการสอนที่ช่วยเพิ่มพูนการ
เรี ย นรู้ ให้ แ ก่ นัก เรี ย นได้ อ ย่า งแท้ จ ริ ง การตรวจสอบคุณ ภาพรวมถึ ง การตรวจตราความเรี ย บร้ อย
และความเหมาะสมของสื่อก่อนใช้ อีกด้ วย
แม้ ในปั จจุ บั น นี จ้ ะมี ก ารใช้ สื่ อ การสอน ประกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับเนื อ้ หาและวัต ถุประสงค์ ของการสอนซึ่ง มี ผ ลโดยตรง ต่อการพัฒ นาเยาวชน
และให้ เยาวชนสามารถศึกษาวิชาสังคมศึกษา แล้ วนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ทนั ทีอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ แต่ตามสภาพความเป็ นจริ งของการสอนสังคมศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษายังไม่ได้
จัดทํา เพื่อเป้าหมายดังกล่าวได้ มากนัก
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สรุ ปได้ ว่า จากการเรี ยนการสอนในวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่ ใช้ สื่อการสอนหลายประเภท
เช่น แผนที่ ลูกโลก แผนภาพ แผนภูมิ วี ดิทัศน์ แ ละสไลด์ ซึ่ง จะเห็น ได้ ว่าต้ องใช้ สื่ อหลายประเภท
ในขณะเดียวกันที่จะทําให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหานัน้ ดังนัน้ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
จะสามารถเข้ ามาแก้ ปัญหาในการใช้ สื่อหลายประเภทในขณะเดียวกัน โดยสอดคล้ องกับหลักการ
ในการเลือกใช้ สื่อการสอนสังคมศึกษา ที่ต้องการสร้ างความเป็ นรูปธรรมให้ ได้ เห็น ชัดเจนยิ่งขึ ้น
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสอนวิชาสังคมศึกษา
ประยูร ดาศรี 1 ได้ ศึกษา เรื่ องปั ญหาการเรี ยนการสอนและการใช้ อุปกรณ์ วิชาภูมิศาสตร์
ในโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษา ผลการวิ จัยพบว่า ปั ญ หาที่ พ บได้ แก่ก ารขาดแคลนหนัง สื ออ่านประกอบ
และขาดแคลนอุปกรณ์การสอน ส่วนอุปกรณ์ที่ครูชอบใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนมากที่สดุ คือ แผนที่
แคร์ ตนั วอร์ เรน คอกซ์ 2 ได้ ทําการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสามารถในทักษะการอ่านแผนที่
ของเด็กชัน้ มัธยมศึกษาในแผนที่ เมืองที่ใช้ มาตราส่วนขนาดใหญ่ ผลปรากฎว่า นักเรี ยนทัง้ 3 ระดับ
ทํ า คะแนนได้ ดี ใ นทัก ษะการรั บ รู้ ซึ่ง อาศัย ข้ อ มูล ที่ มี คํ า อธิ บายความหมายสัญ ลัก ษณ์ ไม่ มี ค วาม
แตกต่า งกัน อย่ างมี นัย สํ า คัญ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่าต้ องมี ก ารปรั บ ปรุ ง การเรี ยนการสอน ให้ มุ่ง ที่ การปฏิ บัติ
มากกว่าการเน้ นแต่ทฤษฎี
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการสอนสังคมศึกษา และการสอนแผนที่ สรุ ปได้ ว่า ในด้ านปั ญหา
การสอนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ แผนที่เป็ นอุปกรณ์
การสอน คือความไม่เพียงพอด้ านอุปกรณ์ การสอน ส่วนงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการสอนแผนที่และ
ทักษะแผนที่ พบว่าการสอนแผนที่จะได้ ผลดีนนั ้ ควรใช้ วิธีการสอนแบบใหม่เป็ นการช่วยให้ นกั เรี ยนเกิด
ทัก ษะแผนที่ ม ากขึ น้ เช่ น การสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นโปรแกรมแบบจํ า ลองการสอน บทเรี ย นโมดูล
ซึ่งวิธีการสอนแบบนี ้จะช่วยให้ นกั เรี ยนตื่นตัว ลดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน และช่วยให้ นกั เรี ยนได้ มี
โอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
จากการศึกษาแนวคิด ต่า งๆ ที่ ไ ด้ จ ากเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องสามารถสรุ ปได้ ว่า
คอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอนแบบมัล ติ มี เ ดี ยเป็ นการพัฒ นามาจากคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน โดยนํ า ระบบ
มัลติมีเดียเข้ ามาช่วยให้ รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้ องการในการเรี ยนรู้ได้
เป็ นอย่างดี ซึ่งเดิมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยน
การสอน โดยที่เนือ้ หา แบบฝึ กหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ ้นในรู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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โดยคอมพิวเตอร์ จะนํ าเสนอเนื ้อหาวิชาในรู ปตัวหนังสือและกราฟิ ก สามารถถาม คําถามรับคําตอบ
จากผู้เ รี ยน ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรี ยนรู้ ให้ ข้อมูลย้ อนกลับให้ แ ก่ผ้ ูเรี ยน 1 แต่คอมพิ วเตอร์
ช่วยสอนแบบมัล ติมีเดี ยมี สมรรถนะที่ ส ามารถนําเสนอเนือ้ หาได้ ในคุณ ภาพที่ สูงกว่า สวยงามและ
น่าสนใจกว่า กล่าวคือ สามารถนําเสนอข้ อมูลที่มีตวั อักษร ภาพกราฟิ ก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงได้ อย่างชัดเจนและความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย จึงได้ มีการพัฒนานํา
ระบบมัลติมีเดียมาใช้ ในการผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ช่วยในการแก้ ปัญหาการสอนในวิชา
สั ง คม ที่ มี ค วามจํ า เป็ นต้ องใช้ สื่ อ การสอนประเภทแผนที่ แ ละภาพประกอบเป็ นส่ ว นใหญ่
และจากผลการวิจยั ทัว่ ไป 2 พบว่าการสอนแผนที่จะให้ ได้ ผลดีนนั ้ ควรใช้ วิธีการสอนแบบใหม่ ซึ่งช่วย
ให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะแผนที่มากขึ ้น เช่น การใช้ บทเรี ยนโปรแกรม แบบจําลอง การสอน ชุดการสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการสอนแบบนี ้จะช่วยให้ นกั เรี ยน ตื่นตัว ลดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน
และช่วยให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่ผลิต คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่ อง “กระบวนการเสรี
ไทย” ที่มีลกั ษณะเป็ นมัลติมีเดียขึ ้นโดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 เพื่อใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในการเรี ยนการสอนวิชาสังคมให้ ดนู ่าสนใจกว่าเดิม และได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แบบมัล ติมี เดี ยที่ มีประสิท ธิ ภ าพไว้ ใช้ ในการเรี ยนการสอนในระดับมัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 อีกทัง้ ยัง เป็ น
แนวทางในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบมัลติมีเดียในสาขาวิชาอื่นๆ อีกต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการพัฒนาเนือ้ หาขบวนการเสรี ไทย
ให้ เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
การศึ ก ษาค้ นคว้ าครั ง้ นี ม้ ุ่ ง เกิ ด การเรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ นมา
การเคลื่อนไหวรวมตัวระหว่างกลุ่มของขบวนการเสรี ไทย และผลจากความเคลื่อนไหวของขบวนการ
เสรี ไ ทยที่ ทํ าให้ ป ระเทศไทยรอดพ้ น จากการเป็ นประเทศผู้แพ้ ส งคราม โดยมี ก ารพัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบมัลติมีเดียเข้ ามาช่วย เพื่อให้ เนื ้อหามีความน่าสนใจสําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่
4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และศึกษาว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียนี ้มีประสิทธิ ภาพไว้ ใช้ ในการเรี ยน
การสอนทํ าให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการพัฒนาด้ านการเรี ยนเพี ยงใด โดยผู้วิจัยจะดําเนิ นการวิจัยตามลํ าดับ
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั
4. การดําเนินการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 6 ห้ องเรี ยน
มีนกั เรี ยน 300 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นเป็ นนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 48
คน ซึง่ ได้ มาโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับใช้
ในการทดลอง 3 ครัง้
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 48 คน
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ซึ่งได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 1 (Simple Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับ
ใช้ ในการทดลอง 3 ครัง้ ดังนี ้
1. สุม่ จับสลากกลุ่มนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 3 คน เพื่อใช้ ในการทดลอง
ครัง้ ที่ 1
2. สุ่มจับสลากกลุ่มนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 4 มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 จํ านวน 12 คน เพื่อใช้ ใน
การทดลองครัง้ ที่ 2
3. สุ่มจับสลาก 1 ห้ องเรี ยนของกลุ่มนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากทังหมด
้
6
ห้ องเรี ยน และสุม่ จับสลากจากห้ องเรี ยนที่ได้ จํานวน 30 คน เพื่อใช้ ในการทดลองครัง้ ที่ 3
เนื ้อหาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบข่ายของเนื ้อหาเรื่ อง “ขบวนการ
เสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบ่งเนื ้อหา
ออกเป็ น 3 เรื่ อง ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
เรื่ องที่ 2 กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
เรื่ องที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
0

1

การเลือกตัวอย่างสุม่ แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างหรื อตัวแทน
จํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N หน่วย โดยที่แต่ละหน่วยมีโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกมาเป็ น
ตัวอย่างเท่ากัน วิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี ้เป็ นวิธีเลือกตัวอย่างที่ง่ายที่สดุ และสะดวกในการใช้ และใช้ ได้ ผลดี
ถ้ าหน่วยต่าง ๆ ในประชากรมีลกั ษณะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการเลือกอาจทําได้ เช่น
1. การจับฉลาก ซึง่ ใช้ ได้ ดีเมื่อมีประชากรไม่มากนัก ทําได้ 2 ระบบ คือ
- การเลือกโดยไม่มีการคืนที่ (Sampling Without Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดแล้ วจะไม่นํา
หน่วยนันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันจึ
้ งได้ หน่วยตัวอย่างที่แตกต่างกัน
- การเลือกโดยมีการคืนที่ (Sampling With Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดขึ ้นมาแล้ วนําหน่วย
นันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันบางหน่
้
วยอาจถูกเลือกซํ ้าได้
2. การใช้ ตารางเลขสุม่ ก่อนเลือกตารางเลขสุม่ ต้ องให้ เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วยในประชากรจากหมายเลข 1
ถึง N แล้ วเลือกเลขสุม่ ขึ ้นมา ถ้ าหมายเลขที่ได้ ตรงกับหน่วยใด หน่วยนันก็
้ จะตกเป็ นตัวอย่าง ถ้ าหมายเลขที่ได้ เกิน
เลขที่สดุ ท้ ายในประชากรก็ทิ ้งไป เลือกจนครบ n หน่วยตามต้ องการ เป็ นต้ น
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2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง “ขบวนการเสรี ไ ทย
พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พร้ อมแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2.1 บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัล ติมีเ ดียที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ นี โ้ ดยใช้ โปรแกรม Macromedia
Captivate 4.0 ผู้เรี ยนสามารถเลือกเรื่ องที่สนใจและต้ องศึกษาตามลําดับโปรแกรมที่วางไว้ ซึ่งจะมีการ
ให้ เนื ้อหาและแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 จํานวน 6 ข้ อ ตอนที่ 2 จํานวน 5
ข้ อ และตอนที่ 3 จํ านวน 4 ข้ อ รวมทังสิ
้ น้ 15 ข้ อ ซึ่งในทุกตอนเป็ นแบบปรนัย เพื่อตรวจสอบความ
เข้ าใจของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนบทเรี ยนได้ ตาม ความต้ องการของแต่ละบุคคล สามารถเลือก
เรี ยนเนื ้อหาที่ต้องการ หรื อย้ อนกลับไปเรี ยนบทเดิมหรื อข้ าม บทเรี ยนที่เรี ยนแล้ ว ได้ ตามความต้ องการ
ซึ่ง บทเรี ยนจะมี ก ารให้ ผ ลย้ อ นกลับ (Feedback) โดยทัน ที เ พื่ อเร้ าความสนใจของผู้เ รี ยน ผู้เ รี ย น
สามารถเรี ยนบทเรี ยนด้ วยตนเอง โดยศึกษาคูม่ ือการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จํานวน 30 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1
จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบเลือกตอบถูกและผิด และตอนที่ 2 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ใช้ วดั ความสามารถทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียของผู้เชี่ยวชาญ เป็ นแบบประเมิน
ที่เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้ องปรับปรุง ใช้ ไม่ได้

3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจัย
3.1 การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการสร้ างโดย
3.1.1. ศึกษาหลักสูตรและวิเ คราะห์หลักสูตรเกี่ ยวกับสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ผู้เรี ยนในช่วงชันนี
้ ้จะต้ องศึกษาเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาและเนื อ้ หาของขบวนการเสรี ไ ทยอยู่ แ ล้ ว ในบทเรี ย นตามหลัก สู ต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิ การ ผู้วิจยั จึงต้ องการนําเรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” มาแปลงเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ที่มีลกั ษณะเป็ นมัลติมีเดียขึ ้น
โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 แทนการอ่านจากหนังสือ เพื่อเพิ่มความสนใจให้ กับ
ผู้เ รี ยน เพราะคอมพิ วเตอร์ มัล ติมี เ ดี ยสามารถตอบสนองต่อประสาทสัม ผัส ทัง้ 5 ได้ เ ป็ นอย่างดี
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เนื่ องจากมี ภาพนิ่ ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีทัศน์ ตัวอักษร ภาพและเสียง อีกทัง้ ใน
มัลติมีเดียที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการนําเสนอยังมีแบบทดสอบในตัวสามารถโต้ ตอบได้ กบั ผู้เรี ยนได้ ทนั ที
3.1.2. จัดแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
ตอนที่ 2 กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
ตอนที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไ ทยที่ ทํ า ให้ ไ ทยรอดพ้ น จากการเป็ นประเทศผู้แ พ้
สงคราม
3.1.3. ศึกษาวิธีการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
3.1.4. พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับนักเรี ยน
ช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ออกแบบบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัล ติมี เ ดียและวางแนวทางในการนํ าเสนอโดยเขี ยนบท
ภาพ (Story Board) และเขียนผังงาน (Flow Chart) 1 แล้ วนําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้ องทางด้ านเนื ้อหาและความเป็ นไปได้ ของโปรแกรม
2. รวบรวมสื่อต่างๆ ที่จะใช้ ในการสร้ างบทเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นแหล่งภาพ แหล่งเสียง
3. ขัน้ แปลงสื่ อ ต่า งๆ ให้ อ ยู่ใ นรู ป ของไฟล์ ที่ จ ะใช้ กับ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติมี เ ดี ย ได้
- เสี ยง ได้ ทํ าการบัน ทึกเสี ยงบรรยายและเสี ยงดนตรี ให้ อยู่ใ นรู ป .WAV โดยใช้
โปรแกรม Sound Recorder
- ภาพนิ่ง ได้ ทําการสแกนภาพให้ อยู่ในรูปของไฟล์ .BMP .JPG และแต่งภาพโดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop 6 และ Adobe Imagestyler 1.0
4. สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5
ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ชว่ ยให้ การสร้ างสื่อ CAI ในระบบมัลติมีเดียที่ง่าย รวดเร็ วและสะดวก ในการเผยแพร่
ชิ ้นงานในรูปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ที่ดําเนินการได้ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี
กระบวนการ SETUP หรื อ ไฟล์ EXE เหมาะสมสําหรับการใช้ งานด้ าน e-learning หรื อ การสอน
Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มลั ติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์
การบรรยายผ่ า นไมโครโฟนพร้ อมการจั บ หน้ าจอภาพ การตัด ต่ อ วี ดี โ อ สไลด์ จ ากโปรแกรม
1

1

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลําดับขันตอนการทํ
้
างาน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวางแผนขันแรก
้
มาหลายปี โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนผังงาน เพื่อช่วยลําดับแนวความคิดในการเขียนโปรแกรม เป็ นวิธีที่
นิยมใช้ เพราะทําให้ เห็นภาพในการทํางานของโปรแกรมง่ายกว่าใช้ ข้อความ หากมีข้อผิดพลาด สามารถดูจากผังงาน
จะทําให้ การแก้ ไขหรื อปรับปรุงโปรแกรมทําได้ ง่ายขึ ้น
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Microsoft PowerPoint เป็ นต้ น และ โปรแกรม Macromedia Captivate เป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้
กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ ทกุ เครื่ องโดยไม่ต้องติดตังโปรแกรมก่
้
อน นัน่ หมายความว่าโปรแกรมนี ้ที่ผ้ วู ิจยั
ทําขึ ้นใช้ ได้ กนั คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ อง
3.1.5. นํ าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัล ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทยที่สร้ างเสร็ จแล้ ว
เสนอต่อประธานกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้ านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
คุณภาพ
3.1.6. ทําการปรับปรุงบทเรี ยนตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
3.2 การสร้ างแบบฝึ กหัดระหว่ างเรี ยน
3.2.1.ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู้ ช่ ว งชัน้ ที่ 4
พุ ท ธศั ก ราช 2544 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
3.2.2. สร้ างแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน จํานวน 15 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1
จํานวน 6 ข้ อ ตอนที่ 2 จํานวน 5 ข้ อ ตอนที่ 3 จํานวน 4 ข้ อ
3.2.3. นําแบบฝึ กหัดไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ ไข
3.3 การสร้ างแบบทดสอบหลังเรี ยน
3.3.1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาระการเรี ยนรู้ ช่ ว งชั น้ ที่ 4
พุ ท ธศั ก ราช 2544
ของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
3.3.2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบทดสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
3.3.3. สร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหรื อ แบบทดสอบหลัง เรี ย น
เป็ นแบบเลือกตอบถูกและผิด จํานวน 15 ข้ อ และตอนที่ 2 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
รวมทังหมด
้
30 ข้ อ
3.3.4. นํ า แบบทดสอบไปให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญทางด้ า นเนื อ้ หาตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื ้อหาว่าข้ อสอบถูกต้ องตรงตามเนื ้อหาหรื อไม่
3.3.5. นําแบบทดสอบที่ตรวจสอบแล้ วไปทดลองใช้ สอบกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จํานวน 48 คน เพื่อนํามาคํานวณค่าสถิติ
3.3.6. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ( r ) ความยากง่าย ( p )
ของข้ อสอบและหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ สูตร KB – 20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน โดยคัดเลือกหรื อ
ปรับปรุ งแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอํานาจจําแนก .20 ขึ ้นไป โดยได้ ทํา
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การคัดเลือกข้ อสอบเพื่อใช้ จริ งตอนละ 15 ข้ อ รวมข้ อสอบทังฉบั
้ บจํานวน 30 ข้ อ แบบทดสอบที่ได้ มีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .80
3.4. การสร้ างแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
แบบประเมิ น ของผู้ เชี่ ย วชาญที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ สํ า หรั บ ผู้ เชี่ ย วชาญใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ องขบวนการเสรี ไทย มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.4.1. ทําการวิเคราะห์เนือ้ หา เพื่อสร้ างแบบประเมินให้ มีความสอดคล้ องและครอบคลุม
คุณสมบัตทิ ี่ต้องการประเมิน
3.4.2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ
3.4.3. สร้ างแบบประเมินให้ มีความสอดคล้ องและครอบคลุมคุณสมบัติที่ต้องการประเมิน
โดย ใช้ แ บบประเมิ น บทเรี ย นมัล ติ มี เ ดี ยที่ ผ้ ูวิจัย ได้ ส ร้ างขึน้ ซึ่ง กํ าหนดค่า ระดับความคิ ดเห็ น ออก
เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ
5
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพดีมาก
ระดับ
4
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพดี
ระดับ
3
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพพอใช้
ระดับ
2
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพต้ องปรับปรุง
ระดับ
1
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพใช้ ไม่ได้
และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพต้ องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพใช้ ไม่ได้
ผลการประเมิ น จากผู้เ ชี่ ย วชาญที่ ย อมรั บ ได้ คื อ ต้ อ งมี ค่า ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป ซึ่ง ถื อ ว่ า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีคณ
ุ ภาพในระดับดีถึงดีมาก
3.4.4. นํ าแบบประเมินที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ให้ ประธานกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หา
ทําการตรวจแล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไข
3.4.5. นํ า แบบประเมิ น ที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ วไปใช้ ในการประเมิ น บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
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4. การดําเนินการทดลอง
4.1 การทดลองครัง้ ที่ 1 เป็ นการทดลอง 1 ต่อ 1 กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน โดยให้ ผ้ เู รี ยน
หรื อนักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง ทดลองใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่สร้ างขึ ้น เพื่อหาข้ อบกพร่ องในด้ านต่างๆ เช่น ความถูกต้ องของเนื ้อหา ความชัดเจนของ
การนําเสนอเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษา ตัวอักษร และรูปภาพ ตลอดจนความสอดคล้ องกับสภาพ
การเรี ยนการสอนจริ ง โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการสังเกตปฏิกิริยาในระหว่างเรี ยน ซักถามปั ญหา เพื่อนําข้ อมูล
ไปปรับปรุงแก้ ไข
4.2 การทดลองครั ง้ ที่ 2 ในครั ง้ นี ้ เป็ นการนํ า บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ไ ด้
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ วไปทดลองกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 12 คน โดยให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง โดยผู้เรี ยนต้ องทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน หลังเรี ยนจบ
เนื อ้ หาแต่ ล ะตอน และเมื่ อ เรี ย นจบเนื อ้ หาทุ ก ตอนแล้ ว ผู้เ รี ย นจะต้ อ งทํ า แบบทดสอบหลัง เรี ย น
จากนัน้ นําผลคะแนนจากการทํ าแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบหลังเรี ยนที่ได้ ไปวิเคราะห์ หาแนวโน้ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ผู้ วิ จัย ทํ า การสัง เกตและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ปั ญหาข้ อบกพร่องต่างๆ ทําการปรับปรุงแก้ ไขบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียให้ มีความเหมาะสมมาก
ขึ ้น เพื่อเตรี ยมทดลองครัง้ ต่อไป
4.3 การทดลองครั ง้ ที่ 3 เป็ นการนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง ในครั ง้ ที่ 2 ไปทดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํ า นวน 30 คน โดยให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง เพื่ อหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ตามเกณฑ์ ที่ ตั ง้ ไว้ คื อ 85/85 โดยให้ ผู้ เรี ยนทํ า แบบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ย นในเนื อ้ หาแต่ ล ะตอน
และแบบทดสอบหลังเรี ยน แล้ วนําผลคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 ตรวจสอบแบบทดสอบหลังเรี ยนและแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนโดยใช้
5.1.1. หาค่าระดับความยากง่าย ( P ) ของแบบทดสอบ
โดยใช้ สตู ร p =
R = จํานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในแต่ละข้ อ
N = จํานวนผู้เข้ าสอบทังหมด
้
5.1.2. หาค่าอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ
โดยใช้ สตู ร r = Ru - Rc
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เมื่อ r หมายถึง ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้ อมูล
Ru หมายถึง จํานวนผู้ที่ตอบถูกในข้ อนันในกลุ
้
ม่ เก่ง
้
ม่ อ่อน
Rc หมายถึง จํานวนผู้ที่ตอบถูกในข้ อนันในกลุ
N หมายถึง จํานวนคนในกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
5.1.3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ โดยใช้ สตู ร KB – 20 ของคูเดอร์ ริ
ชาร์ ด 1 สัน (Kuder and Richardson)
5.2 ประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียโดยใช้ หลักสูตร E1 / E2 2
5.3 ประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญโดย
ใช้ ค่าเฉลี่ยคะแนน 3
2

4

1

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิ ธีการวิ จยั ทางสังคมศาสตร์ . หน้ า 131.
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. (2538). เทคโนโลยีทางการศึกษา. หน้ า 295.
3
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิ ธีการวิ จยั ทางสังคมศาสตร์ . หน้ า 145.
2
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่ าย
(p) และค่ าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอนที่
1
คําถาม
ตอบถูกผิด

2
คําถาม
แบบปรนัย

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7

ค่ าความยากง่ าย (p)
.75
.68
.67
.57
.66
.66
.75
.72
.63
.78
.76
.75
.65
.68
.75
.62
.72
.75
.70
.62
.74
.68

ค่ าอํานาจจําแนก (r)
.30
.24
.22
.30
.32
.32
.30
.28
.38
.20
.24
.22
.38
.24
.26
.36
.28
.30
.24
.32
.28
.32
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ตาราง (ต่อ)
ตอนที่
2(ต่ อ)

ข้ อที่
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่ าความยากง่ าย (p)
.70
.74
.70
.77
.62
.69
.65
.78

ค่ าอํานาจจําแนก (r)
.28
.36
.24
.26
.24
.34
.22
.24

(ค่า p อยูร่ ะหว่าง .20 ถึง .80 และค่า r ตังแต่
้ .20 ถึง 1.00) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ = .80

บทที่ 4
ผลการพัฒนาเนือ้ หาขบวนการเสรี ให้ เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนาและหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
เรื่ องขบวนการเสรี ไทย สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ โปรแกรม Macromedia
Captivate 5.5 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ มีลักษณะเป็ นบทเรี ยนสํ าเร็ จ รู ปแบบนํ าเสนอเนื อ้ หาเป็ นระบบเรี ยงกันไป
ซึง่ มีการให้ เนื ้อหาแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
2. กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
3. บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
ผู้วิจัยออกแบบบทเรี ยน เรื่ องขบวนการเสรี ไทยออกเป็ น 3 ตอนดัง ข้ างต้ น โดยลักษณะ
บทเรี ยนเป็ นแบบสอนเนื อ้ หา โครงสร้ างของบทเรี ยนเรื่ องขบวนการเสรี ไทยเป็ นแบบเส้ นตรง ผู้วิจัย
ออกแบบให้ กรอบเนื ้อหามีความต่อเนื่องกัน มีลกั ษณะเป็ นบทเรี ยน ดังนี ้
1. การนําเข้ าสูบ่ ทเรี ยน โดยกล่าวทักทายผู้เรี ยน และมีเมนูหลักให้ เลือกเนื ้อหาเพื่อที่จะศึกษา
2. การนํ าเสนอเนื อ้ หาแสดงเป็ นกรอบภาพประกอบด้ วย รู ปภาพ เสียงบรรยาย ตัวอักษร
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ เร้ าความสนใจ โดยนําเสนอเนื ้อหาทีละประเด็นเริ่ มจากง่ายไปหายาก มีคําสัง่
ปุ่ มให้ ย้อนกลับไป เรี ยนกรอบเนื ้อหาที่ผา่ นมา และมีปมคํ
ุ่ าสัง่ ไปยังเรี ยนเนื ้อหาต่อไป
3. คําถามเป็ นแบบฝึ กหัดชนิดเลือกตอบแบบปรนัย และแบบเลือกถูกและผิด เพื่อทบทวนและ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้
4. การตรวจคําตอบ เมื่อตอบถูกจะให้ เลื่อนกลับต่อไป หากตอบผิดจะให้ ข้อมูลป้อนกลับและ
เฉลยคําตอบที่ถกู ต้ อง
5. การปิ ดบทเรี ย น เมื่ อ ผู้ เ รี ย นเรี ย นจบบทเรี ย นแล้ ว คอมพิ ว เตอร์ จ ะประเมิ น ผู้เ รี ย น
โดยให้ ทํ าแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนเมื่ อทํ าแบบทดสอบเสร็ จ ผู้เ รี ย นจะได้ รับทราบผล
คะแนนการเรี ยนได้ ทนั ที
มีแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นแบบ
เลื อกตอบถูกผิด และแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งนําเสนอเป็ นข้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง
บรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
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การพัฒนาเนื ้อหาขบวนการเสรี ไทยให้ เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับ
นักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา
2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
3. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย ขบวนการเสรี ไทย
สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับ
นักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ผลจากการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับ
นักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา จํานวน 5 ท่าน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา
รายการ
1. เนือ้ หา
1.1 ความถูกต้ องของเนื ้อหา
1.2 เนื ้อหาสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวังของบทเรี ยน
1.3 ความเหมาะสมของเนื ้อหากับ
ระดับผู้เรี ยน

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

รวม

ดี
ดี
ดี

4
5

4
4

5
5

4
4

5
4

5

4

5

4

4

4.40

ดี

4.13

ดี

5

4

4

4

4

4.20

ดี

5

4

4

4

4

4.20

ดี

4.60

ดีมาก

3. แบบทดสอบ
3.1 ความชัดเจนของคําถาม
3.2 แบบทดสอบสอดคล้ องกับเนื ้อหา
และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
3.3 ความชัดเจนในการสรุ ปผลคะแนน

คุณภาพ

4.40
4.40
4.40

2. แบบฝึ กหัด
2.1 ความชัดเจนของคําถาม
2.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบ
ฝึ กหัด
2.3 ความเหมาะสมในการเสนอผล
การทําแบบฝึ กหัด

ค่ าเฉลี่ย

5
5

4
4

5
5

4
4

5
5

4.60
4.60

ดีมาก
ดีมาก

5

4

5

4

5

4.60

ดีมาก

44

36

42

35 40

4.37

ดี
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จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
โดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื อ้ หา มี ค วามเห็ น ว่ า บทเรี ย นทัง้ เรื่ อ งอยู่ใ นเกณฑ์ ดี โดยในด้ า นเนื อ้ หา
และด้ านแบบฝึ กหัดอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนในด้ านแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า
- ด้ านเนื อ้ หามีความถูกต้ องของเนื อ้ หา เนื อ้ หาสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ที่ คาดหวัง ของ
บทเรี ยน และความเหมาะสมของเนื ้อหากับระดับผู้เรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
- ด้ านแบบฝึ กหัดมีความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝึ กหัด และความ
เหมาะสมของการเสนอผลการทําแบบฝึ กหัดอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
- ด้ านแบบทดสอบ ความชัดเจนของคําถาม แบบทดสอบสอดคล้ องกับเนื อ้ หาและผลการ
เรี ยนรู้ที่คาดหวัง และความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
จากการประเมิ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเนื อ้ หายั ง ได้ ให้ ข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ปรับปรุงคุณภาพบทเรี ยนตามข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ปรับเปลี่ยนภาษาและการแบ่งวรรคตอนที่ใช้ ในคําถามแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนให้ อ่านง่าย
ขึ ้น เหมาะสมกับผู้เรี ยน
2. เพิ่มเติมภาพประกอบคําอธิบายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจง่ายขึ ้น
3. เพิ่มการเฉลยคําตอบทุกข้ อในกรณีตอบผิดของแบบฝึ กหัดทุกตอน
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2. การประเมิ น คุณ ภาพบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย โดยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ผลจากการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จํานวน 5 ท่าน ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประเมิ น คุณ ภาพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย โดยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
รายการ
1. ภาพ
1.1 ความสัมพันธ์ของภาพกับคําบรรยาย
1.2 ขนาดของภาพเห็นชัดเจนเข้ าใจได้
ง่าย
1.3 การออกแบบกรอบภาพน่าสนใจ
1.4 ความเหมาะสมของเนื ้อหากับ
1.5 พื ้นหลังของภาพช่วยให้ ภาพเด่นชัด
2. เสียง
2.1 ความสัมพันธ์ของเสียงกับรูปภาพ
2.2 ความถูกต้ องของการอ่านตาม
หลักภาษา
2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
2.4 ความเหมาะสมของการใช้ เสียงเพลง
ประกอบกับภาพและเสียงบรรยาย

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2

3

4

5

ค่ าเฉลี่ย

คุณภาพ
ดี
ดี
ดี

4 4
5 4

3
4

4
4

5
5

4.20
4.00
4.40

4 4
5 4
5 4

4
5
5

3
4
4

4
4
5

3.80
4.40
4.60

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

5 4
4 4

4
4

4
4

5
5

4.30
4.40
4.20

4 4
4 3

5
4

5
4

5
5

4.60
4.00
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ตาราง 2 (ต่อ)
รายการ
3. ตัวอักษร
3.1 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร
อ่านได้ ง่าย
3.2 ตัวอักษรที่บรรยายมีความสัมพันธ์
กับภาพ
3.3 ตัวอักษรกับพื ้นหลังช่วยให้ อา่ นง่าย

ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

4

5

ค่ าเฉลี่ย คุณภาพ

5

4

5

4

5

4.46
4.60

5

4

5

3

5

4.40

ดี

4

4

5

4

5

4.40

ดี

4.53

ดีมาก

4. สี
4.1 สีตวั อักษรช่วยให้ อา่ นง่าย น่าสนใจ 5
และสัมพันธ์กบั พื ้นหลัง
ฝึ กหัด
4.2 การใช้ สีของกรอบภาพโดยรวม
5
สัมพันธ์กบั รูปภาพประกอบ
4.3 สีที่ใช้ โดยรวมช่วยให้ บทเรี ยนน่าสนใจ 4

4

5

4

5

ดี
ดีมาก

4.60
ดีมาก

4

5

4

5

4.60

4

5

4

5

4.40

ดี
ดีมาก
ดี

4.36

ดี

5. เทคนิคการนําเสนอ
5.1 ความน่าสนใจในการนําเสนอ
5.2 ความเหมาะสมของรู ปแบบการ
นําเสนอ
5.3 การออกแบบหน้ าจอ
5.4 ความน่าสนใจของการโต้ ตอบ
บทเรี ยน
5.5 คําแนะนําในการใช้ งานช่วยให้
ปฏิบตั ติ ามได้ ง่าย

4
4

4
4

5
5

3
3

5
5

4.20
4.20

ดี
ดี

4
5

4
4

5
5

4
4

5
5

4.40
4.60

ดี
ดีมาก

5

4

4

4

5

4.40

ดี

รวม

85 75

87

73

94 4.35

ดี
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จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมี เดีย มีความเห็นว่าบทเรี ยนทัง้ เรื่ องอยู่ใ นเกณฑ์ ดี
ซึง่ ในด้ านภาพ เสียง ตัวอักษรและเทคนิคการนําเสนอ อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนในด้ านสีอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
- ด้ านภาพ ความสั ม พั น ธ์ ข องภาพกั บ คํ า บรรยาย ขนาดของภาพชั ด เจนเข้ าใจง่ า ย
และการออกแบบภาพน่าสนใจ อยู่ไนเกณฑ์ดี ส่วนพื ้นหลังของภาพช่วยให้ ภาพเด่นชัด อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก
- ด้ านเสี ยง ความสัม พันธ์ ข องเสี ยงกับรู ปภาพ ความถูกต้ องของการอ่านตามหลักภาษา
และความเหมาะสมในการใช้ เสียงเพลงประกอบกับภาพและเสียงบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความ
ชัดเจนของเสียงบรรยาย อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
- ด้ านตัวอักษร ตัวอักษรที่บรรยายมีความสัมพันธ์ กับภาพ และตัวอักษรกับพื ้นหลังช่วยให้
อ่านง่าย อยูใ่ นเกณฑ์ดี ส่วนขนาดและรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ ง่าย อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
- ด้ านสี สี ตั ว อั ก ษรช่ ว ยให้ อ่ า นง่ า ย น่ า สนใจและสั ม พั น ธ์ กั บ พื น้ หลั ง และการใช้ สี
ของกรอบภาพโดยรวมสัม พัน ธ์ กับรู ป ภาพประกอบ อยู่ใ นเกณฑ์ ดีม าก ส่ว นสี ที่ ใ ช้ โดยรวมช่วยให้
บทเรี ยน น่าสนใจ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
- ด้ านเทคนิคการนํ าเสนอ ความน่าสนใจในการนํ าเสนอ ความเหมาะสมของรู ปแบบการ
นําเสนอ การออกแบบหน้ าจอ และคําแนะนําในการใช้ งานช่วยให้ ปฏิบตั ิตามได้ ง่าย อยู่ในเกณฑ์ ดี
ส่วนความน่าสนใจของการโต้ ตอบบทเรี ยน อยูใ่ นเกณฑ์ดี
จากการประเมิ น โดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย พบว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งแก้ ไข และผู้วิจยั ได้
ปรับปรุงคุณภาพบทเรี ยนตามข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ปรั บ เสี ย งเพ ลง ให้ เบาลงและเพิ่ ม เสี ย งบรรยายให้ ดั ง ชั ด เจน สมํ่ า เสม อกั น
2. กํ า หนดให้ ผู้ เรี ยนต้ องเรี ยนเนื อ้ หาครบทุ ก รอบในแต่ ล ะคน เมนู แ บบทดสอบ
จึงสามารถทํางานได้
3. เพิ่มเติมภาพประกอบให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา และทําให้ ภาพมีการเคลื่อนไหวแสดงการ
ทํางานประกอบคําบรรยายให้ น่าสนใจและชัดเจนยิ่งขึ ้น
4. แสดงสัญลักษณ์ของเมนูเนื ้อหา เมนูหลัก เมนูช่วยเหลือ และเมนูทางออก ให้ ชดั เจนและ
แยกจากกันเป็ นสัดส่วน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนใช้ งานได้ ง่ายและสะดวกขึ ้น
5. เพิ่มเสียงบรรยายการใช้ งาน ในหน้ าเมนูหลัก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น
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3. ผลการพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
ผู้วิจัยได้ ดําเนินการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่พฒ
ั นาขึ ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 และสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
3.1 การทดลองครั ง้ ที่ 1 เป็ นการนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ไปทดลองกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 4 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน โดยกําหนดให้ ผ้ เู รี ยน 1
คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง เพื่อตรวจสอบและหาข้ อบกพร่ องของนักเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียใน
ด้ านต่างๆ โดยการจดบันทึกและสังเกต พบว่า ผู้เรี ยนให้ ความสนใจและมีความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยนเป็ นอย่างดี ในส่วนของเนื ้อหาผู้เรี ยนส่วนใหญ่พอใจกับปริ มาณเนื ้อหาในแต่ละตอนที่มีไม่มาก
จนเกินไป และคําอธิบายเข้ าใจง่ายไม่ซบั ซ้ อน ส่วนของแบบฝึ กหัดผู้เรี ยนรู้สึกพอใจที่มีการเฉลยคําตอบ
ในกรณี ที่ ตอบผิ ด และสรุ ปผลคะแนนทัน ที ห ลัง การทํ าแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบเสร็ จ เรี ยบร้ อย
และจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเรี ยนพอใจกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมี เดีย ที่มีทงั ้ ภาพและเสียง มี การ
โต้ ต อบทัน ที ทํ าให้ ร้ ู สึก สนุก อยากเรี ย นรู้ และสามารถย้ อ นกลับ ไปดูเ นื อ้ หาซํ า้ ได้ กรณี ที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
แต่ยงั พบข้ อบกพร่องที่ต้องทําการแก้ ไข คือ
3.2 การทดลองครั ง้ ที่ 2 เป็ นการนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ไปทดลองกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน โดยกําหนดให้ ผ้ เู รี ยน 1
คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง เพื่อหาแนวโน้ มประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียตาม
เกณฑ์ 85/85 ปรากฏผลดังนี ้

87
ตาราง 3 ผลการทดลองหาแนวโน้ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติมี เ ดี ยเรื่ องขบวน
การเสรี ไทย

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

E1

คะแนนเต็ม

แบบ
ทดสอบ
ค่าเฉลี่ย

1

6

5.42

90.28

10

8.83

2

5

4.58

91.67

10

8.50

3

4

3.50

87.50

10

9.00

รวม

15

13.50

90.00

30

26.33

ตอนที่

แบบฝึ กหัด

E2

ประสิทธิ
ภาพ
E1/E2

88.3 90.28/88.3
3
3
85.0 91.67/85.0
0
0
90.0 87.50/90.0
0
0
87.7 90.00/87.7
8
8

จากตาราง 3 แสดงผลการหาแนวโน้ มประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
เรื่ องขบวนการเสรี ไทย พบว่ า โดยรวมบทเรี ยนทั ง้ เรื่ อ งมี แ นวโน้ มของประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
90.00/87.78 ตอนที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของขบวนการเสรี ไ ทยมี แนวโน้ ม ของประสิท ธิ ภ าพเป็ น
90.28/88.33 เรื่ องที่ 2 กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย มีแนวโน้ มของประสิทธิภาพเป็ น
91.67/85.00 และ เรื่ องที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศ
ผู้แพ้ ส งคราม มี แ นวโน้ ม ของประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น 87.50/90.00 ซึ่ง แสดงให้ เ ห็น ว่า ทุกเรื่ องมี แ นวโน้ ม
ของประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 85/85
3.3 การทดลองครั ง้ ที่ 3 เป็ นการนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย ไปทดลองกั บ
กลุ่ม ตัว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ นนัก เรี ย นช่ ว งชัน้ ที่ 4 ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2554
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครกลุ่ม ตัวอย่าง จํานวน 30 คน
โดยกํ าหนดให้ ผ้ ูเรี ยน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง เพื่อหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย โดยการนําผลคะแนนจากการทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน ไปหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ปรากฏผลดังนี ้
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ตาราง 4 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ องขบวนการเสรี ไทย

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

E1

คะแนนเต็ม

แบบ
ทดสอบ
ค่าเฉลี่ย

1

6

5.23

87.22

10

8.70

2

5

4.50

90.00

10

8.67

3

4

3.53

88.33

10

8.53

รวม

15

13.26

88.44

30

25.90

ตอนที่

แบบฝึ กหัด

E2

ประสิทธิ
ภาพ
E1/E2

87.0 87.22/87.0
0
0
86.6 90.00/86.6
7
7
85.3 88.33/85.3
3
3
86.3 88.44/86.3
3
3

จากตาราง 4 แสดงผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง
ขบวนการเสรี ไทย พบว่า บทเรี ยนที่ผ้ ูวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 88.44/86.33
โดยเรื่ องที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย มีประสิทธิภาพเป็ น 87.22/87.00 เรื่ องที่ 2
กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย มีประสิทธิภาพเป็ น 90.00/86.67 และเรื่ องที่ 3 บทบาท
ของขบวนการเสรี ไ ทยที่ ทํ าให้ ไ ทยรอดพ้ น จากการเป็ นประเทศผู้แพ้ ส งคราม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น
88.33/85.33 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าทุกเรื่ องมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 85/85

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา การเคลื่อนไหวรวมตัวระหว่าง
กลุม่ ของขบวนการเสรี ไทย และผลจากความเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ประเทศไทยรอด
พ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
2. เพื่อให้ ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488
สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนแบบมัล ติ มี เ ดี ย ในสาระ
การเรี ยนรู้อื่น ๆ ต่อไป

2. ขอบเขตของของการศึกษาค้ นคว้ า
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 6 ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยน 300 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาเป็ นเป็ นนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 48 คน ซึ่งได้ มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับใช้ ในการ
ทดลอง 3 ครัง้ ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างการทดลองครัง้ ที่ 1 จํานวน 3 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างการทดลองครัง้ ที่ 2 จํานวน 12 คน
3. กลุม่ ตัวอย่างการทดลองครัง้ ที่ 3 จํานวน 30 คน
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2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 45 คน
ซึ่งได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 1 (Simple Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับใช้
ในการทดลอง 3 ครัง้ ดังนี ้
1. สุม่ จับสลากกลุ่มนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 3 คน เพื่อใช้ ในการทดลอง
ครัง้ ที่ 1
2. สุ่มจับสลากกลุ่มนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 12 คน เพื่อใช้ ในการ
ทดลองครัง้ ที่ 2
3. สุ่มจับสลาก 1 ห้ องเรี ยนของกลุ่มนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากทังหมด
้
6
ห้ องเรี ยน และสุม่ จับสลากจากห้ องเรี ยนที่ได้ จํานวน 30 คน เพื่อใช้ ในการทดลองครัง้ ที่ 3
2.3 เนื ้อหา
เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
เรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 เรื่ อง ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย
เรื่ องที่ 2 กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย
เรื่ องที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
0

1

การเลือกตัวอย่างสุม่ แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างหรื อตัวแทน
จํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N หน่วย โดยที่แต่ละหน่วยมีโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะถูกเลือกมาเป็ น
ตัวอย่างเท่ากัน วิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี ้เป็ นวิธีเลือกตัวอย่างที่ง่ายที่สดุ และสะดวก ในการใช้ และใช้ ได้ ผลดีถ้า
หน่วยต่าง ๆ ในประชากรมีลกั ษณะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการเลือกอาจทําได้ เช่น
1. การจับฉลาก ซึง่ ใช้ ได้ ดีเมื่อมีประชากรไม่มากนัก ทําได้ 2 ระบบ คือ
- การเลือกโดยไม่มีการคืนที่ (Sampling Without Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดแล้ วจะไม่นํา
หน่วยนันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันจึ
้ งได้ หน่วยตัวอย่างที่แตกต่างกัน
- การเลือกโดยมีการคืนที่ (Sampling With Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดขึ ้นมาแล้ วนําหน่วย
นันใส่
้ กลับไปในประชากรก่อนที่จะเลือกหน่วยต่อไป ดังนันบางหน่
้
วยอาจถูกเลือกซํ ้าได้
2. การใช้ ตารางเลขสุม่ ก่อนเลือกตารางเลขสุม่ ต้ องให้ เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วยในประชากรจากหมายเลข 1
ถึง N แล้ วเลือกเลขสุม่ ขึ ้นมา ถ้ าหมายเลขที่ได้ ตรงกับหน่วยใด หน่วยนันก็
้ จะตกเป็ นตัวอย่าง ถ้ าหมายเลขที่ได้ เกิน
เลขที่สดุ ท้ ายในประชากรก็ทิ ้งไป เลือกจนครบ n หน่วยตามต้ องการ เป็ นต้ น
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2.4 การสร้ างเนือ้ หาให้ เป็ นบทเรียนด้ วยคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดีย ที่สร้ างขึ ้น มีลกั ษณะเป็ นแบบสอนเนื ้อหาโดยใช้ เนื ้อหาเรื่ อง
“ขบวนการเสรี ไทย” พ.ศ. 2484 – 2488” โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 บนเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะของการผสมผสานของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว
ภาพวีดทิ ศั น์ และเสียงประกอบ
2.5 การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
1. แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.6 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดีย
การหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดีย คือ การหาคุณภาพของ
บทเรี ยนตามเกณฑ์ที่กําหนด 85 / 85
85 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ไว้ โดยคิดจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ ยของจํ านวนคําตอบที่ผ้ ูเรี ยนตอบถูกต้ องจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนแต่ละบท โดยคิดเป็ นร้ อยละ 85 ขึ ้นไป
85 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของจํานวน
คําตอบที่ผ้ เู รี ยนตอบถูกต้ องจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทังหมด
้
โดยคิดเป็ นร้ อยละ
85 ขึ ้นไป
2.7 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง “ขบวนการเสรี ไ ทย
พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พร้ อมแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนี ้โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate
5.5 ผู้เรี ยนสามารถเลือกเรื่ องที่สนใจและต้ องศึกษาตามลําดับโปรแกรมที่วางไว้ ซึ่งจะมีการให้ เนื ้อหา
และแบบฝึ กหัด ระหว่ า งเรี ย น แบ่ง ออกเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1จํ า นวน 6 ข้ อ ตอนที่ 2 จํ านวน 5 ข้ อ
และตอนที่ 3 จํานวน 4 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 15 ข้ อ ซึ่งในทุกตอนเป็ นแบบปรนัย เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ
ของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนบทเรี ยนได้ ตาม ความต้ องการของแต่ละบุคคล สามารถเลือกเรี ยน
เนือ้ หาที่ต้องการ หรื อย้ อนกลับไปเรี ยนบทเดิมหรื อข้ าม บทเรี ยนที่เ รี ยนแล้ ว ได้ ตามความต้ องการ
ซึ่ง บทเรี ยนจะมี ก ารให้ ผ ลย้ อ นกลับ (Feedback)โดย ทัน ที เ พื่ อเร้ าความสนใจของผู้เ รี ยน ผู้เ รี ย น
สามารถเรี ยนบทเรี ยนด้ วยตนเอง โดยศึกษาคูม่ ือการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
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แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จํ า นวน 30 ข้ อ แบ่ง ออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1
จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบเลือกตอบถูกและผิด และตอนที่ 2 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ใช้ วดั ความสามารถทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียของผู้เชี่ยวชาญ เป็ นแบบประเมินที่เป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้ องปรับปรุง ใช้ ไม่ได้

3.การดําเนินการวิจัย
การดํ า เนิ น การหาประสิท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติมี เ ดี ย เรื่ องขบวนการเสรี ไ ทย
ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 การทดลองครั ้งที่ 1 เป็ นการทดลอง 1 ต่อ 1 กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน โดยให้
ผู้เรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง ทดลองใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่สร้ างขึ ้น เพื่อหาข้ อบกพร่ องในด้ านต่างๆ เช่น ความถูกต้ องของเนื ้อหา ความชัดเจนของ
การนําเสนอเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษา ตัวอักษร และรูปภาพ ตลอดจนความสอดคล้ องกับสภาพ
การเรี ย นการสอนจริ ง โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตปฏิ กิ ริ ย าในระหว่ า งเรี ยน ซั ก ถามปั ญหา
เพื่อนําข้ อมูลไปปรับปรุงแก้ ไข
3.2 การทดลองครั ง้ ที่ 2 ในครัง้ นี ้เป็ นการนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ องขบวนการ
เสรี ไทยที่ ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วจากการทอดลองครัง้ ที่ 1 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12 คน
โดยให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย คน ต่อ 1 เครื่ อง โดยผู้เรี ยนต้ องทําแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยนหลังเรี ยนจบเนื อ้ หาแต่ล ะตอน และเมื่อเรี ยนจบเนื อ้ หาทุกตอนแล้ ว ผู้เ รี ยนจะต้ องทํ า
แบบทดสอบหลังเรี ยน จากนันนํ
้ าผลคะแนนจากการทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบหลังเรี ยนที่ได้ ไป
วิเคราะห์ หาแนวโน้ มประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย ผู้วิจัยทําการสังเกตและเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล ปั ญหาข้ อบกพร่องต่างๆ ทําการปรับปรุงแก้ ไขบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ ้นเพื่อเตรี ยมทดลองครัง้ ที่ 3 ต่อไป
3.3 การทดลองครั ้ง ที่ 3 เป็ นการนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง ในครั ง้ ที่ 2 ไปทดลองกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 30 คน โดยให้ ผ้ ูเ รี ย นศึก ษาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ตามเกณฑ์ ที่ ตัง้ ไว้ คื อ 85/85 โดยให้ ผ้ ูเ รี ย นทํ า แบบฝึ กหัด ระหว่ า งเรี ย นในเนื อ้ หาแต่ล ะตอน
และแบบทดสอบหลังเรี ยน แล้ วนําผลคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
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4.สรุ ปผลการวิจัย
จากการดําเนินงานวิจยั เรื่ อง “ขบวนการเสรี ไทย” ขบวนการเสรี ไทยซึ่งประกอบด้ วยคนไทย
และต่างชาติทงภายในและภายนอกประเทศ
ั้
เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริ กา ได้ ร่วมมือและประสานงาน
กันอย่างใกล้ ชิด โดยมีอดุ มคติและจุดประสงค์เดียวกัน คือ ร่วมมือกับฝ่ ายสัมพันธมิตร ต่อต้ านและ
ขับไล่กองทัพญี่ปนออกจากประเทศไทย
ุ่
เพื่อให้ สงครามยุตโิ ดยเร็ วที่สดุ ขบวนการเสรี ไทยมีพลพรรคใต้
ดินหลายหมื่นคน อันประกอบด้ วยข้ าราชการ นักเรี ยนไทยในอังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา รวมทัง้
ประชาชน นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักเรี ยน
เตรี ยมนายเรื อกลุ่ม “นักเรี ยนนายสิบสารวัตรทหาร” ซึ่งมาจากนักเรี ยนเตรี ยมอุดมจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนักเรี ยนเตรี ยมปริ ญญาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง ฯลฯ
ภายใต้ การนํ าอย่างลับๆ ของนายปรี ดี พนมยงค์ ผู้สําเร็ จราชการแทนพระองค์ โดยกลุ่มคน
ในขบวนการเสรี ไทยแอบฝึ กอาวุธกัน โดยใช้ อาวุธที่ลกั ลอบนําเข้ าจากฝ่ ายสัมพันธมิตรและฝึ กสอนโดย
กลุม่ เสรี ไทยจากต่างประเทศบางส่วนและทหารฝ่ ายสัมพันธมิตร จุดประสงค์ของขบวนการเสรี ไทย คือ
การต่อต้ านผู้รุกราน โดยแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยมีความเป็ นเอกราชต้ องการรักษาอํานาจอธิปไตย
เอาไว้ เพื่อไม่ให้ เสียประโยชน์มากเกินไปจากการที่รัฐบาลไทยยอมให้ ญี่ปนเคลื
ุ่
่อนทัพผ่านไทยและไทย
เข้ าร่วมเป็ นมิตรกับญี่ปนเพื
ุ่ ่อรบกับพันธมิตร ด้ วยการมองการณ์ไกลของนายปรี ดี พนมยงค์ จึงต้ องการ
ให้ ความร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือฝ่ ายสัมพันธมิตรในการทําสงครามกับญี่ปนุ่ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า
แท้ จริ งคนไทยส่วนหนึ่งอยู่ข้างสัมพันธมิตร เพราะเมื่อญี่ปนแพ้
ุ่ สงคราม ไทยจะได้ ไม่กลายเป็ นผู้แพ้
สงครามไปด้ วย เนื่องจากการเป็ นผู้แพ้ สงครามนันหมายถึ
้
งการสูญเสียเอกราชการ อาจถูกยึดครองโดย
กองกําลังต่างชาติ ทรัพย์สมบัติของชาติอาจถูกปล้ นหรื อยึด คนของชาติอาจถูกข่มเหงรังแก ฆ่าข่มขืน
ดินแดนอาจถูกแบ่งแยกหรื อถูกยึดครองเป็ นส่วนๆ อีกทังต้
้ องใช้ หนี ้สงครามเป็ นเงินทอง ทรัพยากร
สินแร่ พื ้นที่แผ่นดิน ตลอดจนถูกเอาเปรี ยบสารพัดรูปแบบได้ ดังที่เราได้ เห็นกันในประวัตศิ าสตร์
ผลงานขบวนการเสรี ไ ทยในการรักษาเอกราชของชาติ แม้ ว่าในที่สุดการปะทะกันระหว่าง
ขบวนการเสรี ไทยกับกองทัพญี่ปนไม่
ุ่ มีโอกาสเกิดขึ ้น เพราะญี่ปนประกาศยอมจํ
ุ่
านนอย่างไม่มีเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลังจากสหรัฐอเมริ กาทิ ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางา
ซากิ เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และการปลดอาวุธทหารญี่ ปนดํ
ุ่ าเนินการโดยกองกําลัง
สัมพันธมิ ตร แม้ ว่าไทยจะร่ วมกับญี่ ปุ่นในการประกาศสงครามต่อฝ่ ายสัมพันธมิตร ซึ่ง อาจจะต้ อง
ถูกปลดอาวุธและถูกยึดครองในฐานะผู้แพ้ สงคราม แต่ปรากฏว่าในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488
นายปรี ดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สํ าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ไ ด้ ป ระกาศสัน ติภ าพ มี ส าระสํ าคัญ ว่า
“…การประกาศสงครามต่อ สหรั ฐ อเมริ ก า และอัง กฤษตลอดจนการกระทํ า อั น เป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรทัง้ ปวงผิดจากเจตจํานงของประชาชนชาวไทยและขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

94
บ้ า นเมื อ ง การประกาศสงครามต่ อ ฝ่ ายสั ม พั น ธมิ ต รเป็ นโมฆะ ไม่ ผู ก พั น ประชาชนชาวไทย
ประเทศไทยได้ ตดั สินใจที่จะให้ กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรี อันดีอนั เคยมีมากับนานาประเทศเหมือน
เมื่ อ ก่ อ นวั น ที่ 8 ธั น วาคม พ.ศ. 2484 และพร้ อมที่ จ ะร่ ว มมื อ เต็ ม ที่ ทุ ก ทางกั บ สหประชาชาติ
ในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี ้…” 1
การประกาศสันติภาพตามคําแนะนํ าของลอร์ ดหลุยส์ เมาน์ ทแบทเตน ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดสัมพันธมิตรในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษให้ แจ้ งแก่นายปรี ดีว่าถ้ า
หากกระทําตามคําแนะนําของเมาน์ทแบทเตนแล้ ว อังกฤษก็พร้ อมที่จะไม่บงั คับให้ ไทยต้ องยอมจํานน
อย่างปราศจากเงื่อนไขเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิต่อประเทศผู้แพ้ สงคราม ทังหมดนี
้
้คือความสําเร็ จโดย
สมบูรณ์ ข องขบวนการเสรี ไ ทยภายใต้ ก ารนํ าของนายปรี ดี พนมยงค์ คื อ ไทยไม่ เ สี ย เอกราชและ
อธิปไตย ไม่ต้องยอมจํานน ไม่ต้องวางอาวุธ และไม่ต้องถูกยึดครอง สําหรับการที่ต้องชดใช้ คา่ เสียหาย
รวมทังการคื
้
นดินแดนที่ญี่ปนมอบให้
ุ่
ทงทางด้
ั้
านมลายูและทางด้ านสหรัฐไทยใหญ่ เนื่องจากเป็ นความ
เสียหายของสัมพันธมิตร และดินแดนที่ไทยได้ มาระหว่างสงคราม เป็ นผลจากการที่ไทยเข้ าร่ วมมื อ
เป็ นพันธมิตรกับญี่ปนทั
ุ่ งสิ
้ ้น
อย่างไรก็ ตามสิ่ งที่ มี นํ า้ หนักที่ สุดที่ทําให้ ไ ทยไม่ตกเป็ นผู้แพ้ ส งครามเช่นเดียวกับญี่ ปนุ่ คือ
ปฏิบตั ิการที่ได้ รับความร่ วมมืออย่างลับๆ ของเสรี ไทยกับฝ่ ายสัมพันธมิตรในด้ านการทหาร ทําให้ ไทย
มีอํานาจต่อรองในการเจรจากับฝ่ ายสัมพันธมิตรหลังสงครามยุติ โดยสหรัฐอเมริ กาถื อว่าไทยไม่เคย
ประกาศสงครามต่อประเทศของตน เพราะทางเอกอัครราชทูตไม่ได้ ปฏิบตั ิตามรัฐบาลและไม่ได้ ยื่น
จดหมายประกาศสงครามให้ กบั ฝ่ ายสหรัฐอเมริกา การดําเนินงานของเสรี ไทยจึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทํา
ให้ สมั พันธมิตร คือ สหรัฐอเมริ กาสนับสนุนไม่ให้ ไทยต้ องแพ้ สงคราม แต่อีกด้ านหนึ่งก็ถือเป็ นการเมือง
ระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริ กาต้ องการเข้ ามามีอํานาจในภูมิภาคเอเชียแทนอังกฤษและชาติในยุโรป
ที่ เ สี ยหายจากสงครามมาก จนไม่ส ามารถรั กษาอาณานิ คมอยู่ไ ด้ จ นเป็ นการสิ น้ สุดยุคอาณานิ คม
โดยสหรัฐอเมริ กาได้ ก้าวเข้ ามาเป็ นมหาอํานาจของโลกแทน
ขณะที่ อังกฤษดํ าเนิ นนโยบายต่อไทยแตกต่างไปจากสหรั ฐ อเมริ กา ถื อว่าไทยแพ้ ส งคราม
เช่ น เดี ยวกับ ญี่ ปุ่นและต้ อ งชดใช้ ค่า ปฏิ ก รรมสงครามให้ กับ อัง กฤษ รวมทัง้ ถูก ปฏิ บัติเ หมื อ นผู้แ พ้
สงคราม คื อ ต้ อ งมี ก ารปลดอาวุธ ทหาร แต่ ส หรั ฐ อเมริ ก าเป็ นผู้แ สดงเจตนาชัด เจนตามกฎบัต ร
แอตแลนติก 2 ที่ ต้องการให้ อังกฤษปรั บท่าที ให้ ผ่อนปรนกับประเทศไทย โดยจะต้ องคงความเป็ น
อธิ ปไตยและเอกราชเอาไว้ โดยหลังสงครามไทยได้ เ จรจายุติส งครามกับอังกฤษและต้ องตกลงทํ า
2

1

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2542). เสรี ไทย วีรกรรมกู้ชาติ . หน้ า 167-168.
2
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.. (2511). รายงานการเจรจาระงับสถานะสงครามกับบริ เตนใหญ่. หน้ า 51.
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สัญญาชดใช้ คา่ เสียหายแก่องั กฤษ โดยหลักคือไทยต้ องชดใช้ คา่ ปฏิกรรมสงครามเป็ นข้ าวจํานวนมาก
จนทําให้ ประเทศไทยประสบปั ญหาขาดแคลนข้ าวภายในประเทศจนเป็ นปั ญหาการเมืองภายในเวลา
ต่อมา
ส่วนแนวความคิดที่ ว่าขบวนการเสรี ไทยเป็ นความขัดแย้ งทางการเมืองภายในตามที่ ผ้ วู ิจัย
กล่าวไปในบทที่ 1 แล้ ว จะเห็นได้ ว่าผลกระทบของขบวนการเสรีไทยทีม่ ตี ่อการเมืองในประเทศ คือ
การเกิ ด ขึ น้ ของขบวนการเสรี ไ ทยที่ มี น ายปรี ดี พนมยงค์ ผ้ ู นํ า คณะราษฎรสายพลเรื อ นได้ ทํ า ให้
ดุล อํ า นาจทางการเมื อ งภายในประเทศเปลี่ ยนไปจากคณะทหาร มาอยู่ใ นสายของพลเรื อ นและ
ทหารเรื อที่เข้ าร่วมขบวนการเสรี ไทยของนายปรี ดี พนมยงค์ ทําให้ ฝ่ายของปรี ดี พนมยงค์มีอํานาจทาง
การเมืองเข้ มแข็งขึ ้นหลังสงคราม นอกจากนี ้ความขัดแย้ งระหว่างฝ่ ายจอมพล ป.พิบลู สงครามและฝ่ าย
นายปรี ดี พนมยงค์ ชัดเจนขึ ้นจนยากจะประสานในหมู่ผ้ นู ําคณะราษฎรตังแต่
้ การตัดสินใจเข้ าร่ วมกับ
ฝ่ ายญี่ ปุ่นของจอมพล ป. พิบูล สงคราม โดยเฉพาะหลัง สงครามสงบ และฝ่ ายขบวนการเสรี ไ ทย
สามารถเจรจาตกลงกับฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยที่ประเทศไทยไม่ต้องเสียเอกราชและไม่ต้องถูกบังคับชดใช้
ค่าปฏิกรรมสงครามมากเท่าที่ควร ทําให้ เกียรติภูมิทางการเมืองของฝ่ ายนายปรี ดีและพลพรรคเสรี ไทย
เหนือกว่าจอมพล ป. และฝ่ ายทหารบกที่ต้องตกเป็ นอาชญากรสงคราม
จากความร่ วมมือของขบวนการเสรี ไทยทังภายในและภายนอกประเทศในหลายๆ
้
ด้ าน เช่น
กําลังคน อาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ การเมือง การเจรจาทางการฑูต เป็ นต้ น ภายใต้ สถานการณ์
ตึงเครี ยดที่กองทัพญี่ปนเข้
ุ่ ามาปฏิบตั ิการทางการทหารในประเทศไทย ทําให้ ปฏิบตั ิการของขบวนการ
เสรี ไ ทยจะต้ อ งเป็ นงานใต้ ดิ น ที่ ปิ ดเป็ นความลับ และจะต้ อ งแบ่ ง ฝ่ ายรั บ ผิ ด ชอบกัน อย่ า งชัด เจน
ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของขบวนการในการรักษาความลับ ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดถูกฝ่ ายตรงข้ าม
จับกุมได้ จะไม่ส่งผลเสียหายต่อขบวนการโดยส่วนรวม ทําให้ บางครัง้ หากกลับไปมองปฏิบตั ิการของ
เหล่ากลุ่มขบวนการเสรี ไทยที่แยกออกเป็ นส่วนๆ จนบางครัง้ ดูเหมือนจะไม่มีความสําคัญแต่อย่างใด
แต่ความจริ งแล้ วทุกกลุ่มหรื อทุกองค์ประกอบของขบวนการเสรี ไทยมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กัน ดังนันปฏิ
้ บตั กิ ารของขบวนการเสรี ไทยจึงไม่ใช่อยูท่ ี่แต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มทําอะไร แต่ความสําคัญ
อยู่ ที่ ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ เดี ย วกั น และทํ า หน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ เป้ าหมายเดี ย วกั น คื อ
การที่ประเทศไทยสามารถผ่านพ้ นวิกฤตการณ์ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยไม่ตกเป็ นฝ่ ายแพ้ สงคราม
ส่วนของการดําเนินการวิจยั การพัฒนาเนื ้อหาขบวนการเสรี ไทยให้ เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
4.1 สื่อที่พฒ
ั นาเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย สําหรับนักเรี ยน
ช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
มี ลัก ษณะของการผสมผสานของตัว อัก ษร ภาพนิ่ ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่ อ นไหว ภาพวี ดิ ทัศ น์
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และเสียงประกอบ บทเรี ยนมีความจุขนาด 68.1 MB ซึ่งบรรจุอยู่ในแผ่น CD-ROM โดยเป็ นลักษณะ
บทเรี ยนสํ าเร็ จ รู ป มี การนํ าเสนอเป็ นแบบการสอนเนื อ้ หา (Tutorial) ประกอบด้ วย 3 เรื่ อง ได้ แก่
เรื่ องที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย เรื่ องที่ 2 กลุ่มและการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี
ไทย เรื่ องที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
โดยภายในบทเรี ย นประกอบด้ ว ย จุด ประสงค์ การเรี ยนรู้ คํา แนะนํ าการใช้ บ ทเรี ย น เนื อ้ หาแต่ล ะ
บทเรี ยน แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยนและสรุ ปผลคะแนน ซึ่งนําเสนอ เป็ นข้ อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน เพื่อดึงดูดความ
สนใจและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
4.2 ผลการประเมิ น คุณ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ยเรื่ อง ขบวนการเสรี ไ ทย
ของผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา พบว่าบทเรี ยนมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้ านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย พบว่าบทเรี ยน
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ ดี 4.3
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเรื่ องขบวนการเสรี ไทย พบว่า
บทเรี ยนมีประสิทธิภาพ 88.44/86.33 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยแต่ละตอน มีประสิทธิภาพ
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรี ไทย มีประสิทธิภาพ 87.22/87.00
ตอนที่ 2 กลุม่ และการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทยมีประสิทธิภาพ 90.00/86.67
ตอนที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
มีประสิทธิภาพ 88.33/85.33

5.อภิปรายผล
จากการพัฒ นาเนื อ้ หาขบวนการเสรี ไ ทยให้ เ ป็ นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนพบว่ า มี
ประสิทธิภาพเป็ น 88.44/86.33 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. การที่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียที่สร้ างขึ ้น มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
เนื่ องจากผู้วิจัยได้ ดําเนิ น การตามขัน้ ตอนของการวิจัยและพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัล ติมี เ ดีย
โดยได้ รั บ การตรวจสอบ แนะนํ า จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เ ชี่ ยวชาญทัง้ ในด้ านเนื อ้ หาและด้ านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัล ติมี เดีย ตลอดจนได้ รับการประเมิน
คุณ ภาพจากผู้เ ชี่ ยวชาญ ซึ่ง ผลการประเมิน มี คุณ ภาพอยู่ใ นเกณฑ์ ดี จนสามารถนํ า ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพได้ ผลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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2. จากการสังเกตระหว่างการทดลองพบว่า นักเรี ยนมีความตังใจและสนใจ
้
กระตือรื อร้ น
ในการเรี ย น ทัง้ นี เ้ พราะนัก เรี ยนสามารถเลื อ กที่ จ ะเรี ย นรู้ ได้ ต ามระดับ ความสามารถของตนเอง
อีกทัง้ ในบทเรี ยนบทเรี ยนประกอบด้ วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และดนตรี ประกอบ
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนสนุกสนานไม่เบื่อ เนื ้อหามีภาพประกอบทําให้ เข้ าใจง่าย นอกจากนี ้ยังมีการเฉลยคําตอบ
ในกรณีตอบผิด พร้ อมสรุปผลการสอบทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ ทนั ที
และในบทเรี ยนยังมีเมนูอธิบายการใช้ งานทําให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ โดยง่าย เห็นได้ ว่าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มัล ติมี เดียช่วยเพิ่ม แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับประโยชน์ ของ
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัล ติมีเ ดี ยที่ ว่า คอมพิวเตอร์ มัลติมี เดียมีการป้อนกลับทัน ที มี สี สัน ภาพและ
เสี ย ง ทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด ความตื่ น เต้ น ไม่ น่ า เบื่ อ สามารถประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของผู้เ รี ย นได้
โดยอัตโนมัติ และยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสเรี ยนซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกกี่ครัง้ ก็ได้ ตามต้ องการ โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ 1
3. จากสัง เกตพบว่า ผู้เ รี ยนส่ว นใหญ่ มี พื น้ ฐานการใช้ ค อมพิว เตอร์ อยู่แล้ ว ทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย น
สามารถเรี ยนรู้ บทเรี ยนได้ อย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ทัง้ นี เ้ พราะในการเรี ยนรู้ จากบทเรี ยน
คอมพิ วเตอร์ มัล ติมี เดี ย ผู้เรี ยนจํ าเป็ นต้ องมี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ใ นด้ านต่างๆ เช่น การใช้ เม้ าท์
การเข้ าและออกจากโปรแกรม ตลอดจนการพิ ม พ์ โ ต้ ตอบกับ บทเรี ย น แต่ใ นขณะเดี ย วกัน ผู้เ รี ย น
ที่ขาดทักษะมีลกั ษณะต้ องพึ่งพาผู้อื่นในการเรี ยนรู้จะรู้สึกสับสนในการเรี ยน และใช้ เวลาค่อนข้ างมาก
ในการเรี ยนรู้ เนื่องจากไม่มีผ้ ใู ห้ คําแนะนํา
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ก้ ารพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง ขบวนการเสรี ไ ทย
สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเป็ น 88.44/86.33 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ดัง นัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
ที่พัฒ นาขึน้ ในครั ง้ นี ้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกับประวัติความ
เป็ นมา การเคลื่อนไหวรวมตัวระหว่างกลุ่มของขบวนการเสรี ไทย และผลของขบวนการเสรี ไทยที่ทําให้
ประเทศไทยรอดพ้ น จากการเป็ นประเทศผู้ แ พ้ ส งคราม และได้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย
เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย พ.ศ. 2484 – 2488 ที่มีประสิทธิภาพไว้ ใช้ ในการเรี ยนการสอน อีกทังสามารถ
้
นําบทเรี ยนที่สร้ างขึ ้นไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ จริง
3

1
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6. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัล ติมี เ ดี ย เรื่ อง เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ เ บื อ้ งต้ น
ที่ได้ เสนอมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
6.1 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้เรี ยนการเรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา การเคลื่อนไหวรวมตัวระหว่าง
กลุ่ม ของขบวนการเสรี ไ ทย และผลของขบวนการเสรี ไ ทยที่ ทํ าให้ ประเทศไทยรอดพ้ น จากการเป็ น
ประเทศผู้แพ้ สงคราม
2. ในการเรี ยนรู้ ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากอุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง นั น้ ผู้ สร้ างบทเรี ยนจึ ง จํ า เป็ นต้ องศึ ก ษาทั ก ษะ และระดั บ ความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เรี ยนก่อนลงมือสร้ าง เพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับความสามารถของผู้เรี ยนแล้ ว
อาจทําให้ ผ้ เู รี ยนหลงวนเวียนอยูใ่ นบทเรี ยนได้
3. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผ้ ูส อนเป็ นผู้ผ ลิ ต สื่ อ การสอนประเภท บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัล ติมี เ ดี ย ด้ ว ยตนเอง ทัง้ นี เ้ พราะครู ผ้ ูส อนเป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้ ในวิ ช านัน้ ๆ เป็ นอย่างดี และบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จะช่วยให้ ครูผ้ สู อนมีเวลาดูแลนักเรี ยนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ อย่างทัว่ ถึง
และใกล้ ชิดมากยิ่งขึน้ รวมทังนั
้ กเรี ยนที่มีความสามารถในการเรี ยนได้ เร็ วก็สามารถให้ คําแนะนําแก่
เพื่อนๆ ได้ อีกด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางการศึกษาในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
ตามศักยภาพ และอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข
4. ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้ าน
การศึกษาคอมพิวเตอร์ ได้ มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ดังนันจึ
้ งควร
มีการสนับสนุนด้ านงบประมาณ และส่งเสริมให้ มีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียให้ มากขึ ้น
เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับนักเรี ยนในการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ตลอดจนเพื่อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ในปั จจุบนั มี โปรแกรมประยุกต์หลากหลายที่ช่วยในการสร้ างสรรค์ และพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง โปรแกรมประยุก ต์ ใ หม่ ๆ เหล่า นี จ้ ํ า เป็ นต้ อ งอาศัย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิ ภาพในการทํางานสูง โดยเฉพาะความเร็ วในการประมวลผล ดังนัน้
ในการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความการเรี ยนรู้ ของบุคคลตามยุค
สมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจึงจําเป็ นต้ องมีทงั ้ Hardware และ Software ที่ทนั สมัยและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี ผ้ ้ ูพัฒ นาบทเรี ย นเองก็ จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารพัฒ นาตนเองเพื่ อการใช้ ง านทัง้
Hardware และ Software เหล่านี ้ด้ วย
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6.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในรูปแบบอื่นๆ หรื อใช้ เนื ้อหาวิชา
ทางประวัติศาสตร์ ในเรื่ องอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรี ยนรู้จากบทเรี ยนในหนังสือแต่เพียง
อย่างเดียว เช่น รู ปแบบจําลองการสาธิต รูปแบบเกม หรื อเพิ่มการเชื่อมโยงเข้ าสู่ website ที่เกี่ยวข้ อง
กับเนื ้อหาในบทเรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถค้ นคว้ าเพิ่มเติมในหัวข้ อที่ตนสนใจได้ เพื่อศึกษาผลของ
การเรี ยนรู้
2. ควรมี ก ารสํ า รวจทัศ นคติ แ ละความต้ อ งการของผู้เ รี ย น ที่ มี ต่อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัล ติมี เ ดี ย เพื่ อให้ ก ารพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ มัล ติมี เ ดี ย สอดคล้ อ งและตอบสนองกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง
3. ควรมีการวิจยั และพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในวิชาอื่นๆ ต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
แบบประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย (ด้ านเนือ้ หา)
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
สําหรับนักเรี ยนช่ วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
คําชี ้แจง

แบบประเมินชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
1. ชื่อ.....................................................นามสกุล...........................................................
2. ตําแหน่ง.....................................................................................................................
3. สถานที่ทํางาน............................................................................................................
....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ
1. กรุ ณ าทํ า เครื่ องหมาย / ลงในช่ อ งประเมิ น 5 ระดับ ตามความคิ ด เห็ น ของท่ า น
หลังจากตรวจสอบและได้ ลองใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2. ในแต่ละช่องการประเมินได้ กําหนดค่าระดับคะแนนไว้ ดงั นี ้
5
หมายถึงผลการประเมินในระดับดีมาก
4
หมายถึงผลการประเมินในระดับดี
3
หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช้
2
หมายถึงผลการประเมินในระดับต้ องปรับปรุง
1
หมายถึงผลการประเมินในระดับใช้ ไม่ได้
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แบบประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย (ด้ านสื่อ)
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
สําหรับนักเรี ยนช่ วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

ระดับความคิดเห็น
พอใช้
ต้ อง
ปรั บปรุ ง

ใช้
ไม่ ได้

1. เนือ้ หา
1.1 ความถูกต้ องของเนื ้อหา
1.2 เนื ้อหาสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ที่
คาดหวังของบทเรี ยน
1.3 ความเหมาะสมของเนื ้อหากับระดับ
ผู้เรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
2.1 ความชัดเจนของคําถาม
2.2 ความเหมาะสมในการเสนอผลการ
ทํา
แบบฝึ กหัด
3. แบบทดสอบ
3.1 ความชัดเจนของคําถาม
3.2 แบบทดสอบสอดคล้ องกับเนื อ้ หา
และ
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย (ด้ านสื่อ)
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
สําหรับนักเรี ยนช่ วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
คําชี ้แจง

แบบประเมินชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
1. ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................................
2. ตําแหน่ง.........................................................................................................................
3. สถานที่ทํางาน.................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ
1. กรุ ณ าทํ าเครื่ องหมาย / ลงในช่องประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของท่าน หลังจาก
ตรวจสอบและได้ ลองใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2. ในแต่ละช่องการประเมินได้ กําหนดค่าระดับคะแนนไว้ ดงั นี ้
5 หมายถึงผลการประเมินในระดับดีมาก
4
หมายถึงผลการประเมินในระดับดี
3
หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช้
2
หมายถึงผลการประเมินในระดับต้ องปรับปรุง
1
หมายถึงผลการประเมินในระดับใช้ ไม่ได้
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แบบประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย (ด้ านสื่อ)
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง ขบวนการเสรี ไทย
สําหรับนักเรี ยนช่ วงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายการประเมิน
1. ภาพ
1.1 ความความสัมพันธ์ของภาพกับคําบรรยาย
1.2 ขนาดของภาพเห็นชัดเจนเข้ าใจได้ ง่าย
1.3 การออกแบบกรอบภาพน่าสนใจ
1.4 พื ้นหลังของภาพช่วยให้ ภาพเด่นชัด
2. เสียง
2.1 ความสัมพันธ์ของเสียงกับรูปภาพ
2.2 ความถูกต้ องของการอ่านตามหลักภาษา
2.3 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
2.4 ความเหมาะสมในการใช้ เสียงเพลงประกอบ
กับภาพและเสียงบรรยาย
3. ตัวอักษร
3.1 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ ง่าย
3.2 ตัวอักษรที่บรรยายมีความสัมพันธ์กบั ภาพ
3.3 ตัวอักษรกับพื ้นหลังช่วยให้ อา่ นง่าย
4. สี
4.1 สีตวั อักษรช่วยให้ อา่ นง่าย น่าสนใจและ
สัมพันธ์กบั พื ้นหลัง
4.2 การใช้ สีของกรอบภาพโดยรวมสัมพันธ์กบั
รู ปภาพประกอบ
4.3 สีที่ใช้ โดยรวมช่วยให้ บทเรี ยนน่าสนใจ

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น
ดี พอใช้
ต้ อง
ใช้
ปรั บปรุ ง ไม่ ได้
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รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น
ดี พอใช้
ต้ อง
ใช้
ปรั บปรุ ง ไม่ ได้

5. ด้ านเทคนิคการนําเสนอ
5.1 ความน่าสนใจในการนําเสนอ
5.2 ความเหมาะสมของรู ปแบบการนําเสนอ
5.3 การออกแบบกรอบภาพน่าสนใจ
5.4 พื ้นหลังของภาพช่วยให้ ภาพเด่นชัด
5.5 คําแนะนําในการใช้ งานช่วยให้ ปฏิบตั ิตามได้
ง่าย
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค
คาถามแบบฝึ กหัดระหว่ างเรียน
แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน เรื่ องที่ 1 จ านวน 6 ข้ อ เรื่ องที่ 2 จานวน 5 ข้ อ
และเรื่ องที่ 3 จานวน 4 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 15 ข้ อ ซึ่งในทุกตอนเป็ นแบบปรนัย เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ
ของผู้เรี ยน
ในข้ อสอบแบบปรนัย ผู้วิจยั ทาเฉลยข้ อที่ถกู ต้ องในแต่ละข้ อ เป็ นตัวอักษรพิมพ์ดาหนา และใน
ข้ อความวงเล็บที่เป็ นตัวเอียง คือ คาอธิบายข้ อที่ผิด ในกรณีที่ผ้ เู รี ยนทาแบบฝึ กหัดแล้ วตอบผิด
เรื่องที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของขบวนการเสรีไทย จานวน 6 ข้ อ
1. สงครามที่องั กฤษและสหรัฐอเมริ กาประกาศสงครามกับญี่ ปนในวั
ุ่
น ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484
เรี ยกว่า สงครามอะไร
ก. สงครามเย็น
ข. สงครามมหาเอเชียบูรพา (The Greater East Asia War)
ค. สงครามฝิ่ น
ง. สงครามโลกครัง้ ที่ 1
2. ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในวันใด
ก. 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ญี่ปนได้
ุ่ เปิ ดฉากโจมตีฐานทัพเรื อเพิร์ลฮาเบิร์ลของสหรัฐอเมริ กา)
ข. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ไทยตกลงทาสัญญาเป็ นพันธมิตรทางการทหารกับญี่ปนุ่ รวมทัง้
พันธมิตรทางการรุกรานและการป้องกัน)
ค. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (กองทัพบกสนาม ได้ เคลื่อนกาลังเข้ าไปในสหรัฐไทยใหญ่)
ง. 25 มกราคม พ.ศ. 2485
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3. ไทยให้ ความร่ วมมือกับญี่ ปุ่นในการสร้ างทางรถไฟเชื่ อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั ในนามว่าอะไร
ก. ทางรถไฟสายมรณะ (เพราะว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที ่ 2 กองทัพญี ่ปนได้
ุ่ เกณฑ์ เชลย
ศึกฝ่ ายพันธมิ ตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริ กนั ออสเตรเลี ย ฮอลันดาและนิ วซี แลนด์ ประมาณ 61,700
คน และกรรมกรชาวชาวจี น ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อิ นเดี ย อี กจานวนมากมาก่อสร้ างทางรถไฟ
สายยุทธศาสตร์ เพือ่ เป็ นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพือ่ ลาเลี ยงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทัง้ กาลังพล
เพือ่ จะไปโจมตี พม่าและอิ นเดี ยต่อไป ซึ่ งขณะนัน้ เป็ นดิ นแดนอาณานิ คมของอังกฤษ เส้นทางช่วงหนึ่ง
จะต้องข้ามแม่น้าแควใหญ่ จึงต้องมี การสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพาน และทางรถไฟสายนี ้เต็มไป
ด้วยความยากลาบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทาให้เชลย
ศึกจานวนหลายหมื ่นคนต้องเสียชี วิตลง)
ข. ทางรถไฟสายไหม
ค. ทางรถไฟสายสีแดง
ง. ทางรถไฟสายแรก
4. ข้ อใดกล่าวถึง “กองทัพพายัพ” ไม่ ถูกต้ อง
ก. ตังขึ
้ ้นเพื่อร่วมรบกับญี่ปนตามแนวพรมแดนไทยกั
ุ่
บแคว้ นสหรัฐไทยเดิม
ข. เป็ นกองทัพทหารญี่ปุ่น
ค. มีภารกิจ คือ ป้องกันปี กซ้ ายให้ กองทัพญี่ปนุ่ โดยให้ กองทัพพายัพเข้ าตี เพื่อยึดสหรัฐไทย
เดิม (Shan State)
ง. ป้องกันไม่ให้ กองทัพจีนแอบมาโจมตีในขณะที่ญี่ปนบุ
ุ่ กพม่า
5. ดินแดนใดที่ญี่ปนไม่
ุ่ ได้ ยกให้ ไทย เพื่อตอบแทนไทยที่ชว่ ยญี่ปนยึ
ุ่ ดเมืองเชียงตุงได้ สาเร็จ
ก. ปาริส
ข. ตรังกานู
ค. กลันตัน
ง. เขมราฐ
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6. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็ นผู้นากลุม่ ขบวนการเสรี ไทยสายใด
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. อังกฤษ (ม.จ.ศุภสวัสดิว์ งศ์สนิท สวัสดิวตั น์)
ค. ญี่ปนุ่ (ไม่เกี่ยว)
ง. ไทย (นายปรี ดี พนมยงค์)
เรื่องที่ 2 กลุ่มและการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทย จานวน 5 ข้ อ
7. ข้ อใดที่ทาให้ ขบวนการเสรี ไทยนอกประเทศ คือ ในสหรัฐอเมริกาและในอังกฤษ ได้ รวมตัวกันขึ ้น
ก. ข้ า ราชการและนัก เรี ย นส่ว นใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ การศึก ษาในโลกตะวัน ตกนิ ย มชมชอบ
ในระบอบประชาธิปไตย
ข. ข้ าราชการและนักเรี ยนส่วนใหญ่ที่ได้ รับการศึกษาในโลกตะวันตกไม่พอใจต่อการที่ญี่ปนุ่
บุกประเทศไทย
ค. ข้ าราชการและนักเรี ยนส่วนใหญ่ที่ได้ รับการศึกษาในโลกตะวันตกไม่เห็นชอบต่อระบบ
การปกครองของจอมพล ป.พิบลู สงคราม
ง. ถูกทุกข้ อ
8. ข้ อใด ไม่ ใช่ จุดมุง่ หมายของขบวนการเสรี ไทย
ก. ต่อสู้กบั ญี่ปนผู
ุ่ ้ รุกราน โดยพลังของคนไทยผู้รักชาติ ร่วมกับสัมพันธมิตร
ข. จัดตัง้ ขึน้ มาเพื่อล้ มล้ างระบอบกษัตริ ย์
ค. ปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ สมั พันธมิตรรับรองว่าเจตนารมณ์ที่แท้ จริ งของคนไทย คือ การไม่เป็ นศัตรู
กับฝ่ ายสัมพันธมิตร
ง. ปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ สมั พันธมิตรรับรองว่า ประเทศไทยไม่ตกเป็ นประเทศฝ่ ายแพ้ สงคราม และ
การผ่อนหนักเป็ นเบา
9. นายปรี ดี พนมยงค์ ได้ ใช้ มหาวิทยาลัยใด เป็ นที่ตงกองบั
ั้
ญชาการในการต่อต้ านญี่ปนุ่
ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข. มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ค. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง
ง. มหาวิทยาลัยมหิดล
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10. นายปรี ดี พนมยงค์ ประกาศสันติภาพวันใด
ก. 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488
ข. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2486 (นายจากัด พลางกูร ได้เสียชี วิตลงด้วยโรคมะเร็ งลาไส้)
ค. 8 ธันวาคม 2484 (เริ่ มก่อตัง้ ขบวนการเสรี ไทย)
ง. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (กองทัพบกสนาม ได้เคลือ่ นกาลังเข้าไปในสหรัฐไทยใหญ่ )
11. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากภาคใดที่กลายเป็ นฐานสนับสนุนขบวนการใต้ ดินของนายปรี ดี พนม
ยงค์
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค.ภาคตะวันออก
ง. ภาคอีสาน (ทัง้ ปรากฏว่าผู้แทนราษฎรกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่นนั้ เป็ นผู้แทนระดับนาของสภา
ผู้แ ทนราษฎรและเป็ นผู้แ ทนราษฎรที ่ม าจากภาคอี ส าน ซึ่ ง มี แ กนน ากลุ่ม อันประกอบไปด้ว ย
นายเตี ยง ศิ ริขนั ธ์ นายทองอิ นทร์ ภูริพฒ
ั น์ นายถวิ ล อุดล และนายจาลอง ดาวเรื อง และกลุ่มที ่มี
นายฟอง สิ ทธิ ธรรม เป็ นผู้นา ได้เคลื ่อนไหวนอกสภาฯ ร่ วมกับขบวนการลาวอิ สระซึ่ งมี จุดมุ่งหมายใน
การกู้เอกราชให้แก่ ลาว สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มเสรี ไทยอี สานยังได้เข้าไปมี ส่วนเกี ่ยวข้องกับ
การจัดตัง้ สันนิ บาตเอเชี ยอาคเนย์ในปี พ.ศ.2490)
เรื่องที่ 3 บทบาทของขบวนการเสรี ไทยที่ทาให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
จานวน 4 ข้ อ
12. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง เกี่ยวกับขบวนการเสรี ไทยในอังกฤษ
ก. มีแต่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ข. นักเรี ยนไทยที่ได้ สมัครเป็ นเสรี ไทยส่วนหนึ่งจะดีรับการคัดเลือกและนาไปฝึ กภายในครึ่ ง
แรกของพ.ศ. 2486 (เป็ นเรื ่องของขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริ กา)
ค. รับสมัครยุวชนเพื่อเข้ าสังกัดทหาร โอ.เอส.เอส. (เป็ นเรื ่ องของขบวนการเสรี ไทยสาย
สหรัฐอเมริ กา)
ง. รั ฐบาลอังกฤษได้ กักกันเงินและทรั พย์ สินทัง้ หมดของรั ฐบาลไทยที่มีอยู่ในบัญชี
ของสถานทูต นักเรี ยนไทยในอังกฤษจึงต้ องดิน้ รน เพื่อความอยู่รอดอย่ างแร้ นแค้ น
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13. ผลกระทบที่ไทยได้ รับจากข้ อตกลงยกเลิกสถานะสงครามกับฝ่ ายสัมพันธมิตร คือข้ อใด
ก. ไทยได้ ประกาศจะให้ ข้าวโดยไม่คดิ ราคาแก่สหประชาชาติเพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความ
เสียสละของไทยเป็ นจานวน 240,000 ตัน
ข. ทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรที่ได้ เข้ ามาปลดอาวุธทหารญี่ปนภายในไทย
ุ่
ทางรัฐบาลไทยต้ องจ่าย
ค่ารับรองถึงวันละ 1 ล้ านบาท
ค. การเลี ้ยงดูทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรในเรื่ องอาหารและที่อยู่
ง. ถูกทุกข้ อ
14. นักการเมืองคนใด ได้ ฉายาว่า “ขุนพลภูพาน”
ก. นายเตียง ศิริขันธ์
ค. นายทองอินทร์ ภูริพฒ
ั น์

ข. นายถวิล อุดล
ง. นายพึง่ ศรี จนั ทน์

15. สหรัฐอเมริ กาทิ ้งระเบิดปรมาณูหรื อนิวเคลียร์ (Atomic Bomb) ที่ญี่ปนในเมื
ุ่
องอะไร ที่ทาให้ ญี่ปนุ่
ยอมแพ้
ก. เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ
ข. เมืองโตเกียวและเมืองชินจุกุ
ค. เมืองนาโกย่าและเมืองฮอกไกโด
ง. เมืองเกียวโตและเมืองโอซาก้ า

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เมื่อผู้เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ องขบวนการเสรี ไทยจนจบ ผู้วิจยั ได้ สร้ าง
คํ าถามเรี ยกว่า “แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน” จํ า นวน 30 ข้ อ แบ่ง ออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบเลือกตอบถูกและผิด และตอนที่ 2 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก ใช้ วดั ความสามารถทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ในข้ อสอบแบบเลือกตอบถูกผิด ผู้วิจยั เฉลยคําตอบว่า “ถูก” และ “ผิด” หน้ าข้ อสอบแต่ละข้ อ
ด้ วยตัวอักษรพิมพ์ ดําหนา และในข้ อความวงเล็บที่เป็ นตัวเอียง คือ คําอธิ บาย ในกรณี ที่ผ้ ูเรี ยนทํ า
แบบฝึ กหัดแล้ วตอบผิด
ในข้ อสอบแบบปรนั ย ผู้ วิ จั ย ทํ า เฉลยข้ อที่ ถู ก ต้ องในแต่ ล ะข้ อ เป็ นตั ว พิ ม พ์ ดํ า หนา
และในข้ อความวงเล็บที่เป็ นตัวเอียง คือ คําอธิบายข้ อที่ผิด ในกรณีที่ผ้ เู รี ยนทําแบบฝึ กหัดแล้ วตอบผิด
ตอนที่ 1 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบเลือกตอบถูกและผิด
ถูก 1. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ดําเนินงานในการต่อต้ านญี่ปนด้
ุ่ วยการการโฆษณาชักชวนคนไทยใน
ประเทศไทยให้ เป็ นปรปั กษ์ กบั ญี่ปนุ่ โดยเริ่มต้ นงานนี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ผิด 2. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เห็นด้ วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยที่ยอมให้ ญี่ปนเดิ
ุ่ นทัพ
ผ่านประเทศไทย
(ม.ร.ว.เสนี ย์ ปราโมช ไม่เห็นด้ วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยที่ยอมให้ ญี่ปุ่น
เดินทัพผ่านประเทศไทย)
ถูก 3. นักเรี ยนไทยในสหรั ฐอเมริ กาได้ สมัครเป็ นเสรี ไทยกับสถานทูตในกรุ งวอชิงตัน ผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ เข้ ารับการฝึ กเป็ นทหารสังกัดหน่อย โอ.เอส.เอส. (O.S.S. = Office of Strategic
Service) ของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ผิด 4. ขบวนการสายเสรี ไทยในประเทศมีแต่ยวุ ชนทหาร (อายุไม่เกิน 18 ปี ) เท่านัน้
(ขบวนการเสรี ไทยในประเทศประกอบไปด้ วยหลายกลุ่ม เช่น ทหาร ตํารวจ นักการเมือง เป็ น
ต้ น)
ผิด

5. นายปรี ดี พนมยงค์ จัดตังขบวนการเสรี
้
ไทยขึ ้น เพื่อต้ องการล้ มล้ างระบอบการปกครอง
ของจอมพล ป.พิบลู สงครามโดยเฉพาะ
(ขบวนการเสรี ไทยจัดตังขึ
้ ้นเพื่อต่อต้ านญี่ปน)
ุ่
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ถูก
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด

ผิด
ถูก
ถูก

ผิด
ถูก

6. ขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริ กา ถือได้ ว่าเป็ นขบวนการแรกที่เปิ ดเผยและเป็ นทางการ
ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นอย่างรวดเร็ ว
7. รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2485
8. Pioneer Corps คือ ทหารรับใช้ ในกองทัพสหรัฐอเมริ กา
(Pioneer Corps คือ ทหารรับใช้ ในกองทัพอังกฤษ)
9. รัฐบาลอังกฤษได้ กกั กันเงินและทรัพย์สินทังหมดของรั
้
ฐบาลไทยที่มีอยูใ่ นบัญชีของ
สถานทูตนักเรี ยนไทยในอังกฤษจึงต้ องดิ ้นรน เพื่อความอยูร่ อด
10. สหรัฐอเมริ กาได้ ใช้ ระเบิดปรมาณูที่มีชื่อว่า “Little Boy” ทิ ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางา
ซากิของญี่ปนุ่
(ที่จริ งแล้ วระเบิดที่สหรัฐอเมริ กาใช้ ชื่อว่า “Atomic Bomb”)
11. ม.จ.ศุภสวัสดิส์ นิท สวัสดิวตั น์ เป็ นผู้นําของขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริกา
(ม.จ.ศุภสวัสดิ์ สนิท สวัสดิวตั น์ เป็ นผู้นําของขบวนการเสรี ไทยสายอังกฤษ)
12. สมาชิกของขบวนการเสรี ไทยในประเทศไม่พอใจในสถานการณ์ที่ญี่ปนบุ
ุ่ กประเทศไทย
และไม่เห็นด้ วยกับการที่รัฐบาลยอมเป็ นพันธมิตรกับญี่ปนุ่
13. ขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริกามีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็ นผู้นํา และม.ร.ว.เสนีย์
ปราโมช ยังได้ รับการสนับสนุนจาก Offices Of Stategic Services หรื อที่เรี ยกว่า OSS
ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานพิ เ ศษที่ ตัง้ ขึ น้ ในสถานการณ์ ส งครามและขึ น้ ตรงต่ อ ประธานาธิ บ ดี
ของสหรัฐอเมริ กา
14. ขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริกามีปัญหาในการจัดตังผู
้ ้ นํา
(ขบวนการเสรี ไทยสายอังกฤษมีปัญหาเรื่ องผู้นํา)
15. นายปรี ดี พนมยงค์ ผู้ นํ า ขบวนการเสรี ไทย ได้ พยายามอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะติ ด ต่ อ กั บ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรด้ วยการส่งผู้แทนของขบวนการเสรี ไทยไปยังประเทศจีนเพื่อเจรจากับฝ่ าย
สัมพันธมิตร ผู้แทนคณะแรก คือ นายจํากัด พลางกูร
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ตอนที่ 2 จํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
1. ข้ อใดกล่าวถึงขบวนการเสรี ไทย ไม่ถกู ต้ อง
ก. จัดตัง้ ขึน้ เพื่อช่ วยเหลือและอยู่เคียงข้ างญี่ปุ่น เพื่อต่ อสู้กับฝ่ ายสัมพันธมิตร
ข. ขบวนการเสรี ไทยมีทหาร ตํารวจ ยุวชนทหาร ลูกเสือและอาสาสมัครต่างๆ ในจังหวัดร่ วม
เป็ นสมาชิก
ค. เป้าหมายของการทํ างานของขบวนการเสรี ไ ทยในประเทศคือต้ องการติดต่อกับชาติ
พันธมิตร เพื่อส่งข่าวให้ ทราบว่ามีขบวนการต่อต้ านญี่ปนอยู
ุ่ ใ่ นประเทศ
ง. ขบวนการเสรี ไ ทยแบ่งออกเป็ น 3 สาย คือ สายเสรี ไทยในประเทศ สายเสรี ไทยสาย
สหรัฐอเมริ กา และสายเสรี ไทยสายอังกฤษ
2. ข้ อใด ไม่ได้ จัดอยูใ่ นขบวนการเสรี ไทย
ก. ฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมเจ้ า (ปี กขวา)
ข. คณะราษฎร
ค. ฝ่ ายทหารเรื อและข้ าราชการพลเรื อนเสรี นิยม (ปี กกลาง)
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุม่ ผู้นําอีสาน (ปี กซ้าย)
3. ทางรถไฟสายมรณะ ถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่ออะไร
ก. เพื่อส่งของไปค้ าขาย
ข. เพื่อลําเลียงกองทหารญี่ปุ่น อาวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารจากดินแดนไทย
ไปสู่แนวรบในพม่ าและพรมแดนอินเดีย
ค. เพื่อย่นระยะทางเดินเท้ า
ง. เพื่อกระชับไมตรี ไทยกับพม่า
4. กองทัพพายัพ มีกองบัญชาการกองทัพตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดใด
ก. ตาก
ข. เชียงใหม่
ค. ลําปาง
ง. ลําพูน
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5. ข้ อใด ไม่ อยู่ ในแผนการดําเนินงานต่อต้ านญี่ ปนของม.ร.ว.เสนี
ุ่
ย์ ปราโมช ผู้นําขบวนการเสรี ไทย
ในสหรัฐอเมริ กา
ก. งานการโฆษณาชักชวนคนไทยในประเทศไทยให้ เป็ นปรปั กษ์กบั ญี่ปนุ่
ข. งานด้ านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ประชาชนชาวอเมริ กันรู้ จกั ประเทศไทยดีขึ ้นและช่วยเหลือ
ส่งเสริ มงานของเสรี ไทย
ค. งานทางด้ านทหารอาสาสมัคร เพื่อเตรี ยมการปฏิบตั งิ านใต้ ดนิ ภายในประเทศไทย
ง. ส่ งนั ก เรี ย นและข้ า ราชการในสหรั ฐ อเมริ ก าไปช่ ว ยเหลื อ ญี่ ปุ่ นในการรบกั บ
สัมพันธมิตร
6. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ใช้ สถานที่ใดเป็ นที่ดําเนินงานของขบวนการเสรี ไทยสายสหรัฐอเมริกา
ก. บ้ านของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ข. วัดไทยในสหรัฐอเมริ กา
ค. สถานทูต
ง. โรงเรี ยน
7. ขบวนการเสรี ไทยสายใด มีเชื ้อพระวงศ์เข้ าร่วมอยูม่ าก
ก. ขบวนการเสรี ไทยในสหรัฐอเมริกา
ข. ขบวนการเสรี ไทยภายในประเทศ
ค. ขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ
ง. ไม่มีข้อถูก
8. บุค คลสํ าคัญ ที่ ใ ห้ การสนับ สนุนขบวนการเสรี ไ ทยสายอัง กฤษ (และท้ า ยที่ สุด จะเป็ นผู้เ ชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายนายปรี ดี พนมยงค์ และฝ่ ายเจ้ า) ทังยั
้ งทรงเข้ าร่วมในฐานะผู้ใหญ่ของไทย
กับกองกําลังทหารอังกฤษหรื อที่เรี ยกว่า “หน่วย Force 136 คือใคร
ก. สมเด็จพระนางเจ้ ารํ าไพพรรณี
ข. ม.จ.ศุภสวัสดิ์สนิท สวัสดิวัตน์
ค. พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์
ง. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
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9. คนไทยในสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ ที่ได้ อาสาสมัครเข้ าในกองทัพของประเทศทังสองดั
้
งกล่าว ต่างก็
ได้ รับการฝึ กอย่างหนักด้ านใดบ้ าง
ก. ด้ านวิชาการรบแบบกองโจร
ข. ด้ านการก่อวินาศกรรม
ค. ด้ านการรับส่งวิทยุสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้ อ
10. ขบวนการเสรี ไทยได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนนายทหารสารวัตรและโรงเรี ยนนายสิบสารวัตรทหาร โดยรับ
สมัครนิสิตจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและนักเรี ยนเตรี ยมปริ ญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การเมือง นักเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักเรี ยนเตรี ยมนายเรื อ เพื่ออะไร
ก. เพื่อฝึ กให้ เป็ นผู้ นําของกองกําลังพลพรรคใต้ ดินในการสู้รบขับไล่ กองทัพญี่ปุ่น
ออกจากประเทศไทย
ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาในเวลานัน้
ค. เพื่อรับสมัครนิสิตที่มีผลการเรี ยนดีเข้ ามาเป็ นทหาร
ง. ไม่มีข้อถูก
11. ญี่ปนยอมจํ
ุ่
านนต่อฝ่ ายสัมพันธมิตร เมื่อวันใด
ก. 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488
ข. 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ญี่ปนได้
ุ่ เปิ ดฉากโจมตีฐานทัพเรื อเพิร์ลฮาเบิร์ลของสหรัฐอเมริ กา)
ค. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ไทยตกลงทําสัญญาเป็ นพันธมิตรทางการทหารกับญี่ปนุ่ รวมทัง้
พันธมิตรทางการรุกรานและการป้องกัน)
ง. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (กองทัพบกสนาม ได้ เคลื่อนกําลังเข้ าไปในสหรัฐไทยใหญ่)
12. ประเทศใดบ้ างที่ตกเป็ นประเทศผู้แพ้ สงคราม
ก. เยอรมัน
ข. ญี่ปนุ่
ค. อิตาลี
ง. ถูกทุกข้ อ
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13. ใครเป็ นผู้แนะนําให้ ออกประกาศสันติภาพ เพื่อยืนยันว่า สงครามระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริ กาและ
อังกฤษนันเป็
้ นโมฆะ
ก. ลอร์ ดเบเดน โพเอลล์ (ไม่เกี ่ยว ลอร์ ดเบเดน โพเอลล์ คือ ผูก้ ่อตัง้ ลูกเสือโลก)
ข. ลอร์ ดสตีเฟน กรี น (ไม่เกี ่ยว ลอร์ ดสตีเฟน กรี น คือ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการค้าและ
การลงทุนของอังกฤษ พ.ศ. 2555)
ค. ลอร์ ดหลุยส์ เมานท์ แบทเทน (ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิ ตร ในภาคพืน้ เอเชี ย
อาคเนย์ในขณะนัน้ )
ง. ไม่มีข้อถูก
14. คําประกาศสันติภาพข้ อใดที่ยืนยันว่า “สงครามระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษนันเป็
้ น
โมฆะ” และด้ วยประกาศสันติภาพฉบับนี ้ รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาจึงได้ ประกาศรับรองความเป็ นเอกราช
ของประเทศไทย
ก. ว่าประเทศไทยมีเจตจํานงแน่วแน่ที่จะสถาปนาสัมพันธไมตรี ซึ่งได้ มีตอ่ สหประชาชาติก่อน
การยึดครองของญี่ปนุ่
ข. ประเทศไทยพร้ อมที่จะคืนอาณาเขตบางส่วนที่ญี่ปนได้
ุ่ มอบหมายให้ แก่ไทย ให้ แก่องั กฤษ
และฝรั่งเศส
ค. ให้ คํามัน่ สัญญาว่าจะจ่ายค่าทดแทนที่เป็ นธรรมและความยุติธรรมสําหรับความบุบสลาย
ต่างๆ
ง. ถูกทุกข้ อ
15. ขบวนการเสรี ไทย มีอีกชื่อหนึง่ เรี ยกว่าอะไร
ก. ขบวนการต่ อต้ านญี่ปุ่น
ข. ขบวนการรวมชาติไทย
ค. ขบวนการลับในไทย
ง. ขบวนการชาตินิยม

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก จ
ร่ างความตกลง 21 ข้ อ
1. ให้ ยุบองค์การทหาร องค์การกึ่งทหาร องค์การทางการเมือง ซึ่งกระทําการโฆษณาเป็ น
ปรปั กษ์ตอ่ สหประชาชาติ
2. ส่ง มอบบรรดาเรื อทัง้ หมดที่ เ ป็ นของสหประชาชาติซึ่ง อยู่ใ นท่าเรื อให้ แก่เ จ้ าหน้ า ที่
สัมพันธมิตร
3. จะกระทําการทุกวิถีทางเพื่อปลดเปลื ้องบรรเทาทุกข์เชลยศึก และผู้ที่กักขังสัมพันธมิตร
และจะออกค่าใช้ จ่ายในการจัดหาอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยา อนามัย และการขนส่ง ให้ มีเพียงพอ โดย
ปรึกษากับเจ้ าหน้ าที่ทหารฝ่ ายสัมพันธมิตร
4. จะรับผิดชอบในการป้องกันรักษาและซ่อมแซมชดใช้ ซงึ่ ทรัพย์สินของสัมพันธมิตรทังหมด
้
5. ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรในเรื่ อง
ก. ปลดอาวุธญี่ปนในประเทศไทย
ุ่
และส่งมอบให้ แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร
ข. ยึดและมอบเครื่ องอุปกรณ์ในการสงครามของญี่ปนให้
ุ่ แก่เจ้ าหน้ าที่ทางการทหาร
ฝ่ ายสัมพันธมิ ตรซึ่งจะได้ ตัง้ ขึน้ รวมทัง้ เรื อรบ เรื อสิน ค้ าทุกชนิด เครื่ องบิน อาวุธ กระสุน ยานยนต์
และยานอื่ น ๆ คลัง ทหารต่า งๆ รวมทัง้ นํ า้ มัน ที่ ใ ส่ใ นการบิ น และนํ า้ มัน อื่ น ๆ กับ เชื อ้ เพลิ ง เสื อ้ ผ้ า
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ของวิทยุ และทรัพย์สมบัตอิ ื่นๆ ซึง่ เป็ นของกองทัพญี่ปนุ่
6. ห้ ามทําการค้ ากับศัตรูของสัมพันธมิตร
7. ยึดทรัพย์ของญี่ปนทั
ุ่ งหมด
้
(และศัตรูอื่นๆ) มอบให้ สมั พันธมิตร
8. ร่ วมมือในการฟ้องร้ องและสอบสวนบุคคลซึ่งต้ องหาว่าเป็ นอาชญากรสงคราม หรื อผู้ที่
ร่วมมือกับญี่ปนุ่ หรื อกับศัตรูของสัมพันธมิตรโดยเปิ ดเผย
9. ส่งมอบตัวกบฏซึง่ เป็ นชนชาติสมั พันธมิตรให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สมั พันธมิตร
10. จะบํ ารุ ง รั ก ษาและพร้ อมที่ จ ะช่วยเหลื อเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ตรทัง้ ทางทัพ เรื อ
ทัพบก และทัพอากาศ ตลอดจนท่าเรื อ สนามบิน สิ่งก่อสร้ าง เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทางคมนาคม อาวุธ
และคลังทุกชนิด ตามที่จะได้ ระบุ และนอกจากนันรวมทั
้
งสิ
้ ่งปลูกสร้ างบนพื ้นดิน และคลังสัมภาระอื่นๆ
ตามแต่เ จ้ า หน้ าที่ ท หารสัม พัน ธมิ ตรจะได้ แจ้ ง ความประสงค์ เ ป็ นครั ง้ คราว เพื่ อ ให้ เ ป็ นที่ พัก ทหาร
ในการที่จะเข้ ามาปลดอาวุธญี่ปนและเป็
ุ่
นที่เก็บของด้ วย
11. จะให้ ใช้ ทา่ เรื อและให้ ความสะดวกในการจราจรแก่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรในดินแดน
ไทยได้ ตามประสงค์
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12. จัดการตามความประสงค์ของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรในการควบคุมหนังสือพิมพ์
ตรวจตราและควบคุมวิทยุ การติดต่อทางสายต่างๆ การติดตังหรื
้ อกิจการอื่นๆที่ เกี่ ยวกับคมนาคม
ภายใน
13. จะดําเนินการปกครองทางพลเรื อนต่อไปโดยปฏิบตั ิตามความประสงค์ของเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายสัมพันธมิตร เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถปฏิบตั กิ ิจการของเขาได้
14. ในกรณี ที่จะต้ องการให้ มีความสะดวกในการเกณฑ์แรงงาน และการใช้ ประโยชน์ใน
ดินแดนไทย ซึง่ การประกอบการอุตสาหกรรมขนส่ง ตลอดจนการคมนาคม โรงไฟฟ้า สาธารณกิจ และ
ความสะดวกอื่นๆ คลังเชื ้อเพลิงและวัตถุอื่นๆ ตามแต่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะแสดงความประสงค์
มา
15. เรื อสิน ค้ าของชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ใ นน่านนํ า้ ไทยหรื อต่างประเทศ ต้ องอยู่ในความ
ควบคุมของสัมพันธมิตร เมื่อสัมพันธมิตรต้ องการเพื่อผลประโยชน์ของสัมพันธมิตร
16. ยอมให้ จดั ตังผู
้ ้ แทนทางทหารซึ่งแต่งตังโดยเจ้
้
าหน้ าที่ทางการทหาร เพื่อเป็ นที่ปรึ กษา
ในการจัดกําลัง การฝึ ก และการจัดเครื่ องมือเครื่ องใช้ กําลังของกองทัพไทย
17. ห้ ามไม่ใ ห้ นําเข้ าข้ าว ดี บุก ยาง และไม้ สัก ออกนอกประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะเห็นว่าจําเป็ น โดยพิจารณาเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็ นอยู่ขณะนัน้
เว้ น แต่ใ นความอํ า นวยของกรรมการผสมฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต ร หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค ล้ า ยกั น ที่ จ ะมาแทน
คณะกรรมการคณะนี ้
18. ตลอดเวลาที่โลกยังขาดแคลนข้ าว ตามความเห็นของคณะกรรมการผสมสัมพันธมิตร
หรื อเจ้ าหน้ าที่สมั พันธมิตร จะต้ องปรับปรุงข้ าวให้ ได้ ผลเป็ นจํานวนมากที่สดุ และจํานวนที่เหลือจะต้ อง
มีไว้ ให้ กรรมการข้ าวสัมพันธมิตรด้ วยราคาที่จะตกลงกับคณะกรรมการข้ าว โดยถือราคาควบคุมข้ าว
ที่อยูใ่ นประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
19. จะตกลงรายละเอี ยดกับคณะกรรมการข้ าวของสัมพันธมิตรในเรื่ องเกี่ยวกับวิธีการที่
จะให้ บัง เกิ ด ผลตามข้ อ ตกลงข้ า งบนนี ้ ข้ อ ตกลงดัง กล่ า วนี จ้ ะต้ อ งกิ น ความถึ ง รายละเอี ย ดตาม
ภาคผนวกตกลงนี ้ และนอกจากนันจะจั
้ ดให้ มี
ก. สัมพันธมิตรจะเข้ าควบคุมเพื่อให้ กิจการต่างๆ ที่สมั พันธมิตรต้ องการให้ เป็ นไป
ตามความประสงค์จนกว่ารัฐบาลไทยจะมีประกันให้ แก่สมั พันธมิตร
ข. เพื่ อ ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ภายหลัง ต่ อ ไปอี ก ระหว่ า งระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกับ
คณะกรรมการข้ าวสัมพันธมิตร ในการที่จะบริหารข้ อผูกพันใดๆ ซึง่ ได้ มีขึ ้นแล้ วนันต่
้ อไป
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20. การวางนโยบายการเงิ นของไทย (รวมทัง้ อัตราแลกเปลี่ ยนซึ่ง กํ าหนดเมื่ อเริ่ ม ต้ น)
ต้ องเป็ นไปตามคําแนะนําของผู้แทนฝ่ ายสัมพันธมิตร โดยยึดหลักความสะดวกที่จะให้ การปลูกข้ าวมี
ผลมากที่สดุ และให้ บงั เกิดอุปโภคอื่นๆ ที่ยงั ขาดแคลนอยู่ และเพื่อหลีกเลี่ยงการยุง่ ยากทางเศรษฐกิจ
21. จะให้ ขา่ วที่เป็ นประสงค์โดยเร็วที่สดุ และจะปฏิบตั ติ ามภาคผนวกซึง่ ได้ แนบมาด้ วย

ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ฉ
ความตกลงสมบูรณ์ แบบ
เพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่ างประเทศไทยและดินแดนใหญ่ และอินเดีย
ลงนามกัน ณ สิงคโปร์ วันที่ 1 มกราคม 2489
โดยที่ตามประกาศซึ่งได้ กระทํา ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ผู้สําเร็ จราชการ
แทนพระองค์แห่งประเทศไทย ได้ ประกาศในพระปนมาภิไชย ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั แห่งประเทศไทย
ว่า การประกาศสงครามซึ่งประเทศไทยได้ กระทําเมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1942 ต่อสหราชอาณาจักร
เป็ นโมฆะ ด้ วยเหตุที่กระทําไปโดยขัดกับเจตจํานงของประชากรชาวไทย และเป็ นการฝ่ าฝื นรัฐธรรมนูญ
และ กฎหมายของประเทศไทย และ
โดยที่วนั เดียวกันประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ดังกล่าวแล้ วได้ รับความเห็นชอบเป็ น
เอกฉันท์จากสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยและ
โดยที่รัฐบาลได้ บอกปฏิเสธสัมพันธ์ไมตรี ซึง่ ประเทศไทยได้ กระทํากับญี่ปนุ่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
ค.ศ. 1941 กับทังบรรดาสนธิ
้
สญ
ั ญา กติกา หรื อความตกลงอื่นๆซึง่ ได้ กระทําไว้ ระหว่างประเทศญี่ปนและ
ุ่
โดยที่ รั ฐ บาลไทยมี ความใฝ่ ใจที่ จ ะเข้ ามี ส่วนร่ วมอย่างเต็ม ที่ ในการบรรเทาผลแห่ง สงคราม
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในการดํ าเนิ น บรรดากระบวนการอัน มี ค วามมุ่ง หมายที่ จ ะช่ วยเหลื อ ในการกลับ
สถาปนาความมัน่ คงระหว่างประเทศและสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจทัว่ ไปและ
โดยที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดียอาศัยข้ อคํานึงเนื่องด้ วยการกระทําในการ
บอกปฏิ เ สธ ซึ่ง รั ฐ บาลไทยได้ ปฏิ บัติไ ปแล้ ว และระลึก อยู่ด้วยเหมื อนกัน ถึ ง การอุป การที่ กระบวนการ
เคลื่ อนไหวต่อต้ าน ในประเทศไทยได้ อํานวยให้ ระหว่างสงครามกับญี่ ปุ่น จึง มี ความปรารถนาที่จ ะให้
สถานะสงครามสิ ้นสุดลงโดยทันที

137
ฉะนันรั
้ ฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดียฝ่ ายหนึ่ง กับรัฐบาลอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งมีความ
ปรารถนาที่จะกลับเจริ ญความสัมพันธ์ ทางไมตรี อนั สนิทสนม ซึ่งมีอยู่ก่อนสงคราม จึงตกลงกระทําความ
ตกลงเพื่อความประสงค์ดงั กล่าว และเพื่อการนี ้ได้ แต่งตังผู
้ ้ มีอํานาจเต็มคือ
ฝ่ ายรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ และไอร์ แลนด์เหนือ
นาย ม.อี.เคนิง, ซี.เอ็ม.จี. , โอ.บี.อี.
ฝ่ ายรัฐบาลดินเดีย
นาย ม.ส.อาเนย์
ฝ่ ายรัฐบาลไทย
หม่อมเจ้ าวิวฒ
ั นไชย ไชยันต์
พลโท พระยาอภัยสงคราม
นายเสริ ม วินิจฉัยกุล
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ผู้ซงึ่ ได้ สง่ หนังสือมอบอํานาจเต็มให้ แก่กนั และกัน และได้ ตรวจเห็นว่าเป็ นไปตามแบบที่ดีและ
ถูกต้ องแล้ ว ได้ ทําความตกลงกันดังต่อไปนี ้
การใช้ คืนและการปรับปรุ ง
ข้ อหนึ่ง
รั ฐ บาลไทยตกลงว่าจะบอกปฏิ เ สธบรรดากระบวนการ เนื่ องจากการประกาศสงครามอันได้
กระทํา เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1942 ดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น และจะจัดกระบวนการทางนิติบญ
ั ญัติ และ
การปกครองที่จําเป็ น เพื่อให้ เป็ นผลแก่การบอกปฏิเสธนัน้
ข้ อสอง
รัฐบาลไทยได้ แถลงว่าเป็ นโมฆะบรรดาการที่นบั ว่าได้ มาซึ่งอาณาเขตบริ ติช ที่ประเทศไทยได้
กระทําหลังวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 กับบรรดาหลักสิทธิ สิทธิทรัพย์สิน และผลประโยชน์ซึ่งรัฐบาลไทย
หรื อคนในบังคับไทยได้ มาในอาณาเขตดังกล่าวหลังจากวันที่ว่านัน้ รัฐบาลไทยตกลงว่า จะจัดกระบวนการ
ทางนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ี่จําเป็ น เพื่อให้ เป็ นผลตามคําแถลงข้ างบนนี ้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก. จะยกเลิก และแถลงว่าเป็ นโมฆะตังแต่
้ ต้น บรรดากระบวนการทงนิติบญ
ั ญัติและทางปกครอง
เกี่ยวกับการซึ่งนับว่าเป็ นการผนวกหรื อรวมเข้ าในประเทศไทยแห่งอาณาเขตบริ ติช ซึ่งได้ กระทําหลังวันที่
7 ธันวาคม ค.ศ. 1941
ข. จะถอนบรรดาเจ้ าหน้ าที่ทหารไทยตามความต้ องการของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพลเรื อนหรื อฝ่ ายทหาร
ผู้มีอํานาจ ออกจากบรรดาอาณาเขตบริ ติชเหล่านี ้ หลังจากที่นบั ได้ ว่าผนวกหรื อรวมเข้ ากับประเทศไทย
แล้ ว
ค. จะคืนบรรดาทรัพย์สินที่ได้ เอาไปจากอาณาเขตเหล่านี ้ รวมทังเงิ
้ นตรา เว้ นแต่เท่าที่ แสดง
หลักฐานได้ วา่ ได้ ให้ คา่ อันเป็ นธรรมเป็ นการแลกเปลี่ยนกันแล้ ว
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ง. จะให้ ค่าทดแทนเพื่ อความวินาศหรื อความบุบสลายแห่งทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์
ในอาณาเขตนี ้ อันเกิดขึ ้นจากการที่ประเทศไทยยึดครองอาณาเขตเหล่านี ้
จ. จะไม่ถอนเป็ นเงินสเตอร์ ลิงจากทุนสํารองสเตอร์ ลิงที่เคยมีอยู่ ซึ่งธนบัตรไทยที่เดินสะพัดอยู่
อันเจ้ าหน้ าที่บริ ติชได้ รวบรวมไว้ ในอาณาเขตบริ ติชที่ประเทศไทยได้ ยึดครองภายหลังวันที่ 7 ธันวาคม
ค.ศ. 1941
ข้ อสาม
รั ฐ บาลไทยตกลงว่ า จะรั บ ผิ ด ชอบในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาและคื น ในสภาพไม่ เ สื่ อ มเสี ย
บรรดาทรั พย์ สิน สิทธิ และผลประโยชน์ทุกชนิดของฝ่ ายบริ ติชในประเทศไทย และในการใช้ ค่าทดแทน
เพื่อความวินาศหรื อความบุบสลายที่ได้ รับ คําว่า “ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์” ให้ กินความรวมตลอด
ถึงทรัพย์สินทางราชการของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดีย ทรัพย์สินที่ได้ รับโอนกรรมสิทธิ
หลังจากสงครามได้ อุบตั ิขึ ้นบํานาญที่ให้ แก่คนชาติบริ ติช สต๊ อกดีบุก ไม้ สกั และอื่นๆ ซึ่งให้ ไว้ แก่ห้างและ
เอกชน บริ ตชิ ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 และยังคงสมบูรณ์ในเวลานัน้
ข้ อสี่
รัฐบาลไทยตกลงว่า จะเลิกพิทกั ษ์ธุรกิจการธนาคารและการพาณิชย์ฝ่ายบริ ตชิ และยอมให้ กลับ
ดําเนินธุรกิจต่อไป
ข้ อห้ า
รัฐบาลไทยตกลงว่า จะยอมรับผิดโดยบวกดอกเบี ้ยตามอัตราส่วนร้ อยที่สมควรในส่วนการใช้ เงิน
ค้ างจ่ายเกี่ยวกับเงินกู้และเกี่ยวกับดารใช้ เงินบํานาญเต็มจํานวนตังแต่
้ วนั ที่หยุดให้ เงินตามระเบียบ
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ความมั่นคง
ข้ อหก
รัฐบาลไทยยอมรับนับถือว่า กระบวนเหตุการณ์ ในสงครามกับญี่ ปุ่น แสดงให้ เห็นความสําคัญ
ของประเทศไทย เนื่องในการป้องกัน มลายา พม่า อินเดียและอินโดจีน และความมั่นคงของมหาสมุทร
อิ น เดี ย และเขตแคว้ น ปาซิ ฟิ คตะวัน ตกเฉี ยงใต้ และรั ฐ บาลไทยได้ ตกลงว่าจะร่ ว มมื อเต็ม ที่ ใ นบรรดา
ข้ อตกลงเพื่ อ ความมั่น คงระหว่ างประเทศ ซึ่ง องค์ การสหประชาชาติ หรื อ คณะรั ฐ มนตรี ค วามมั่นคง
แห่งองค์การนันเห็
้ นชอบแล้ ว และหากจะเกี่ยวเนื่องถึงประเทศไทย และเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาข้ อตกลง
เพื่อความมัน่ คงระหว่างประเทศซึง่ หากจะเกี่ยวกับประเทศหรื อแคว้ นเหล่านัน้
ข้ อเจ็ด
รั ฐ บาลไทยรั บ ว่ า จะไม่ ตัด คลองข้ ามอาณาเขตไทยเชื่ อ มมหาสมุ ท รอิ น เดี ย กั บ อ่ า วไทย
โดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรมิได้ เห็นพ้ องด้ วยก่อน
การร่ วมมือทางพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
ข้ อแปด
รัฐบาลไทยตกลงว่า จะจัดกระบวนการทุกอย่างที่จะกระทําได้ เพื่อกลับสถาปนาการค้ าขาเข้ า
และ ขาออกระหว่างประเทศไทยฝ่ ายหนึง่ กับ อาณาเขตบริ ติชที่ใกล้ เคียงอีกฝ่ ายหนึ่ง และยึดถือและรักษา
นโยบายฐานะเพื่อนบ้ านที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินเรื อชายฝั่ ง
ข้ อเก้ า
รั ฐ บาลไทยรั บว่ า จะเจรจากับรั ฐ บาลแห่ง ราชอาณาจัก ร โดยเร็ วที่ สุดที่ จ ะกระทํ า ได้
เพื่อทําสนธิสญ
ั ญาการตังถิ
้ ่นฐาน การพาณิชย์และการเดินเรื อฉบับใหม่ และทําอนุสญ
ั ญากงสุล โดยอาศัย
การถ้ อยทีถ้อยใช้ หลักการข้ อ 11 ข้ างล่างเป็ นมูลฐาน
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ข้ อสิบ
รัฐบาลไทยรับว่า จะเจรจากับอินเดียโดยเร็ วที่สดุ ที่จะกระทําได้ เพื่อทําสนธิสญ
ั ญาการพาณิชย์
และการเดินเรื อฉบับใหม่ โดยอาศัยการถ้ อยทีถ้อยใช้ หลักการในข้ อต่อไปนี ้เป็ นมูลฐาน
ข้ อสิบเอ็ด
1. ระหว่างที่ยงั ไม่ได้ ทําสนธิสญ
ั ญาและอนุสญ
ั ญาดังกล่าวในข้ อ 9 และ 10 ข้ างบนนี ้ และภายใต้
บังคับแห่งวรรค (2) ของข้ อนี ้ รัฐบาลไทยรับว่าจะถือตามบทบัญญิติแห่งสนธิสญ
ั ญาการค้ าพาณิชย์และ
การเดินเรื อ ซึ่งลงนามกัน ณ กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1937 กับทัง้ รับว่านอกจาก
สนธิสญ
ั ญาจะอนุญาติให้ กระทําได้ โดยชัดแจ้ งแล้ ว จะไม่ใช้ กระบวนการใดๆบังคับ อันเป็ นการอาศัยเหตุ
สัญชาติกีดกันผลประโยชน์ทางพาณิชย์และอุจสาหกรรม ฝ่ ายบริ ติชหรื อผู้ประกอบวิชาฝ่ ายบริ ติชจากการ
มีสว่ นร่วมในเศรษฐกิจและการค้ าของไทยหรื อกระบวนการใดๆที่บงั คับให้ รักษาไว้ ซึ่งสต๊ อกหรื อส่วนสํารอง
เกินกว่าที่ปฏิบตั กิ นั อยูโ่ ดยปกติในการพาณิชย์ การเรื อ การอุตสาหกรรม หรื อการธุรกิจ
2. คํามัน่ สัญญาของรัฐบาลไทยกล่าวข้ างบนนี ้ (ก) ให้ มีข้อยกเว้ นใดๆได้ ตามแต่ที่จะมีข้อตกลง
กัน ในเวลาใดๆ ระหว่า งรั ฐ บาลแห่ง สหราชอาณาจักรหรื อรั ฐ บาลอิน เดีย แล้ ว แต่กรณี กับรั ฐ บาลไทย
(ข) นอกจากจะได้ ยืดเวลาออกไปด้ วยความตกลงพร้ อมกัน จะเป็ นอันตกไปถ้ าหากว่าสนธิ สัญญาและ
อนุสญ
ั ญาดังกล่าวในข้ อ 9 และ 10 ไม่ได้ ทํากันภายในกําหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ใช้ ความตกลงนี ้
3. ความในข้ อนี ้ไม่ได้ ถือว่า เป็ นการตัดทางที่จะให้ ผลปฏิบตั ิซึ่งให้ ประโยชน์อนุเคราะห์เท่าเทียม
กันแก่คนชาติ และการธุระของสหประชาชาติทงหมดหรื
ั้
อแต่ชาติหนึง่ ชาติใด
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ข้ อสิบสอง
รัฐบาลไทยรั บว่า จะมีข้อตกลงระหว่างประเทศทัว่ ไปใดๆเกี่ ยวกับดีบุกหรื อยาง ซึ่งอนุโลมตาม
หลักการเกี่ ยวกับข้ อตกลงว่าด้ วยโภคภัณ ฑ์ ตามแต่องค์การสหประชาชาติ หรื อคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ
และการสังคมแห่งองค์การนันจะได้
้
ตกลงกัน
ข้ อสิบสาม
จนกระทั่งวันซึ่งจะเป็ นวันเดียวหรื อต่างวันกันก็ได้ แต่ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1947
รัฐบาลไทยรับว่า นอกจะจะเป็ นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการประสม ณ วอชิงตัน หรื อ องค์คณะ
ใดๆ ที่จะมาทําแทน ในกรณีข้าว นอกจากจะได้ เป็ นไปตามคําอํานวยขององค์การพิเศษที่จะจัดตังเพื
้ ่อการ
นัน้ แล้ ว จะห้ ามบรรดาการส่ ง ข้ าว ดี บุ ก ยาง และไม้ สั ก ออกนอกประเทศ และจัด ระเบี ย บการค้ า
และเร่งการผลิตโภคภัณฑ์เหล่านี ้
ข้ อสิบสี่
รัฐบาลไทยรับว่า โดยเร็ วที่สดุ ที่พอจะกระทําได้ โดยเอาข้ าวไว้ ให้ เพียงพอแก่ความต้ องการภายใน
ของไทยแล้ ว จะจัดให้ มีข้าวสาร ณ กรุ งเทพฯ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ องค์การแห่งสหราชอาณาจักรจะได้
แจ้ งให้ ทราบนัน้ ใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ในปริ มาณข้ าวส่วนที่เหลือซึ่ง สะสมไว้ และมีอยู่ในประเทศไทย ณ บัดนี ้
แต่ไม่เกินหนึง่ กับกึ่งล้ านตัน เป็ นอย่างมาก หรื อจะตกลงกันว่าจํานวนข้ าวสารอันแน่นอนที่จะจัดให้ มีไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ได้ ตามความในข้ อนี น้ ัน้ องค์ ก ารดัง กล่า วข้ างต้ น จะเป็ นผู้กําหนด และข้ าวสาร ข้ าวเปลื อ ก
หรื อ ข้ า วกล้ อ งที่ ส่ ง มอบ ตามความในข้ อ นี จ้ ะให้ อ นุโ ลมตามมาตรฐานคุณ ภาพ เป็ นที่ ต กลงกัน ตาม
เจ้ าหน้ าที่ ดังกล่าวจะได้ กําหนด
ข้ อสิบห้ า
จนกระทัง่ วันที่ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1947 รัฐบาลไทยตกลงว่าจะจัดให้ องค์กรข้ าว
ดังกล่าวในข้ อ 13 และ ข้ อ14 ใช้ ประโยชน์ได้ ในข้ าวทังหมดอั
้
นเป็ นส่วนที่เหลือจากความต้ องการภายใน
ของประเทศไทย ข้ าวเช่นนี ้นอกจากข้ าวที่ส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่าตามคํามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ ในข้ อ 14 นัน้
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จะได้ ส่งให้ โดยวิธีองค์การพิเศษ ดังกล่าวในข้ อ 13 และข้ อ 14 จะแจ้ งให้ ทราบและตามราคาที่กําหนดด้ วย
ความตกลงกับองค์การนัน้ ทัง้ นี โ้ ดยคํานึงถึงราคาข้ าวที่ ควบคุมในเขตแคว้ นอื่ นๆในเอเชีย ส่ง ข้ าวออก
นอกประเทศ
การบินพลเรือน
ข้ อสิบหก
รัฐบาลไทยจะให้ สายการเดินอากาศฝ่ ายพลเรื อนแห่งจักรภพประชาชาติบริ ติช ได้ รับผลปฏิบตั ิ
โดยความตกลงอันจะได้ เจรจากันกับรัฐบาลแห่งสมาชิกของจักรภพประชาชาติบริ ติช ในเรื่ องการจัดตัง้
บํารุ งรักษา และการเดินสายการอากาศเป็ นระเบียบประจํา ซึ่งให้ ประโยชน์อนุเคราะห์ไม่น้อยกว่าที่ได้
ให้ แก่อิมเบียเรี ยล แอร์ เวย์ตามหนังสือที่ได้ แลกเปลี่ยนกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1937
ที่ฝังศพสงคราม
ข้ อสิบเจ็ด
รัฐบาลไทยรับว่า จะทําความตกลงกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดียเพื่อต่างฝ่ าย
ต่างบํารุ งรักษาที่ฝังศพสงคราม ทัง้ นี เ้ พื่อประโยชน์แก่การจัดตังถาวรและการดู
้
แลภายหน้ าแห่งที่ฝังศพ
สงครามของฝ่ ายบริ ตชิ กับฝ่ ายอินเดียและที่ฝังศพสงครามของฝ่ ายไทยในอาณาเขตของแต่ละฝ่ าย
ปกิณกะ
ข้ อสิบแปด
รั ฐบาลไทยตกลงถื อว่ายังคงใช้ อยู่ซึ่งสนธิ สัญญาสองฝ่ าย ระหว่างราชอาณาจักรหรื อรั ฐบาล
อินเดียได้ ระบุแล้ วแต่กรณี ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อแก้ ไขใดๆที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรหรื อรัฐบาลอินเดีย
จะแจ้ งให้ ทราบ จะถือว่าสนธิสญ
ั ญาใดๆซึง่ มิได้ ระบุไว้ ดงั กล่าวนันเป็
้ นอันยกเลิกไป
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ข้ อสิบเก้ า
รัฐบาลไทยตกลงถือว่ายังใช้ อยู่ระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย และระหว่างอินเดียกับ
ประเทศไทย บรรดาสนธิ สัญ ญาอนุสัญ ญาหรื อความตกลงหลายฝ่ าย ซึ่ง ทําไว้ ก่อนวันที่ 8 ธันวาคม
ค.ศ. 1941
(ก) ที่ประเทศไทยและราชอาณาจักรหรื ออินเดียแล้ วแต่กรณี เป็ นภาคีอยู่ในขณะนันและยั
้
งคง
เป็ นภาคีอยู่
(ข) ที่สหราชอาณาจักรหรื ออินเดีย แล้ วแต่กรณี เป็ นภาคีอยู่ในขณะนัน้ และยังคงเป็ นภาคีอยู่
แต่ประเทศไทยมิได้ เป็ นภาคี ทัง้ นี ร้ ัฐบาลแห่งราชอาณาจักรหรื อรัฐบาลอินเดีย จะได้ แจ้ งให้ รัฐบาลไทย
ทราบ เมื่อได้ รับแจ้ งความดังกล่าว รั ฐบาลไทยจะได้ จัดการที่จําเป็ นโดยทันที ตามความในสนธิสัญญา
อนุสญ
ั ญา หรื อความตกลงดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ เป็ นภาคีผ้ ทู ําสัญญาอยู่นนั ้ เพื่อเข้ าเป็ นภาคีหรื อ
เข้ าเป็ นภาคี ไ ม่ไ ด้ ก็ จ ะปฏิ บัติใ ห้ เ ป็ นผลตามบัญ ญัติแห่ง หนัง สื อสัญ ญานัน้ ๆในส่วนที่ เ กี่ ยวกับสหราช
อาณาจักรหรื ออินเดียแล้ วแต่กรณี โดยวิธีนิติบญ
ั ญัติหรื อทางปกครองตามแต่จะเหมาะสม รัฐบาลไทยตก
ลงด้ วยว่า จะสนองตามขเอแก้ ไ ขใดๆในหนัง สื อสัญ ญานัน้ ซึ่ง หากจะได้ ใ ช้ บัง คับตามข้ อกํ าหนดแห่ง
ตราสารดังกล่าวหลังจากวันที่วา่ นัน้
ข้ อยี่สิบ
ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ ให้ เข้ ารับเป็ นภาคีแห่งองค์การระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งตังขึ
้ ้นภายหลังวันที่ 7
ธันวาคม ค.ศ. 1941 อันเป็ นองค์การที่สหราชอาณาจักรหรื ออินเดียเป็ นสมาชิกอยู่ รัฐบาลไทยจะตกลงว่า
จะปฏิ บัติ ต ามข้ อ ผูก พัน ใดๆซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ จากหรื อ เนื่ อ งด้ ว ยองค์ ก ารนัน้ ๆขึ น้ ตามแต่รั ฐ บาลแห่ ง สหราช
อาณาจักรหรื อรัฐบาลอินเดีย แล้ วแต่กรณีจะได้ ระบุในเวลาใดๆ
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ข้ อยี่สิบเอ็ด
โดยคํ านึง ถึงคํามั่นสัญญาซึ่งรัฐ บาลอินเดียตกลง ถื อว่าสถานะสงครามเป็ นอันสิน้ สุดลงและ
จะดําเนินการโดยทันที ในอันจะกลับเจริ ญความสัมพันธไมตรี กับประเทศไทย และแลกเปลี่ยนผู้แทนทาง
ทูตกัน
ข้ อยี่สิบสอง
รั ฐบาลแห่ง สหราชอาณาจักรและรั ฐบาลอินเดียรับรองด้ วยว่าจะสนับสนุนการที่ประเทศไทย
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกแห่งสหประชาชาติ
วิเคราะห์ ศัพท์ และวันใช้ ความตกลง
ข้ อยี่สิบสาม
ภาคีผ้ ทู ําสัญญานี ้ตกลงกันว่า คําว่า “บริ ตชิ ” ในความตกลงนี ้
(1) เมื่อใช้ แก่บคุ คลธรรมดา หมายความว่า บรรดาคนในบังคับของสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งบ
ริ เตนใหญ่ไอร์ แลนด์ และอาณาจักรบริ ตชิ อันโพ้ นทะเลทังหลาย
้
จักรพรรดิแห่งอินเดีย ตลอดจนบรรดา
บุคคลในอารักขาของสมเด็จพระมหากษัตริ ย์
(2) เมื่อใช้ แก่อาณาเขต หมายความว่าบรรดาอาณาเขตใดๆในอธิปไตย อธิราชย์ อารักขา หรื อ
อาณัติของสมเด็จพระมหากษัตริ ย์แล้ วแต่กรณี
(3) เมื่อใช้ แก่นิติบคุ คล หมายความว่าบรรดานิตบิ คุ คลที่ได้ รับสถานภาพเช่นนันจากกฏหมายที
้
่
ใช้ อยูใ่ นอณาเขตๆดังกล่าวแล้ วและ
(4) เมื่อใช้ แก่ทรัพย์สิน สิทธิ หรื อผลประโยชน์หมายความว่า ทรัพย์สิน สิทธิ หรื อผลประโยชน์
ของบุคคลดังระบุไว้ ใน (1) หรื อ (3) ข้ างบนนี ้แล้ วแต่กรณี
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ข้ อยี่สิบสี่
ความตกลงนี ้ให้ ใช้ แก่วนั นี ้เป็ นต้ นไป
เพื่อพยานแก่การนี ้ ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี ้ได้ ลงนามและประทับตราตกลงไว้ เป็ นสําคัญ
ทําควบกันเป็ นสามฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษ ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ หนึ่ง มกราคม คริ สตศักราช
พันเก้ าร้ อยสี่สิบหก ตรงกับพุทธศักราช สองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้ า
ฝ่ ายบริ เตนใหญ่และไอร์ แลนด์
(ลงนาม) ม.อี. เดนิง
ฝ่ ายอินเดีย
(ลงนาม) ม.ส. อาเนย์
(ลายมือชื่อนี ้ได้ ลงไว้ ด้วยความตกลงกับผู้แทน( ลงนามอักษร) ม.ส.เอ ของสมเด็จพระราชาธิบดี
ในการปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในความสัมพันธ์กบั บรรดารัฐอินเดีย)
ฝ่ ายไทย
(ลงพระนาม) วิวฒ
ั น
(ลงนาม)

พระยาอภัยสงคราม

พลโท
(ลงนาม)

ส.วินิจฉัยกุล

ประวัตยิ ่ อผู้ทาํ สารนิพนธ์
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ประวัตยิ ่ อผู้ทาสารนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน / เดือน / ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั

นางสาวศิริกาญจน์ เหมี ้ยงหอม
19 ธันวาคม 2526
จังหวัดลาปาง
322/31 ซอยรัชดาภิเษก 3 ถนนอโศกดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
ตาแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั เจ้ าของร้ านแว่นตา Mr. Best Optical Shop และร้ าน Mr. Fix
Optical Shop
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2545
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง
พ.ศ. 2550
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ) (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษาอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
พ.ศ. 2554
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

