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ศริิกาญจน์ เหมีย้งหอม.  (2555).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย   
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  ปิยะนาถ องัควาณิชกลุ. 

 

  ขบวนการเสรีไทย เป็นขบวนการใต้ดินท่ีเกิดขึน้และดําเนินการในช่วงสงครามมหาเอเชีย

บูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครัง้ท่ีสอง (พ.ศ. 2484 – 2488) โดยขบวนการเสรีไทย                         

ได้ทําการเคล่ือนไหวในการต่อต้านญ่ีปุ่ นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ขบวนการนีพ้ยายาม

ประสานงานและสร้างสัมพันธ์ในกลุ่มด้วยการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือทางการทหารแก่                  

ฝ่ายสมัพนัธมิตร เช่น การให้ข่าวสารทางทหารและยทุธศาสตร์ การสร้างสนามบินลบัและการลกัลอบ

ฝึกอาวุธ เพ่ือเตรียมพร้อมในการให้ความสนบัสนุนแผนการณ์รุกใหญ่ของฝ่ายพนัธมิตรในการขบัไล่

กองทหารญ่ีปุ่ นออกจากประเทศไทย และความพยายามเปิดการเจรจากบัฝ่ายสมัพนัธมิตรเพ่ือให้มีผล

ในทางการเมืองระหว่างประเทศและระดบัโลก นอกจากนีย้งัส่งคณะทตูใต้ดินชุดตา่งๆ  ออกไปเจรจา

ปัญหาเอกราชอธิปไตยของชาติภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กบัประเทศมหาอํานาจฝ่ายสมัพนัธมิตร 

คือ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ หลงัสงครามสงบลงผลจากการปฏิบตัิงานในการต่อต้านญ่ีปุ่ นทัง้การ

เจรจาทางการทูตและการดําเนินการของขบวนการเสรีไทยทําให้ไทยสามารถเจรจาตกลงกับ                   

ฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยท่ีประเทศไทยไม่ต้องเสียเอกราชและไม่ต้องถูกบงัคบัชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม

มากเทา่ท่ีควร ซึง่มีผลสําคญัทําให้ไทยรอดพ้นจากสถานะของประเทศผู้แพ้สงคราม 

  ขบวนการเสรีไทยนัน้แบง่การทํางานเป็น 2 กลุ่ม คือ ขบวนการภายในประเทศและขบวนการ

ภายนอกประเทศ แบ่งออกเป็น 3 สาย คือ ขบวนการเสรีไทยในประเทศ ขบวนการเสรีไทย                          

ในสหรัฐอเมริกา และขบวนการเสรีไทยในองักฤษ ปฏิบตัิการของขบวนการเสรีไทยนีส้่งผลสําคญั               

ต่อประเทศไทยภายหลงัเม่ือสงครามสิน้สุด เพราะมีส่วนช่วยให้ไทยไม่ต้องตกอยู่ในสถานะของผู้แพ้

สงครามเช่นเดียวกันกบัญ่ีปุ่ น และไม่ถกูปฏิบตัิในฐานะผู้แพ้สงครามอย่างสมบรูณ์เหมือนกบัประเทศ

ฝ่ายอกัษะอ่ืนๆ ท่ีได้รับจากฝ่ายพนัธมิตร  

  การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย 

สําหรับนักเรียนช่วง4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 85/85                         

โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 เร่ือง คือ ประวตัิความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย กลุ่มและการเคล่ือนไหว

ของขบวนการเสรีไทย และบทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศ                    

ผู้แพ้สงคราม 



  กลุ่มตัวอย่าง ท่ี ใ ช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั ง้ นี เ้ ป็นนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  5                           

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จํานวน 48 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2554 

โดยทําการทดลอง 3 ครัง้ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 

  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง ขบวนการเสรีไทย ผลปรากฏว่า                       

มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ 85/85 สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
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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 



            อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ

สอบได้พิจารณาสารนิพนธ์เร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย

สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของ ศิริกาญจน์ เหมีย้งหอม ฉบบันีแ้ล้ว เห็นสมควรรับ

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์                  

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 

 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์   

  …..…………………………………………………… 

   (อาจารย์ปิยะนาถ  องัควาณิชกลุ) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

  …..…………………………………………………… 

   (รองศาสตราจารย์.ดร.ชาคริต  ชุม่วฒันะ)  

 

 คณะกรรมการสอบ 

  …..……………………………………………………  ประธาน 

   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน  นาราสจัจ์)   

  …..……………………………………………………  กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

   (อาจารย์สญัญา   ชีวะประเสริฐ)    

  …..……………………………………………………  กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

   (อาจารย์ปิยะนาถ  องัควาณิชกลุ) 

  …..……………………………………………………  กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

   (อาจารย์ ดร.รัฐพล   ประดบัเวทย์) 

     

 อนุมัติให้รับสารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    ……………………………………………………    คณบดีคณะสงัคมศาสตร์ 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์) 

      วนัท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 



 
 

 

ประกาศคุณูปการ 
  
 สารนิพนธ์ฉบบันีส้ามารถส าเร็จไปได้ด้วยดี เน่ืองจากความเมตตา และความกรุณาของบคุคล
หลายทา่น ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ปิยะนาถ องัควาณิชกลุ และอาจารย์รัฐพล ประดบัเวทย์
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้คอยเป็นก าลังใจ ให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขงานสารนิพนธ์ฉบบันี ้
ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ นบัตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
 ผู้ วิจัยกราบขอบคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน  นาราสัจจ์ ท่ีกรุณาสละเวลารับเป็น
กรรมการสอบปากเปลา่สารนิพนธ์ และชว่ยให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงให้
สารนิพนธ์เลม่นีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ดร. ชาติชาย พณานานนท์ รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ
ภาควิชาประวตัิศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกๆ ท่าน ท่ีให้ความรู้ ให้ความเมตตาและให้
ก าลงัใจแก่ผู้วิจยัมาโดยตลอด 
 กราบขอบพระคณุเพ่ือนๆ และผู้ ท่ีมีส่วนช่วยให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์ 
คณุคา่และคณุประโยชน์จากสารนิพนธ์ฉบบันีข้อมอบตอบแทนพระคณุแดค่ณุพ่อคณุแม่ผู้ ให้ชีวิตและ
ครูอาจารย์ผู้ให้การศกึษาทกุท่าน 
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ความสาํคัญของปัญหา 

  ขบวนการเสรีไทย เป็นขบวนการใต้ดินท่ีเกิดขึน้และดําเนินการในช่วงสงครามมหาเอเชีย

บรูพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครัง้ท่ีสอง (พ.ศ. 2484 – 2488) 0

1 โดยขบวนการเสรีไทยได้ทํา                           

การเคล่ือนไหวในการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 1

2 ขบวนการนีพ้ยายามประสานงาน

และสร้างสมัพนัธ์ในกลุ่มด้วยการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือทางการทหารแก่ฝ่ายสมัพนัธมิตร 2

3 

เช่น การให้ข่าวสารทางทหารและยุทธศาสตร์ การสร้างสนามบินลับและการฝึกอาวุธพรรคใต้ดิน             

เพ่ือตระเตรียมการให้ความสนบัสนนุแผนการณ์รุกใหญ่ของฝ่ายพนัธมิตรในการขบัไล่กองทหารญ่ีปุ่ น

ออกจากประเทศไทย และความพยายามเปิดการเจรจากบัฝ่ายสมัพนัธมิตรเพ่ือให้มีผลในทางการเมือง

ระหว่างประเทศและระดบัโลก นอกจากนีย้งัส่งคณะทตูใต้ดินชุดต่างๆ  ออกไปเจรจาปัญหาเอกราช

อธิปไตยของชาติภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กับประเทศมหาอํานาจฝ่ายสัมพันธมิตร คือ 

สหรัฐอเมริกาและองักฤษ หลงัสงครามสงบลงผลจากการปฏิบตัิงานในการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นทัง้การเจรจา

ทางการทตูและการดําเนินการของขบวนการเสรีไทยทําให้ไทยสามารถเจรจาตกลงกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร

โดยท่ีประเทศไทยไม่ต้องเสียเอกราชและไม่ต้องถูกบงัคบัชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามมากเท่าท่ีควร                 

ซึง่มีผลสําคญัทําให้ไทยรอดพ้นจากสถานะของประเทศผู้แพ้สงคราม 

  ขบวนการเสรีไทยนัน้แบ่งการทํางานเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นขบวนการภายในประเทศ                        

มีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ นํา มีฝ่ายท่ีสําคัญสองฝ่ายคือ ฝ่ายแรก พรรคสหชีพ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ 3

4 กับฝ่ายท่ีสอง นักการเมือง                     

ฝ่ายพลเรือนอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนนุนายปรีดี 4

5 รวมถึงพรรคแนวร่วมรัฐธรรมนญูซึ่งมีแกนนําในการจดัตัง้ คือ 

                                         
 1ปราโมทย์ พึ่งสุนทร.  (2515).  บางเร่ืองเกี่ยวกับการก่อตัง้คณะราษฎรและระบบประชาธิปไตย.                     

หนา้ 12. 

 2อญัชลี สขุดี.  (2525).  ขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นของไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  พ.ศ.2484 - 

2488.                   หน้า 1. 

 3แถมสขุ นุม่นนท์.  (2544).  เมืองไทยสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง.  หน้า 4-5. 

 4เช่น นายเตียง ศิริขนัธ์, นายจําลอง ดาวเรือง, นายถวิล อดุล 
5นายจรูญ สบืแสง, นายสงวน ตลุารักษ์, นายเดือน บนุนาค โดยมีนายเดือน บนุนาคเป็นผู้ นํา 

http://61.19.254.5/14/searching.php?MAUTHOR=%20%20แถมสุข%20นุ่มนนท์.
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สมาชิกคณะราษฎรท่ีสนบัสนนุนายปรีดี 5

1 เป้าหมายของการทํางานของขบวนการเสรีไทยในประเทศ 6

2 

คือ ต้องการติดต่อกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร เพ่ือส่งข่าวให้ทราบว่ามีขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นอยู่ในประเทศ                  

และต้องการความร่วมมือในทางการทหารเพ่ือจัดตัง้กองกําลังขึ น้มาร่วมรบต่อต้านญ่ีปุ่ น                           

เม่ือสถานการณ์การใช้กําลงัมาถึง โดยการจดัตัง้กําลงัติดอาวธุขึน้ในจงัหวดัตา่งๆ ขึน้มาเตรียมพร้อม

เอาไว้และมีการฝึกนักเรียนทหารสารวัตรจากนกัศึกษาในกรุงเทพฯ กลุ่มขบวนการภายในประเทศ

ภายใต้การนําของนายปรีดี พนมยงค์จึงมีบทบาทสําคญัในฐานะศนูย์รวมของบุคคลต่างๆ ท่ีมีจิตใจ

ร่วมกันในการต่อต้านญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะกลุ่มพลังท่ีอยู่ใต้อํานาจรัฐ เช่น คณะรัฐมนตรีบางกลุ่ม 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการกลุ่มตา่งๆ โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีเครือข่าย    

ท่ีจะเช่ือมโยงไปถึงข้าราชการและมวลชนในพืน้ท่ีอีกเป็นจํานวนมาก กองอาสาสมัครต่อต้านญ่ีปุ่ น                

ท่ีเร่ิมต้นจากการเป็นองค์การนอกรัฐนัน้ มีเป้าหมายสําคญัไปท่ีมวลชน ผู้ ใช้แรงงานเป็นหลกั โดยหวงั

ว่าจะใช้พลังของผู้ ใช้แรงงานในฐานกําลงัสําคญัในการผลิตหยุดยัง้ การขยายตวัของกองทัพญ่ีปุ่ น                

ในรูปแบบการสไต๊รค์ คือ การระดมผู้ ใช้แรงงานประท้วงและนัดหยุดงาน 7

3 ในโรงงานท่ีผลิตอาวุธ               

และเคร่ืองสาธารณูปโภคให้แก่กองทัพญ่ีปุ่ นพร้อมๆ กับการปลุกจิตสํานึกในทางการเมืองไป                  

พร้อมๆ กนั 

 กลุม่ท่ีสอง คือ กลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกา 8

4 โดยมีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้ นําซึ่งขณะนัน้          

ดํารงตําแหน่งเป็นอคัรราชทตูไทยประจําวอชิงตนั ดี.ซี  กลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นบุคคลกลาง              

ในการเจรจาเพ่ือให้สมัพนัธมิตรรับรองความเป็นเอกราชของประเทศไทย และสามารถตอ่รองกับฝ่าย

สัมพันธมิตรอย่างเป็นทางการได้ เม่ือรัฐบาลไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกา                        

ในวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2485 นัน้ 9

5  อคัรราชทูตไทยได้แจ้งตอ่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่า ไม่ยอมรับ

เน่ืองจากรัฐบาลท่ีกรุงเทพอยู่ภายใต้การยึดครองของญ่ีปุ่ น ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเห็นชอบตาม                      

ท่ีอคัรราชทตูไทยแจ้ง จึงไม่ได้ประกาศสงครามโต้ตอบ โดยถือว่าประเทศไทยเป็นดินแดนในความยึด

                                         
1สมาชิกคณะราษฎรท่ีสนบัสนุนนายปรีดี ประกอบไปด้วย พลเรือตรีถวลัย์ ธํารงนาวาสวสัดิ์, นายสงวน      

จูฑะเตมีย์, นายทองเปลว ชลภมูิ, นายดิเรก ชัยนาม, มล.กรี เดชาติวงศ์, พนัเอกช่วง เชวงศกัดิ์สงครามฯลฯ โดยม ี           

พลเรือตรีถวลัย์ ธํารงนาวาสวสัด์ เป็นหวัหน้าพรรค นายทองเปลว ชลภมูิเป็นเลขาธิการพรรค 

 2ธนาพล อ๋ิวสกลุ.   (2546).  เสรีไทย:  อดุมการณ์ทีไ่ม่ตาย.  หน้า 72. 

  3วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2542).  เสรีไทย วีรกรรมกู้ชาติ.  กรุงเทพฯ : แสงดาว. หน้า 89. 

  4กลุม่คนไทยในสหรัฐอเมริกา  ประกอบไปด้วย พ.ท. หม่อมหลวงขาบ กุญชร ทตูทหาร, หลวงดิฐการภกัดี     

(จรูญ บณุยรัตพนัธ์) เลขานกุารโท, นายอนนัต์ จินตกานนท์ เลนาขกุารตรี และนายมณี สาณะเสน อดีตเจ้าหน้าท่ี          

ขององค์การสนันิบาตชาติ 

  5แหล่งเดิม.  หน้า 90. 
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ครองของศตัรูของสหรัฐอเมริกาท่ีจะต้องได้รับการปลดปล่อยตอ่ไป นอกจากนัน้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ยงัให้การรับรองม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในฐานะอคัรราชทตูไทย และรับรองสถานะของสถานอคัรราชทตู

ไทยตามสถานภาพเดิม สําหรับเงินสดจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 0

1 และทองคําทุนสํารอง               

เป็นมูลค่า 9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีรัฐบาลไทยได้ฝากไว้กับธนาคารในสหรัฐอเมริกานัน้                     

เม่ือรัฐบาลไทยประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สั่งอายัดไว้ ต่อมา                    

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ขออนุญาตรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเบิกเงินสดจํานวน 2 ล้านเหรียญ                          

เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัตัง้กองทหารเสรีไทย ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ และอีกส่วนหนึ่ง

เป็นคา่ใช้จา่ยในการดํารงสถานะของสถานอคัรราชทตูไทย 

 กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มคนไทยในอังกฤษ  มีนายป๋วย อึง้ภากรณ์เป็นผู้ นํา เม่ือกลุ่มคนไทย                 

ในองักฤษทราบว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามต่อองักฤษและสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 25 มกราคม 

พ.ศ. 2485 นัน้ รัฐบาลองักฤษได้ประกาศสงครามตอบเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2485 มีผลทําให้คน

ไทยในองักฤษตกเป็นชนชาติศตัรู หลงัจากนัน้อีก 4 เดือนคนไทยในองักฤษก็ได้ทราบข่าวการจดัตัง้

ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา คณะนกัเรียนไทยในองักฤษจึงได้ตกลงปฏิบตัิการในหลายวิถีทาง

เพ่ือจดัตัง้ขบวนการเสรีไทยขึน้ นายเสนาะ ตนับญุยืน จงึทําหนงัสือถึงม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อคัรราชทตู

ไทยประจําวอชิงตนัดี.ซี แจ้งให้ทราบว่าคนไทยในองักฤษปรารถนาท่ีจะเข้าร่วมในขบวนการเสรีไทย

ด้วย แต่กลุ่มคนไทยในอังกฤษขาดผู้ นําท่ีอยู่ในฐานะท่ีจะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษในเชิงการเมือง              

ส่วนใหญ่ความเคล่ือนไหวของกลุ่มคนไทยในองักฤษจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับปฏิบตัิการทางการทหาร

ทัง้สิน้ เพราะขบวนการเสรีไทยสายอังกฤษขาดผู้ นําท่ีอยู่ในฐานะท่ีจะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษ                           

ในเชิงการเมือง อีกทัง้ทางรัฐบาลองักฤษเองได้พยายามจํากดัเร่ืองของเสรีไทยให้อยู่ภายใต้ปฏิบตัิการ

ทางการทหารเทา่นัน้  

ในท่ีสุดสถานการณ์การปะทะกันระหว่างขบวนการเสรีไทยกับกองทัพญ่ีปุ่ นไม่ได้เกิดขึน้                   

เพราะญ่ีปุ่ นประกาศยอมจํานนอย่างไม่มีเ ง่ือนไข เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลังจาก                        

สหรัฐอเมริกาทิง้ระเบดิปรมาณถูลม่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ เม่ือวนัท่ี 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488

และการปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่ นดําเนินการโดยกองกําลงัสมัพนัธมิตร แม้ว่ารัฐบาลไทยจะร่วมกบัญ่ีปุ่ น                   

ในการประกาศสงครามต่อฝ่ายสมัพนัธมิตร ซึ่งอาจจะต้องถกูปลดอาวุธและถกูยึดครองในฐานะผู้ แพ้

สงคราม แตป่รากฏวา่ในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีดี พนมยงค์ในฐานะผู้ สําเร็จราชการแทน

พระองค์ได้ออกประกาศสนัติภาพ 1 1

2 มีสาระสําคญัว่า “…การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา และ

                                         

  1 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 

 2วิมล วิริยะวิทย์. (2542).  เสรีไทย ประวติัการทํางานจากบทสมัภาษณ์ บนัทึกและเอกสารของทางการ

สหรฐัอเมริกา.  หน้า 22. 



ง 

 

องักฤษตลอดจนการกระทําอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายสมัพนัธมิตรทัง้ปวงผิดจากเจตจํานงของประชาชน

ชาวไทยและขดักบัรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง ดงันัน้การประกาศสงครามต่อฝ่ายสมัพนัธมิตร

ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นโมฆะ ไม่ผูกพนัประชาชนชาวไทย ประเทศไทยได้ตดัสินใจ              

ที่จะให้กลบัคืนมา ซ่ึงสมัพนัธไมตรีอนัดีอนัเคยมีมากบันานาประเทศเหมือนเมื่อก่อนวนัที่ 8 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2484 และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกบัสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลก

นี้ …” 1 ทําให้สถานภาพความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษและนานาประเทศกลบัคืนสู่สภาพเดิม

เชน่เดียวกบัเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 

 สรุปว่าการทํางานร่วมกันของเสรีไทยฝ่ายต่างๆ อันประกอบไปด้วยขบวนเสรีไทย                            

ในต่างประเทศและภายในประเทศ ท่ีมีการเคล่ือนไหวต่อต้านญ่ีปุ่ นในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

(พ.ศ. 2484 - 2488) ทําให้เห็นว่าเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตต้องการ                       

ความช่วยเหลือ ขบวนการเสรีไทยทุกกลุ่มได้ประสานความร่วมมือตามแผนการของฝ่ายสมัพนัธมิตร

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งปฏิบัติการนีส้่งผลสําคัญต่อประเทศไทยภายหลังเม่ือสงครามสิน้สุด       

เพราะมีสว่นชว่ยให้ไทยไมต้่องตกอยูใ่นสถานะของผู้แพ้สงครามเช่นเดียวกนักบัญ่ีปุ่ น และไม่ถกูปฏิบตัิ

ในฐานะผู้แพ้สงครามอยา่งสมบรูณ์เหมือนกบัประเทศฝ่ายอกัษะอ่ืนๆ ท่ีได้รับจากฝ่ายพนัธมิตร  

 การประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาถือเป็นโมฆะ ฝ่ายสหรัฐอเมริกาไม่ได้                    

มีเง่ือนไขใดตอ่ประเทศไทย แตฝ่่ายองักฤษได้เสนอเง่ือนไขบีบบงัคบัให้ประเทศไทยต้องทําข้อตกลงกบั

องักฤษเพ่ือคืนสิ่งท่ีแล้วมาในอดีตและท่ีจะร่วมมือในภายภาคหน้า 1 3

2 ประเทศไทยในขณะนัน้จึงแจ้ง

รายละเอียดเก่ียวกับร่างความตกลง 213 ข้อ (รายละเอียดในภาคผนวก จ.)ท่ีฝ่ายองักฤษได้เสนอมา              

ให้สหรัฐอเมริกาทราบ ฝ่ายสหรัฐอเมริกาจึงย่ืนประท้วงตอ่รัฐบาลองักฤษ เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2488 

จึงทําให้ท่าทีของฝ่ายอังกฤษเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ด้วยการลดเง่ือนไขให้ลงนามสัญญา                  

ทางทหารชัว่คราวฉบบัท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2488 ซึง่เหลือข้อบงัคบัเพียง 4 4 ข้อ คือ 

 1. ไทยจะทําทุกวิถีทางท่ีจะรับรองการช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ต่อบรรดาเชลยศึก                    

และผู้ถกูกกักนั และจะออกคา่ใช้จา่ยในการจดัหาอาหารเลีย้งด ู

 2. ร่วมมือกับทหารสมัพนัธมิตรในการปลดอาวุธญ่ีปุ่ น ในการกักกันคนญ่ีปุ่ น และเยอรมนั                        

ในการยดึสง่มอบให้กบัสมัพนัธมิตร ซึง่บรรดาวตัถสุงครามและสมัภาระอ่ืนๆ ของญ่ีปุ่ น ฯลฯ 

                                         
 1วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.  (2542).  เสรีไทย วีรกรรมกู้ชาติ.  หน้า 167-168. 

 2อัลชลี สุขดี.  (2425).  ขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นของไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2                                

(พ.ศ. 2484 - 2488).  หน้า 140. 

 3เนตร เขมะโยธิน. (2500).  งานใตดิ้นของพนัเอกโยธี.  หน้า 584. 

 4 แหลง่เดิม.   หน้า 646. 
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 3. เก่ียวกับผลประโยชน์ทางการทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรตามข้อ (1) และข้อ (2)                         

จะบํารุงรักษาและพร้อมท่ีจะมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เก่ียวกับกองทัพเรือ 

กองทพับกและกองทพัอากาศ ฯลฯ 

 4. ข้อตกลงนีไ้มมี่ผลกระทบกระเทือนในทางใดทางหนึ่ง ตอ่ฐานะแห่งรัฐบาลชาติพนัธมิตรแต่

ละรัฐบาลท่ีมีตอ่ประเทศไทย และไม่มีผลขดัแย้งกับการตกลงซึ่งรัฐบาลชาติสมัพนัธมิตรแตล่ะชาติจะ

ได้ตัง้ใจทําร่วมกบัประเทศไทยอยา่งหนึง่อย่างใดเลย 

 หลงัจากข้อตกลงนีไ้ม่นานนกั วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2488 องักฤษได้เรียกร้องมากขึน้ไปอีก                     

เช่น ไทยต้องให้ข้าวจํานวน 1 ล้าน 5 แสนตนั 1 6

1 โดยไม่คิดราคา ซึ่งคิดเป็นมลูคา่ในขณะนัน้อย่างน้อย                      

600 – 700 ล้านบาท และไทยต้องใช้เงินสําหรับการบํารุงรักษาเชลยศกึสมัพนัธมิตรและสําหรับค่า

ทดแทนความวินาศหรือบุบสลายของทรัพย์สิน สาเหตุท่ีอังกฤษเสนอข้อเรียกร้องมากขึน้กว่าเดิม 

เพราะว่าประเทศไทยได้ดงึสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยผ่อนปรนในการเซ็นสญัญาทางการทหารกับฝ่าย

องักฤษ ของคณะผู้แทนชดุแรก 1 7

2 ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปเจรจากบัฝ่ายองักฤษ ในขณะเดียวกนัองักฤษก็ได้

ชกันําเอาฝร่ังเศสและอินเดียเข้ามาเป็นคูเ่จรจาเพิ่มขึน้กบัคณะผู้แทนไทยชดุนีอี้กด้วย  

 ผลของการเจรจากับฝ่ายอังกฤษ รัฐบาลไทยได้หน่วงเหน่ียวเอาไว้ไม่ยอมลงนามเป็นเวลา

สามเดือนเศษ จนกระทัง่ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2488 องักฤษได้ย่ืนคําขาดว่ารัฐบาลไทยจะ

เจรจาต่อรองกันไม่ได้เด็ดขาด เพราะอังกฤษได้ย่ืนข้อเรียกร้องต่างๆ แตรั่ฐบาลไทยนัน้ถือว่าเป็นข้อ

เรียกร้องท่ีเบาท่ีสดุแล้ว 18

3 ขณะท่ีรัฐบาลไทยจะได้ลงนามในข้อเรียกร้องท่ีองักฤษเสนอ สหรัฐอเมริกาได้

เข้ามาช่วยยบัยัง้ไว้เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2488 โดยสหรัฐอเมริกาถือโอกาสท่ีองักฤษได้ขอยืม

เงินกู้ จากสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนถึง 4 พนักว่าล้านดอลล่าห์ เพ่ือมาคํา้จุนฐานะทางเศรษฐกิจของ

องักฤษไว้ด้วยการเจรจากับองักฤษว่าถ้าบีบคัน้รัฐบาลไทยมากเกินไป สหรัฐอเมริกาจะไม่ให้องักฤษ

กู้ ยืมเงินดงักลา่ว ฉะนัน้องักฤษจงึยอมตดัทอนข้อเรียกร้องตอ่รัฐบาลไทยลง ไทยจึงได้ลงนามในสญัญา

                                         
 1ดิเรก ชยันาม.  (2510).  ไทยกบัสงครามโลกครัง้ที ่2.  หน้า 499 – 500.   

 2คณะทูตชุดแรกประกอบด้วย พล.ท. ศกัดิ์ เสนาณรงค์ ผู้ ช่วยผู้บญัชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะ,                            

ร.อ. เฉลิมศักดิ์  จุฑะพงศ์ นายทหารคนสนิท, นายทวี ตะเวทิกุล อธิบดีกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ ,                                      

พล.ร.ต. แชน ปัจจุสานนท์ รองเสนาทิการทหารเรือ, พ.อ. สรุจิตร จารุเศรณี รองเสนาธิการทหารบก, พ.อ. เนตร                   

เขมะโยธิน รองเสนาธิการทหารบก, น.ท. ทวี จุลละทรัพย์ ฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ และนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เลขานุการ คณะผู้แทนชุดนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือทําสญัญาทางทหารกับอังกฤษ ไปเจรจาท่ีเมืองแคนดี เกาะลงักา 

ปลายเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2488 

 3เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.   (2511).  ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัอเมริการะหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2.               
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ความตกลงสมบูรณ์แบบเพ่ือยกเลิกสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ                         

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2489 1  

 จากท่าทีของฝ่ายอังกฤษท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนในการปฏิบตัิต่อประเทศไทยว่าอยู่ในฐานะ

ประเทศผู้แพ้สงคราม ด้วยการย่ืนข้อเสนอเรียกร้องดงักล่าวทัง้หมดในลกัษณะการลดฐานะประเทศ

ไทยลงเป็นเมืองในอารักขาขององักฤษ ถึงแม้ว่าขบวนการเสรีไทยท่ีจัดตัง้ขึน้ทัง้ภายในประเทศและ

นอกประเทศ จะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายสมัพนัธมิตรในการทําสงครามกับฝ่ายญ่ีปุ่ นครัง้นีก็้ตาม 

แต่องักฤษก็ยงัถือว่าการท่ีประเทศไทยจดัตัง้ขบวนการเสรีไทยต่อต้านญ่ีปุ่ นนัน้ยงัไม่เพียงพอท่ีจะให้

ประโยชน์แก่การดําเนินการสงครามอยา่งจริงจงั สว่นสหรัฐอเมริกานัน้ได้ยอมรับรองการปฏิบตัิงานของ

ขบวนการเสรีไทย และยินยอมยกเลิกสถานะทางสงครามกบัรัฐบาลไทย โดยไม่เสนอข้อเรียกร้องท่ีบีบ

บงัคบัเช่นเดียวกบัองักฤษ อีกทัง้สหรัฐอเมริกายงัได้เข้ามาเป็นผู้ขดัขวางผลประโยชน์ของฝ่ายองักฤษ   

ท่ีได้บีบบงัคบัรัฐบาลไทยอยูข่ณะนัน้ 

 การท่ีประเทศไทยไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นประเทศผู้แพ้สงครามในครัง้นี ้อาจกล่าวได้ว่าเป็นผล                

มาจากการแสดงบทบาทของขบวนการเสรีไทย ประกอบกบัประเทศผู้ นําของฝ่ายสมัพนัธมิตรได้เข้ามา

ถ่วงดลุย์อํานาจกนัเอง เป็นผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยลง แตถึ่งอย่างไรผลกระทบ                

ท่ีประเทศไทยได้รับจากข้อตกลงยกเลิกสถานะสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรครัง้นี ้ประเทศไทย                         

ก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอนัมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ กรณีเร่ืองข้าวซึ่งประเทศไทยได้

ประกาศจะให้ข้าวโดยไม่คิดราคาแก่สหประชาชาติ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละของ

ประเทศไทยเป็นจํานวน 2 แสน 4 หม่ืนตนั 2 0

2 และประเทศไทยยงัได้ถกูบีบบงัคบัจากองักฤษให้ส่งข้าว 

ให้อีก 1 ล้าน 5 แสนตนัโดยไม่คิดมลูคา่อีก ประกอบกบัทหารฝ่ายสมัพนัธมิตรท่ีได้เข้ามาปลดอาวุธ

ทหารญ่ีปุ่ นภายในประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยต้องจ่ายค่ารับรองถึงวันละ 1,000,000 บาท 2 1

3                    

ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ.2488 จนถึงตลุาคม พ.ศ. 2489 ทางฝ่ายองักฤษจึงยินยอมถอนกําลงัทหาร

สัมพันธมิตรออกไ ป และอังกฤษไ ด้ ยินยอมยกเลิกสัญญาสมบูรณ์แบบกับประ เทศไทย                                   

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2489 4 จนทําให้ภาระอนัหนกัหน่วงท่ีรัฐบาลไทยรับไว้จากผลของสงคราม

คอ่ยผอ่นคลายลง 

  ผู้ วิจยัจงึเห็นวา่เร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” มีบทบาทและความสําคญัในเร่ืองของการเคล่ือนไหว

รวมตัวระหว่างกลุ่มท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากประเทศผู้ แพ้สงคราม โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา                            

                                         

 1แหล่งเดิม.  หน้า 45. 

 2ดิเรก ชยันาม.   (2510).  ไทยกบัสงครามโลกครัง้ที ่2.  หน้า 540 – 541. 

 3แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 

 4เนตร เขมะโยธิน.  (2500).  งานใตดิ้นของพนัเอกโยธี.  หน้า 648.   



ช 

 

พ.ศ. 2484 – 2488 คือ เร่ิมตัง้แต ่จอมพล ป.พิบลูสงครามขึน้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือเป็นช่วง

ท่ีขบวนการเสรีไทยก่อตัง้ขึน้ และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 สงครามโลกครัง้ท่ีสองได้ยุติลง                            

เพ่ือต้องการให้เห็นถึงบทบาทและความสําคญัของขบวนการเสรีไทยในช่วงเวลาดงักล่าวว่าเคล่ือนไหว

และมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในของไทยอย่างไร รวมทัง้เป็นช่วงทางการเมืองท่ีสะท้อน              

ให้เห็นถึงปัญหาการเมืองภายในท่ีมีส่วนผลักดันให้กลุ่มบุคคลก่อตัวขึน้เป็นขบวนการเสรีไทย                 

เพราะขบวนการเสรีไทยท่ีก่อตวัขึน้มานัน้เป็นผลจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มการเมือง 2 กลุ่มใหญ่

ด้วยกนัท่ีขดัแย้งกับรัฐบาลจอมพลป.พิบลูสงครามในขณะนัน้ คือ พวกนิยมเจ้า และกลุ่มผู้ นําระบอบ

ใหมฝ่่ายนายปรีดี พนมยงค์ อนัได้แก่ กลุม่ ปรีดี-พลเรือน กลุม่ทหารบก-ตํารวจ และกลุม่ผู้ นําอีสาน 23

1 

 อีกทัง้เร่ืองขบวนการเสรีไทยเป็นเนือ้หาส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในหนงัสือเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมของผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผู้ วิจยัจึงสนใจต้องการ

นําเสนอเร่ืองขบวนการเสรีไทยผ่านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแทนการอ่านจากหนังสือ โดยบทเรียน                   

ท่ีผู้ วิจยัจะสร้างขึน้มานัน้จะเป็นบทเรียนแบบสอนเนือ้หาประกอบด้วย 3 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองแรกประวตัิ

ความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย เร่ืองท่ีสอง กลุ่มและการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย                      

เร่ืองท่ีสามบทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้ แพ้สงคราม 

เน่ืองจากผู้ วิจยัต้องการให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงสาเหต ุเหตกุารณ์และผลกระทบของขบวนการเสรีไทย ข้อดี

ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 4

2 เป็นบทเรียนหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน

เนือ้หาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนหรือสอนเสริม                        

ในชัน้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบง่เบาภาระผู้สอน และจะส่งผลช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน

ส่ือและบคุลากรได้ในระดบัหนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  1สรศกัดิ์ งามขจรกลุกิจ.  (2535).  ขบวนการเสรีไทยกบัความขดัแย้งทางการเมืองภายในประเทศระหว่าง 

พ.ศ. 2481 – 2492.  หน้า 325. 

 2นงนชุ วรรธนวหะ.  (2535).  คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน.  หน้า 10. 



ซ 

 

 จากความน่าสนใจของเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” นีเ้องผู้ วิจยัจึงต้องการพฒันาเร่ืองนีใ้ห้เป็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดียขึน้    

โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 1 เพราะคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสามารถตอบสนอง                

ตอ่ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว  ภาพวิดีทศัน์ 

ตวัอกัษร ภาพและเสียง เพ่ือแก้ปัญหาความน่าเบ่ือหน่ายในการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ 2 6

2 ทําให้ผู้ เรียน

เกิดความต่ืนเต้น ไม่เบ่ือ 2 7

3 ซึ่งสามารถดึงดูดใจของผู้ เรียน อีกทัง้ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ 

สามารถทบทวนเนือ้หาได้ตามความต้องการ ทําให้เข้าใจง่าย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการ

เรียนแบบสองทาง ซึง่มีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบระหว่างส่ือกบัผู้ เรียน สามารถวดัผลการเรียนรู้ได้ทนัที จึงทํา

ให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ สิ่งเหล่านีทํ้าให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

เหมือนกันการเล่นเกมส์ ไม่รู้สึกเหมือนการถกูบงัคบัให้เรียนอยู่ และเกิดความต้องการท่ีจะค้นคว้าหา

สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีปฏิสมัพันธ์โต้ตอบกับโปรแกรมสามารถทราบผลการกระทําของตนเองได้ทนัที ซึ่ง

เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้อยากเรียนรู้และลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทัง้เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้เร่ืองขบวนการเสรีไทยผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

มลัตมีิเดียมากขึน้กวา่การอา่นจากหนงัสือเพียงอย่างเดียว 

                                         
  1โปรแกรม Macromedia Captivate เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การสร้างสื่อ CAI ในระบบมลัติมีเดียท่ีง่าย 

รวดเร็วและสะดวก ในการเผยแพร่ชิน้งาน ในรูปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ท่ีดําเนินการได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องมีกระบวนการ SETUP หรือ ไฟล์ EXE เหมาะสมสําหรับการใช้งานด้าน e-learning หรือ การสอน 

Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มลัติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์ การบรรยาย

ผ่านไมโครโฟนพร้อมการจับหน้าจอภาพ การตดัต่อวีดีโอ สไลด์จากโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  เป็นต้น                  

และ โปรแกรม Macromedia Captivate เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้กบัแคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ทุกเคร่ืองโดยไม่ต้อง

ติดตัง้โปรแกรมก่อน นัน่หมายความวา่โปรแกรมนีท่ี้ผู้วิจยัทําขึน้ใช้ได้กนัคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ือง 

 ความสามารถของโปรแกรม Macromedia Captivate คือ  สร้างสือ่การเรียนรู้ หรือสือ่นําเสนอมลัติมีเดียได้

ง่ายและรวดเร็ว สามารถนําเข้าและตดัต่อวีดีโอได้ทัง้ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว, สร้างสื่อการเรียนรู้โดยการจับ

หน้าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยายผ่าน ไมโครโฟน สําหรับการสร้างชิน้งานสื่อการเรียน

การสอน, สร้างแบบทดสอบได้ง่าย เช่น เติมคําในช่องว่าง จบัคู่ ปรนยั อตันยั ถกูผิด, นําเข้าไฟล์จากแหลง่ต่าง ๆ              

ได้หลากหลาย เช่น ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG, BMP, GIF ไฟล์เสยีง(Sound) เช่น MP3, WAV เสยีงบรรยายผา่น

ไมโครโฟน (Narration) นําเข้าหรือสร้างไฟล์วีดีโอ (Video Movie) ชนิด AVI นําเข้าสไลด์จากโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ได้ 

 2กิดานนัท์ มลทิอง.  (2535).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมยั.  หน้า 161. 

 3สําอาง มัง่คัง่.  (2545).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองจํานวนสําหรับเด็กปฐมวยั.               

หน้า 5. 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 มณีจุฑา วชัโรทยางกูร  (2544). การส่ือสารของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครัง้ท่ี 2. 

วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (วาทวิทยา). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 งานวิจยั “การส่ือสารของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครัง้ท่ีสอง” พบว่าการส่ือสารแบบ

การพูดแบบการทูต ด้วยวิธีล้อบบี ้ถูกนํามาใช้ในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงานต่างๆ                      

ระหวา่งขบวนการเสรีไทยทัง้สามสาย อนัได้แก่ ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยขบวนการเสรีไทยสาย

องักฤษ และขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา ภายใต้การนําของนายปรีดีพนมยงค์ โดยการส่ือสาร

จะให้ความสําคญัในประเด็นท่ีว่าประเทศไทยไม่ปรารถนาจะเข้าข้างญ่ีปุ่ นโดยเจตนา การไม่ประสงค์

จะประกาศสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษและประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด คือ                   

การเจรจาต่อรองให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามดงัเช่นญ่ีปุ่ น โดยในท่ีนี ้

แบง่การส่ือสารแบบผนวกประโยชน์เข้ากบัอดุมคติออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายแนวคิดฟัสซิสต์ นําโดย

จอมพล ป.พิบลูสงคราม และฝ่ายเสรีประชาธิปไตย นําโดยนายปรีดี พนมยงค์ จากผลการวิจยัสรุปว่า 

การไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามดงัเช่นญ่ีปุ่ น ในกรณีของไทยเป็นผลมาจากการให้ความสนบัสนนุ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความต้องการยตุิลทัธิล่าอาณานิคม

ขององักฤษในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสําคญั 

 สรศกัดิ์ งามขจรกุลกิจ  (2535). ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายใน

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2481 – 2492. วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวตัิศาสตร์). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 งานวิจัยเล่มนีส้รศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ได้ให้ความเห็นว่าในขบวนการเสรีไทยเป็นเร่ืองของ                   

ความขัดแย้งทางการเมือง  การขัดแย้งเ ร่ืองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มการเมืองสองกลุ่ม  คือ                                

กลุ่มของนายปรีดี พนมยงค์ และกลุ่มของจอม พล ป.พิบูลสงคราม ทําให้มีการเปล่ียนแปลงในทาง

การเมืองของไทยในชว่งนัน้อยา่งชดัเจนจากปัญหาการเมืองภายในของไทยเองท่ีมีส่วนผลกัดนัให้กลุ่ม

บคุคลก่อตวัขึน้เป็นขบวนการเสรีไทยโดยเจาะจงว่าบรรดากลุ่มผู้ นําขบวนการเสรีไทยส่วนใหญ่ทัง้ฝ่าย             

นายปรีดี พนมยงค์ และพวกนิยมเจ้า (Royalist) ล้วนตา่งเป็นกลุ่มการเมืองท่ีขดัแย้งและถกูกดดนัจาก

รัฐบาลภายใต้การนําของจอมพล ป.พิบลูสงคราม การเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยก็มีปฏิสมัพนัธ์

ทางการเมืองภายในอย่างชัดเจน โดยต่อต้านอํานาจเผด็จการทางการทหารของจอมพล ป.                    

พิบูลสงคราม เพ่ือหลกัการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง งานของสรศกัดิ์ งามขจรกลุกิจ พยายามท่ีจะ

ชีแ้จงให้เห็นวา่โดยเนือ้แท้ของขบวนการเสรีไทย คือ เร่ืองราวความขดัแย้งทางการเมืองภายในของไทย

ท่ีก่อตวัมานบัแตห่ลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทัง้ระหว่างคณะราษฎรหรือกลุ่มผู้ นํา
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ระบอบใหม่กับพวกนิยมเจ้า และภายในกลุ่มผู้ นําระบอบใหม่ระหว่างจอมพล ป. พิบูลสงคราม                        

ผู้ นํากลุม่ทหารบก กบันายปรีดี พนมยงค์ ผู้ นํากลุม่พลเรือนในปัญหาวา่ด้วยการใช้อํานาจเผดจ็การ 

 อัลชลี สุขดี  (2535). ขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นของไทยในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2                                  

พ.ศ. 2484 – 2488.  วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวตัิศาสตร์). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั . 

 งานวิจยั “เร่ืองขบวนการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นของไทยในสงครามโลกครัง้ท่ี 2” พบว่าการเคล่ือนไหว

ต่อต้านของกลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ดําเนินนโยบายร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นทัง้ก่อนหน้าและภายหลงัการประกาศสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรนัน้ 

ได้เกิดการเคล่ือนไหวต่อต้านการดําเนินนโยบายดงักล่าวทัง้ภายนอกประเทศและภายในประเทศ               

ในสหรัฐอเมริกาคนไทยได้รวมกันจัดตัง้ “คนไทยอิสระ” ขึน้เม่ือ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยมี                  

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้ นํา ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทัง้ทางด้านอาวุธและความ

ช่วยเหลือในการฝึกอาวธุ องักฤษไม่ได้มีการจดัตัง้เป็นองค์กรอิสระท่ีจะดําเนินการเคล่ือนไหว แตก็่ได้

เข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษโดยมุ่งหวังท่ีจะร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อต้านญ่ีปุ่ นในประเทศ 

ภายในประเทศเองก็มีการเคล่ือนไหวของบุคคลฝ่ายต่างๆ ทัง้จากฝ่ายพลเรือน ทหาร ตํารวจ                     

และประชาชน โดยมี นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ นํากลุม่ตอ่ต้านภายในประเทศ มีการส่งตวัแทนชดุตา่งๆ 

ลกัลอบเดินทางออกนอกประเทศ เพ่ือขอความสนบัสนนุในการออกไปตัง้รัฐบาลพลดัถ่ิน ทําให้ฝ่าย

สมัพนัธมิตรรับทราบยอมรับการเคล่ือนไหวตอ่ต้านญ่ีปุ่ นของกลุ่มบคุคลในประเทศ และช่วยให้กลุ่ม

บุคคลท่ีดําเนินการเคล่ือนไหวทัง้ภายในและภายนอกประเทศร่วมมือประสานงานกัน ก่อให้เกิด 

“ขบวนการเสรีไทย” ซึง่สง่ผลสําคญัตอ่ประเทศไทยภายหลงัสงครามไมน้่อย 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

  1. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา การเคล่ือนไหวรวมตวัระหว่าง

กลุม่ของขบวนการเสรีไทย และผลจากความเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ประเทศไทยรอด

พ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  

 2.เพ่ือให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488                  

สําหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียในสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆ ตอ่ไป  
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ความสาํคัญของการศึกษาค้นคว้า 

  1. ทําให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา การเคล่ือนไหวรวมตวัระหว่าง             

กลุ่มของขบวนการเสรีไทย และผลของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการ                     

เป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  

 2.ทําให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488                      

ท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอน สําหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

 3. ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียในรายวิชาหรือ

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จํานวน 6 ห้องเรียน มี

นกัเรียน 300 คน โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นเป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาค

เรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จํานวน 48 คน 

ซึง่ได้มาโดยวิธี  การสุ่มอย่างง่าย 2 8

1 (Simple Random Sampling) เพ่ือแบง่เป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับใช้

ในการทดลอง 3 ครัง้ ดงันี ้

 

                                         
  1การเลอืกตวัอยา่งสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เป็นวิธีการเลือกตวัอย่างหรือตวัแทน

จํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N  หน่วย โดยท่ีแต่ละหน่วยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีจะถกูเลือกมาเป็น

ตวัอย่างเท่ากนั วิธีการเลือกตวัอย่างแบบนีเ้ป็นวิธีเลือกตวัอย่างท่ีง่ายท่ีสดุและสะดวกในการใช้ และใช้ได้ผลดีถ้า

หนว่ยตา่งๆ ในประชากรมีลกัษณะไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั โดยในการเลอืกอาจทําได้ เช่น  

  1. การจบัฉลาก ซึง่ใช้ได้ดีเมื่อมีประชากรไมม่ากนกั ทําได้ 2 ระบบ คือ  

  - การเลือกโดยไม่มีการคืนท่ี (Sampling Without Replacement) เมื่อเลือกหน่วยใดแล้ว                       

จะไมนํ่าหนว่ยนัน้ใสก่ลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลอืกหนว่ยตอ่ไป ดงันัน้จึงได้หนว่ยตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนั 

  - การเลอืกโดยมีการคืนท่ี (Sampling With Replacement) เมื่อเลอืกหนว่ยใดขึน้มาแล้วนําหน่วย

นัน้ใสก่ลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลอืกหนว่ยตอ่ไป ดงันัน้บางหนว่ยอาจถกูเลอืกซํา้ได้ 

  2. การใช้ตารางเลขสุม่ ก่อนเลอืกตารางเลขสุม่ ต้องให้เลขท่ีแก่หนว่ยทกุหนว่ยในประชากรจากหมายเลข 1 

ถึง N แล้วเลือกเลขสุม่ขึน้มา ถ้าหมายเลขท่ีได้ตรงกบัหน่วยใด หน่วยนัน้ก็จะตกเป็นตวัอย่าง ถ้าหมายเลขท่ีได้เกิน

เลขท่ีสดุท้ายในประชากรก็ทิง้ไป เลอืกจนครบ n หนว่ยตามต้องการ เป็นต้น 

 

http://service.nso.go.th/statstd/method1_08.html#topic1
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 1.1 กลุม่ตวัอยา่งการทดลองครัง้ท่ี 1 จํานวน 3 คน 

 1.2 กลุม่ตวัอยา่งการทดลองครัง้ท่ี 2 จํานวน 12 คน 

 1.3 กลุม่ตวัอยา่งการทดลองครัง้ท่ี 3 จํานวน 30 คน 

 2. เนือ้หา 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         

เร่ือง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5                     

ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 เร่ือง ดงันี ้

 เร่ืองท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 

 เร่ืองท่ี 2 กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย 

 เร่ืองท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม 

 3.การสร้างเนือ้หาให้เป็นบทเรียนด้วยคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ท่ีสร้างขึน้ มีลักษณะเป็นแบบสอนเนือ้หาโดย                 

ใช้เนือ้หาเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” พ.ศ. 2484 – 2488” โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 

บนเค ร่ืองคอมพิว เตอร์  มีลักษณะของการผสมผสานของตัวอักษร ภาพนิ่ ง  ภาพกราฟิก  

ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดทิศัน์ และเสียงประกอบ 

 4. การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย  

   4.1 แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  

  4.2 แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

5. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมัลตมีิเดีย 

  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมลัตมีิเดีย คือ การหาคณุภาพ

ของบทเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 85 / 85 

  85 ตวัแรก   หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจัดไว้ 

โดยคิดจากค่าคะแนนเฉล่ียของจํานวนคําตอบท่ีผู้ เรียนตอบถูกต้องจากการทําแบบฝึกหัด

ระหวา่งเรียนแตล่ะบทโดยคดิเป็นร้อยละ 85 ขึน้ไป 

  85 ตวัหลงั   หมายถึง   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยคิดจากคา่คะแนนเฉล่ียของ

จํานวนคําตอบท่ีผู้ เรียนตอบถกูต้องจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้หมด

โดยคดิเป็นร้อยละ 85 ขึน้ไป 
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วิธีการดาํเนินการศึกษา 

 งานวิจัยฉบับนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) โดยนําข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ มารวบรวมและวิเคราะห์ เม่ือได้ข้อมูล

ทางประวตัิศาสตร์แล้วผู้ วิจยัจึงได้นํามาสงัเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ แล้วจึงนําเสนอในรูปแบบเป็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดียขึน้

โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 โดยมีการทดสอบส่ือมลัติมีเดียท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ด้วยการ

หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

คือ ดจูากคะแนนท่ีได้เม่ือเดก็ทําแบบฝึกหดั และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัค้นคว้า

สร้างขึน้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. ขบวนการเสรีไทย   หมายถึง   ขบวนการเสรีไทย 3 สาย ได้แก่ สายไทย สายองักฤษและ

สายสหรัฐอเมริกา มีจดุประสงค์ร่วมกนั คือ การตอ่ต้านญ่ีปุ่ น กอบกู้ เอกราชและอธิปไตยแหง่ชาตไิทย 

 2.  ประชากร (Population)   หมายถึง   กลุม่ของสิ่งตา่งๆ ทัง้หมดท่ีผู้ วิจยัสนใจ ซึง่อาจเป็น

กลุม่ของสิ่งของ คน หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ 

 3. กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม (Sample) หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของประชากรท่ีผู้ วิจัยสนใจ                              

กลุ่มตวัอย่างท่ีดี หมายถึง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะต่างๆ ท่ีสําคญัครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร                    

เป็นตวัแทนท่ีดีของกลุม่ประชากรได้   

  4. วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) หมายถึง เป็นวิธีการเลือกตวัอย่าง

หรือตวัแทนจํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N  หน่วย โดยท่ีแตล่ะหน่วยมีโอกาสหรือความน่าจะ

เป็นท่ีจะถกูเลือกมาเป็นตวัอยา่งเทา่กนั วิธีการเลือกตวัอย่างแบบนีเ้ป็นวิธีเลือกตวัอย่างท่ีง่ายท่ีสดุและ

สะดวกในการใช้ และใช้ได้ผลดีถ้าหนว่ยตา่งๆ ในประชากรมีลกัษณะไม่แตกตา่งกนัมากนกั โดยในการ

เลือกอาจทําได้ เชน่  

   1. การจบัฉลาก ซึง่ใช้ได้ดีเม่ือมีประชากรไมม่ากนกั ทําได้ 2 ระบบ คือ  

   - การเลือกโดยไม่มีการคืนท่ี (Sampling Without Replacement) เม่ือเลือกหน่วยใด

แล้วจะไม่นําหน่วยนัน้ใส่กลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลือกหน่วยต่อไป ดงันัน้จึงได้หน่วยตวัอย่างท่ี

แตกตา่งกนั 

   - การเลือกโดยมีการคืนท่ี (Sampling With Replacement) เม่ือเลือกหน่วยใดขึน้

มาแล้วนําหน่วยนัน้ใส่กลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลือกหน่วยตอ่ไป ดงันัน้บางหน่วยอาจถกูเลือกซํา้

ได้ 
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   2. การใช้ตารางเลขสุ่ม ก่อนเลือกตารางเลขสุ่ม ต้องให้เลขท่ีแก่หน่วยทุกหน่วย               

ในประชากรจากหมายเลข 1 ถึง N แล้วเลือกเลขสุม่ขึน้มา ถ้าหมายเลขท่ีได้ตรงกบัหน่วยใด หน่วยนัน้ก็

จะตกเป็นตวัอย่าง ถ้าหมายเลขท่ีได้เกินเลขท่ีสดุท้ายในประชากรก็ทิง้ไป เลือกจนครบ n หน่วยตาม

ต้องการ เป็นต้น 

  5. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   หมายถึง   การนําเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นส่ือในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถนําเสนอตวัอกัษร ภาพน่ิง 

ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบเนื อ้หา ซึ่ งสามารถส่ือความหมายข้อมูล                           

ผ่านคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ ใช้โปรแกรม โดยอาศยัรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันถามคําถาม รับคําตอบ

จากผู้ เรียน ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนรู้ในรูปของข้อมลูย้อนกลบัให้แก่ผู้ เรียน 

  6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย   หมายถึง   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน  ท่ีใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบรรจเุนือ้หาเร่ือง ขบวนการเสรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยผู้ วิจยัสร้างบทเรียนเป็นแบบ

สอนเนือ้หา โดยอาศยัรูปแบบการผสมผสานตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวเข้าด้วยกัน รวมถึงการ

วางรูปแบบ การมีปฏิสมัพนัธ์ โดยอาศยัการใช้เมนกูารใช้งานข้อมลูไฮเปอร์มีเดีย และการใช้แบบฝึกหดั 

ผู้ วิจยัได้เลือกใช้โปรแกรมนําเสนอเนือ้หาบทเรียน ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก รวมทัง้เสียงประกอบ 

ซึง่บทเรียนทัง้หมดบรรจใุนแผน่ซีดีรอม และแสดงผลออกมาทางจอภาพผา่นโปรแกรมวินโดว์ 

  7. การพัฒนาบทเรียน  หมายถึง   การสร้างบทเ รียนคอมพิวเตอร์มัลติ มี เ ดีย                   

ในเนือ้หาเร่ืองขบวนการเสรีไทย ด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 ตามหลกัการออกแบบ

บทเรียนโปรแกรมและเก็บบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) นําไปทดลองและแก้ไขเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของเนือ้หาท่ีสร้างขึน้ 

  8. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจ ของนกัเรียนเร่ืองขบวนการเสรี

ไทยท่ีได้  

 

แหล่งศึกษาค้นคว้า 

  1. สํานกัหอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 

  2. หอสมดุปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  3. สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  4. หอสมดุกลาง สถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  5. สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



 

 

บทที่ 1 
ขบวนการเสรีไทย 

 
  จากการศึกษาเก่ียวกับขบวนการเสรีไทยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้แบ่งเนือ้หาประกอบด้วย 3 เร่ือง                      
ได้แก่  เร่ืองแรกประวัติความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย  เร่ืองท่ีสอง กลุ่มและการเคล่ือนไหว                        
ของขบวนการเสรีไทย เร่ืองท่ีสามบทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศ              
ผู้แพ้สงคราม เน่ืองจากผู้วิจยัต้องการให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงสาเหต ุเหตกุารณ์และผลกระทบของขบวนการ               
เสรีไทย 
  1. ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 
  2. กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย  
  3. บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  
 
1. ประวัตคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย  
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ขยายตวัลกุลามเข้ามาถึงทวีปเอเชีย เม่ือกองทพัของญ่ีปุ่ นได้เปิดฉาก
โจมตีฐานทพัเรือเพิร์ลฮาเบิร์ลของสหรัฐอเมริกา ในมหาสมทุรแปซิฟิก ฮ่องกงและเมืองโคตาบารูทาง
เหนือของมลายูอย่างรุนแรงและฉับพลนั ในวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยไม่ได้ประกาศสงคราม
ล่วงหน้ามาก่อน อังกฤษและสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามกับญ่ีปุ่ นในวันนัน้ จึงกลายเป็น 
“สงครามมหาเอเชียบรูพา” 1 (The Greater East Asia War) ขึน้ ในวนัเดียวกนันัน้เองญ่ีปุ่ นได้ย่ืน
ข้อเสนอตอ่รัฐบาลไทยขอให้กองทพัญ่ีปุ่ นเดนิทพัผ่านประเทศไทย แตข่ณะนัน้จอมพล ป.พิบลูสงคราม
นายกรัฐมนตรีและผู้ บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางไปราชการทางชายแดนด้านตะวันออก 
คณะรัฐมนตรีจึงได้จดัการประชุมอย่างเร่งดว่นตัง้แตเ่วลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวนัท่ี 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2484 และได้ลงมติให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาปัญหาเร่ืองนี ้เน่ืองจากมีอํานาจสัง่การทาง
ทหารแต่เพียงผู้ เดียว จากนัน้ได้มอบให้นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (นายปรีดี พนมยงค์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดิเรก ชัยนาม) และพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร                     
(ท่ีปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยไปชีแ้จงแก่ญ่ีปุ่ นขอให้ยบัยัง้การเคล่ือนทพัไว้
ก่อน 
  ขณะท่ีรัฐบาลไทยยังไม่ได้ตอบข้อเสนอของญ่ีปุ่ นและภายหลังการโจมตีเพิร์ ลฮาเบิร์ล                          
เพียงหนึ่งชั่วโมง กองทัพญ่ีปุ่ นก็ได้ส่งกองกําลังบุกเข้าประเทศไทยทางชายแดนด้านตะวันออก                                

                                         
  1โรม บนุนาค.  (2551).  เหตเุกิดในสงครามมหาเอเชียบูรพา.  หน้า  9. 
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และยกพลขึน้บกทางชายฝ่ัง ทะเลอ่าวไทยด้านจงัหวดัปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สรุาษฏร์ธานี 
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพรและตําบลบางป ูสมทุรปราการ ทหาร ตํารวจ ยุวชนทหาร (มีอายุไม่เกิน 18 ปี                
เป็นเยาวชนท่ีได้รับการฝึกวิชาทหารขึน้ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477 – 2490 เน่ืองจากรัฐบาลไทยสมยั               
จอมพล ป.พิบูลสงครามมีนโยบายพืน้ฟูการฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชน ดําเนินการโดยกรมยุวชน
ทหาร กระทรวงกลาโหม ในพ.ศ. 2481 ต่อมาได้ยกฐานะขึน้เป็นกรมเตรียมการทหารในพ.ศ. 2484)                  
ลกูเสือและอาสาสมคัรตา่งๆ ในจงัหวดัเหล่านัน้ได้ตอ่สู้อย่างเด็ดเด่ียวในพืน้ท่ีท่ีถกูโจมตีและได้พลีชีพ
เป็นจํานวนมาก นับเป็นการละเมิดเอกราช อธิปไตยและความเป็นกลาง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนัน้เซ็น
สญัญายอมให้ญ่ีปุ่ นท่ีมีทหารนบัแสนพร้อมอาวธุทนัสมยัเดินทพัผ่านไทย ขณะท่ีไทยเองมีกําลงัทหาร
ไม่มากนกั ทําให้คนไทยผู้ รักชาติรักสนัติในประเทศ รวมตวักันจดัตัง้ยุวชนทหารขึน้มาเพ่ือสมบทกับ
กลุม่เสรีไทยในประเทศ โดยปฏิบตัภิารกิจ 2 ด้าน คือ  
  1. ตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน  
  2. ปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพ่ือกอบกู้ โลกให้กลับคืนสู่ภาวะสันติภาพและ                     
เพ่ือให้สมัพนัธมิตรรับรองวา่ ประเทศไทยไมไ่ด้เป็นฝ่ายแพ้หลงัสงคราม 
   เ ม่ือจอมพล ป .พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับเข้ามาร่วมการประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือเวลา 06.50 น. ของวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ท่ีประชมุพิจารณาเห็นว่า ไทยยงัไม่
พร้อมท่ีจะรบกับกองทพัญ่ีปุ่ นซึ่งมีกําลังและยุทโธปกรณ์มากมายมหาศาล อีกทัง้รัฐบาลไทยเห็นว่า
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาไม่มีนโยบายและไม่พร้อมท่ีจะช่วยเหลือประเทศไทย ดังนัน้เพ่ื อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ประเทศไทยจึงยอมให้ญ่ีปุ่ นเดินทพัผ่านประเทศไทยไปรบพม่า และพักอยู่ใน
ประเทศไทยได้ประกอบกบัญ่ีปุ่ นได้แจ้งความประสงค์เพียงแคเ่ดนิทพัผา่นประเทศไทย โดยมีข้อสญัญา
ว่าจะเคารพเอกราชอธิปไตยและเกียรติภูมิของไทย รัฐบาลไทยจึงมีคําสัง่ให้หยุดยิงและ ยุติการสู้ รบ 
เม่ือเวลา 07.30 น. 1 ของวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 
  รัฐบาลได้พยายามเจรจาตอ่รองกบัข้อเสนอตา่งๆ ของญ่ีปุ่ นอย่างเต็มท่ี เพ่ือการผ่อนหนกัเป็น
เบา และในท่ีสุดก็ต้องยอมให้ญ่ีปุ่ นเดินทพัผ่านดินแดนประเทศไทยไปยงัพม่าและมลายู ระหว่างนัน้
ญ่ีปุ่ น ได้ทําการรบรุกอย่างรวดเร็วจนสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ไว้ได้ และยังส่งผลทําให้ไทยตกลงทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางการทหารกับญ่ีปุ่ น รวมทัง้
พนัธมิตรทางการรุกรานและการป้องกนัเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ประกาศสงครามกบัองักฤษ และสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลไทยได้ให้ความ
ร่วมมือกับญ่ีปุ่ นตามข้อเรียกร้อง ซึ่งเป็นผลให้ญ่ีปุ่ นยอมให้การบริหารประเทศของรัฐบาลไทยดําเนิน          

                                         
  1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2536).  ประวติัการเมืองไทย.  หน้า 3. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ไปตามปกติ ญ่ีปุ่ นทําหน้าท่ีเป็นเพียง“ท่ีปรึกษา” 1 คอยดแูลไม่ให้ฝ่ายตนเสียประโยชน์ และพยายาม
หาทางทําให้รัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกบัตนมากขึน้ ซึง่ในขณะนัน้ไทยถกูกดดนัและถกูบีบบงัคบัจาก
ญ่ีปุ่ นหลายด้าน เช่น ทางด้านการทหารกองทัพญ่ีปุ่ นได้ควบคมุสนามบิน ทางรถไฟ และทางหลวง 
นอกจากนัน้ไทยยงัให้ความร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นในการสร้างทางรถไฟเช่ือมระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ
พม่า  ท่ีรู้จกักนัในนามว่า “ทางรถไฟสายมรณะ”2 เพราะว่า ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กองทพัญ่ีปุ่ น
ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ 
ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย อีกจํานวนมาก                    
มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศ พม่า เพ่ือลําเลียงอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ รวมทัง้กําลงัพล เพ่ือจะไปโจมตีพม่าและอินเดียตอ่ไป ซึ่งขณะนัน้เป็นดินแดนอาณานิคม
ขององักฤษ เส้นทางชว่งหนึ่งจะต้องข้ามแม่นํา้แควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึน้ การสร้างสะพาน 
และทางรถไฟสายนีเ้ตม็ไปด้วยความยากลําบาก ความทารุณของสงครามและโรคภยัตลอดจนการขาด
แคลนอาหาร ทําให้เชลยศึกจํานวนหลายหม่ืนคนต้องเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายนีส้ร้างเสร็จเม่ือวนัท่ี                      
25 ตลุาคม พ.ศ. 2486 และเปิดใช้เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม ปีเดียวกัน หลงัสิน้สดุสงครามรัฐบาลไทย                 
ได้จ่ายเงินจํานวน 50 ล้านบาท เพ่ือซือ้ทางรถไฟสายนีจ้ากองักฤษ และทําการซ่อมบํารุงบางส่วนของ
เส้นทางดงักล่าว เพ่ือเปิดการเดินรถตัง้แตส่ถานีหนองปลาดกุจนถึงสถานีนํา้ตก โดยอยู่ในความดแูล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั เส้นทางรถไฟสายนีเ้ป็นอนุสรณ์ของโลกท่ีจารึกความ
โหดร้ายทารุณของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ เสียชีวิตในสงครามด้วย ญ่ีปุ่ นได้อาศยั
เส้นทางรถไฟสายนีลํ้าเลียงกองทหาร อาวธุยทุธภณัฑ์ และเสบียงอาหารจากดินแดนไทยไปสู่แนวรบ
ในพม่าและพรมแดนอินเดีย และทางรถไฟผ่านคอคอดกระสายชุมพร–กะบุรี เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส่ง
กําลังบํารุงของญ่ีปุ่ นไปสู่ดินแดนทางตอนใต้ของพม่า ทําให้กองทัพญ่ีปุ่ นมีชัยชนะในทางการรบ                  
ท่ีมลาย ูสิงคโปร์และพมา่ในระยะเร่ิมต้นของสงครามมหาเอเชียบรูพา นอกจากนัน้ รัฐบาลไทยยงัได้ตัง้ 

                                         
  1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2536).  แหล่งเดิม.   หน้าเดิม. 
  2ทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยรัฐบาลญ่ีปุ่ นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทย                   
จํานวน 4 ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี ตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2485 ถึงเดือนตลุาคม                 
พ.ศ. 2486 เพื่อใช้เป็นเส้นทางยทุธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า หลงัสงครามทางรถไฟบางส่วนถกูรือ้ทิง้ บางสว่นจมอยู่
ใต้อ่างเก็บนํา้เขื่อนวชิราลงกรณ์ ทางรถไฟสายนีถื้อเป็นอนสุรณ์ให้รําลกึถึงเหตกุารณ์สงครามในครัง้นัน้ เนื่องจาก
นํา้พกันํา้แรงของการบกุเบิกก่อสร้างเป็นของทหารเชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมิตร ท่ีกองทพัญ่ีปุ่ นเกณฑ์มา  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2485
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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“กองทพัพายพั” 1 ขึน้ เพ่ือร่วมรบกบัญ่ีปุ่ นตามแนวพรมแดนไทยกบัแคว้นสหรัฐไทยเดิม (คือ ดินแดน
ไทยใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทย)  

 กองทพัพายพั ประกอบด้วยกองพล 5 กองพลด้วยกนั คือ กองพลท่ี 2 กองพลท่ี 3 กองพลท่ี 4                   
กองพลทหารม้า กรมทหารม้าท่ี 12 กองทหารปืนใหญ่กองทพั กองทหารช่างกองทัพ หน่วยทหาร
ส่ือสารกองทพั กองปืนตอ่สู้อากาศยาน กองบินกองทพั กองพนัทหารราบท่ี 35 กองรถรบสนามเขต 1 
และ 2 กบัหน่วยบํารุงและช่วยรบ โดยกองบญัชาการกองทพั ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัลําปาง โดยมีหน่วยกําลงั
หลกัในระดบักองพล ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัภาคเหนือ คือ เชียงใหม ่เชียงราย และนครสวรรค์ 

 กองทัพพายัพมีภารกิจ คือ เพ่ือป้องกันปีกซ้ายให้กองทัพญ่ีปุ่ น โดยให้กองทัพพายัพเข้าตี                      
เพ่ือยดึสหรัฐไทยเดมิ (Shan State) ปัจจบุนัคือรัฐฉานของพมา่ กลา่วง่ายๆ คือ ป้องกนัไม่ให้กองทพัจีน
แอบมาโจมตีในขณะท่ีญ่ีปุ่ นบุกพม่า ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งการไปรบท่ีเชียงตุงทําตาม
สัญญาสันติภาพท่ีรัฐบาลไทยทํากับญ่ีปุ่ น ผลพลอยได้จากการรบ คือเม่ือไทยยึดเชียงตุงและเมือง
ตา่งๆ ในรัฐชานฝ่ังตะวนัออกของแมนํ่า้สาละวินได้ ก็ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ของรัฐไทย  

 กองทพับกสนาม ได้เคล่ือนกําลงัเข้าไปในสหรัฐไทยใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485                 
ยึดนครเชียงตงุ ได้ในเดือนเดียวกนั ตอ่มาก็สามารถยึดได้อีกหลายเมืองคือ เมืองยอง (30 พฤษภาคม                    
พ.ศ. 2528) เมืองยู้  (1 มิถนุายน พ.ศ. 2528) และเมืองคาก (11 มิถนุายน พ.ศ. 2528) ในวนัท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2486 ไทยและญ่ีปุ่ นได้ลงนามร่วมกนัในสนธิสญัญาว่าด้วยอาณาเขตประเทศไทยในรัฐ
มาลัย และภูมิภาครัฐฉาน และประกาศเปล่ียนช่ือสหรัฐไทยใหญ่ (รัฐฉาน) เป็นสหรัฐไทยเดิม                     
และสามารถยึดเมืองเชียงตงุได้สําเร็จ เพ่ือเป็นการตอบแทนไทย ญ่ีปุ่ นจึงได้ยกดินแดนเมืองไทรบุรี 
กลันตัน ตรังกานู และปาลิสให้แก่ไทย และยังให้ไทยมีสิทธ์ิในการครอบครองเมืองพานและเมือง                
เชียงตงุ (ซึง่อยูใ่นรัฐไทยใหญ่หรือ Shan State) อีกด้วย 

 ทางด้านเศรษฐกิจ ญ่ีปุ่ นได้บีบบงัคบัไทยหลายประการ ญ่ีปุ่ นเรียกร้องให้ไทยส่งกําลงับํารุง                   
และวตัถดุบิทัง้หมดให้กองทพัของตน ไทยต้องค้าขายกบัญ่ีปุ่ นเพียงประเทศเดียวและต้องยอมให้ญ่ีปุ่ น              
กู้ เงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในกองทพั การท่ีญ่ีปุ่ นตัง้ฐานทพัในประเทศไทยทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของไทยทรุดหนกัย่ิงขึน้ เพราะกองทพัญ่ีปุ่ นต้องซือ้อาหารและของใช้จากพ่อค้าไทยไปเลีย้งทหารญ่ีปุ่ น
ท่ีประจําอยู่ในพม่าและมลายูในราคาสูงกว่าตลาด ทําให้สินค้าขาดแคลนพ่อค้าฉวยโอกาสกักตุน
สินค้าและเก็งกําไร เกิดตลาดมืด การทจุริตและการฉ้อราษฎร์บงัหลวงขึน้ ประชาชนชาวไทยต้องเผชิญ
กับความขาดแคลนเคร่ืองอุปโภค ค่าครองชีพสูงขึน้ นอกจากนัน้ยังประสบภัยพิบัติจากสงคราม
บ้านเรือนต้องพินาศเสียหายจากการทิง้ระเบิดโจมตีจากฝ่ายของสัมพันธมิตร ภายในพ .ศ.2485 
                                         

 1กองทพัพายพั ถกูตัง้ขึน้มาเนื่องจากไทยได้ลงนามในสนธิสญัญาพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่ น ว่ากองทพัไทยต้องสง่
กําลงัร่วมรบกบัญ่ีปุ่ น  
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ประชาชนชาวไทยยงัต้องผจญกับภัยธรรมชาติซํา้เติมจากนํา้ท่วมอย่างหนกั ส่งผลให้ไร่นาและพืชผล
เสียหายอยา่งมากอีกด้วย 
  จากสภาวะกดดันทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา  ขบวนการเสรีไทยอันเป็น
ขบวนการท่ีจัดตัง้เ พ่ือต่อต้านญ่ีปุ่ นจึงถือกําเนิดขึน้ ทัง้นีก้ารก่อตัง้ของขบวนการเสรีไทยยังมี
จุดมุ่งหมายสําคญั คือ เพ่ือเป็นข้อต่อรองกับสัมพันธมิตร ขบวนการเสรีไทยเป็นองค์กรท่ีมีบทบาท               
ใน “การกู้ชาต”ิ ไมใ่ห้ประเทศไทยซึง่เข้าร่วมในการสงครามกบัญ่ีปุ่ นต้องถกูปฏิบตัิในฐานะของประเทศ
แพ้สงคราม (อย่างในกรณีของญ่ีปุ่ น เยอรมนี และอิตาลี) ดังนัน้ขบวนการเสรีไทยก็เป็นองค์กร                     
ท่ีเก่ียวกบัการตา่งประเทศเป็นหลกั ขบวนการเสรีไทยสามารถแบง่ออกเป็น 2 สายหลกัๆ คือ ขบวนการ
เสรีไทยภายในประเทศโดยมีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นหวัหน้า และขบวนการเสรีไทยภายนอกประเทศ                            
ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นหัวหน้า                     
และขบวนการเสรีไทยในองักฤษ โดยมี ม.จ.ศภุสวสัดิว์งศ์สนิท สวสัดวิตัน์ เป็นบคุคลสําคญั 

 ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกับนายปรีดี                 
พนมยงค์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทัง้ทางส่วนตวั หน้าท่ีการงานและมีแนวคิดเดียวกัน บางคนเป็นผู้ ร่วม               
ในคณะราษฎรสายพลเรือนท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายปรีดี พนมยงค์ตัง้แต่สมัยการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลายคนเป็นเพ่ือนร่วมงานใกล้ชิดกับนายปรีดี พนมยงค์              
หรือเป็นลูกศิษย์ท่ีมีความสนิทสนม และมีความเล่ือมใสในตัวนายปรีดี พนมยงค์ รวมทัง้กลุ่ม
นกัการเมืองท่ีไมพ่อใจและไม่ยอมรับนโยบายของจอมพล ป.พิบลูสงคราม เช่น กลุ่มผู้ นําทางการเมือง
ภาคอีสาน ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมสําคญัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ขบวนการเสรีไทย การรวมตวัของกลุ่มพล
เรือนภายใต้การนําของนายปรีดี พนมยงค์ในระยะแรกมีขีดจํากดัอยู่มาก การเคล่ือนไหวตา่งๆ เป็นไป
ด้วยความระมดัระวงั และเป็นความลบัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นองค์การท่ีต่อต้านนโยบายของรัฐบาล                         
และปฏิบตักิารอยูใ่นดนิแดนท่ีตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของญ่ีปุ่ น 

 ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศระหว่าง พ.ศ. 2481-2492                
ของสรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 1 ได้กล่าวถึงขบวนการเสรีไทยไว้ว่า ในช่วงสงครามโลกครัง้ ท่ี 2                          
ความขดัแย้งทางการเมืองภายในของไทยเป็นผลจากความเคล่ือนไหวของกลุ่มการเมือง 2 กลุ่มใหญ่
ด้วยกนัท่ีขดัแย้งกบัรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงครามในขณะนัน้ คือ พวกนิยมเจ้า และกลุ่มผู้ นําระบอบ
ใหม่ฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ อันได้แก่ กลุ่มปรีดี-พลเรือน กลุ่มทหารบก-ตํารวจ และกลุ่มผู้ นําอีสาน 
ขบวนการเสรีไทยเกิดขึน้หลงัจากมีกองทหารญ่ีปุ่ นได้ยกพลขึน้บกในวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 และ
สลายตัวลงหลังจากท่ีสงครามยุติในพ .ศ.2488 ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้กลุ่มต่อต้านญ่ีปุ่ น
                                         
 1สรศกัดิ์ งามขจรกุลกิจ.  (2535).  ขบวนการเสรีไทยกบัความขดัแย้งทางการเมืองภายในประเทศระหว่าง 
พ.ศ. 2481 – 2492.  หน้า 2. 
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ภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศท่ีสหรัฐอเมริกาและองักฤษ หรือกิจกรรมใดๆ อนัเป็นผลมาจาก
ความเคล่ือนไหวของกลุ่มต่อต้านหรือขบวนการเสรีไทยท่ีถกูจดัตัง้ขึน้ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการทําลาย
ทหารญ่ีปุ่ นภายในประเทศ นับว่าขบวนการเสรีไทยก่อกําเนิดขึน้มาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในเป็นปัจจยัหลกั โดยอาศยัสถานการณ์ท่ีญ่ีปุ่ นบุกไทยเป็นปัจจยัรอง กล่าวง่ายๆ คือ การท่ีปรีดี 
พนมยงค์ และคณะจดัตัง้ขบวนการเสรีไทยขึน้มานัน้ มีมลูเหตมุาจากความขดัแย้งกบัจอมพล ป .พิบลู
สงคราม ไม่ใช่เพ่ือการต่อสู้ กู้ ชาติจากการบุกรุกของญ่ีปุ่ น การกู้ ชาติและการต่อสู้กับญ่ีปุ่ นเป็นเพียง
เหตุผลบงัหน้าและเป็นผลพวงพลอยได้ (จากการต่อสู้ กับจอมพล ป .พิบูลสงคราม) ของขบวนการ               
เสรีไทยเทา่นัน้  

 การรวมกลุ่มกนัของกลุ่มนิยมเจ้านอกประเทศภายใต้การนําของ ม .ร.ว. เสนีย์ ปราโมช และ 
ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ หรือการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ นําระบอบใหม่ภายในประเทศ                                 
ภายใต้การนําของนายปรีดี พนมยงค์ อนัประกอบด้วยกลุ่มพลเรือน กลุ่มทหารเรือ บางส่วนของกลุ่ม
ทหารบก ตํารวจ กลุ่มสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรซึ่งนําโดยกลุ่มผู้ นําอีสาน และกลุ่มพวกนิยมเจ้าก็ดี 
ล้วนเป็นผลสืบเน่ืองจากการเกิดช่องโหว่ทางอํานาจของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ีเกิดจาก
สถานการณ์กรณีญ่ีปุ่ นบกุไทยทัง้สิน้ การเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยได้กําลงัสนบัสนุนจากกลุ่ม
คนไทยท่ีมีการศกึษาคอ่นข้างสงูทัง้ในและนอกราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยท่ีมีความรู้สึกไวตอ่หลกัการ
เอกราชอธิปไตย การเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยได้สิน้สดุลงเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิ และมีผล
สําคญัชว่ยทําให้ฐานะของประเทศไทยรอดพ้นจากประเทศผู้แพ้สงคราม การเคล่ือนไหวของขบวนการ
เสรีไทยมีความสมัพนัธ์ต่อปัญหาทางการเมืองภายในอย่างชดัเจน กลุ่มบุคคลสําคญัภายในประเทศ              
ท่ีจัดตัง้องค์การใต้ดินต่อต้านญ่ีปุ่ น และหนัไปสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรเพ่ือร่วมต่อต้านญ่ีปุ่ น เป็น
กลุ่มการเมืองท่ีขัดแย้งกับระบอบเผด็จการทางการทหารจอมพล ป .พิบูลสงคราม และได้ทําการ
เคล่ือนไหวโคน่ล้มรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม หลงัจากนัน้กลุ่มการเมือง อนัมีนายปรีดี พนมยงค์ 
เป็นแกนนําได้หนักลบัไปประนีประนอมกบัพวกนิยมเจ้า ซึง่ขดัแย้งและไมพ่อใจรัฐบาลของคณะราษฎร
หรือกลุ่มผู้ นําระบอบใหม่ โดยได้ประกาศตวัเป็นอิสระจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม หรือเป็น
ขบวนการเสรีไทย เคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลจอมพล ป .พิบูลสงครามอยู่ภายนอกประเทศ                          
เข้ามาเคล่ือนไหวเป็นแนวร่วมขบวนการเดียวกนักบักลุ่มภายในประเทศ เพ่ือเป็นพนัธมิตรร่วมผลกัดนั
การเมืองไปสู่การแข่งขนัในระบอบรัฐสภาหรือพรรคการเมือง ทําให้การเคล่ือนไหวของขบวนการเสรี
ไทยมีทิศทางในอันท่ีจะต่อต้านการกลับมีอํานาจของจอมพล ป .พิบูลสงครามหรือกลุ่มทหารบก 
ขบวนการเสรีไทยในความหมายของสรศกัดิ์ งามขจรกลุกิจ จึงเป็นความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นว่า
โดยเนือ้แท้ของขบวนการเสรีไทย คือ เร่ืองราวของความขดัแย้งทางการเมืองภายในของไทย ท่ีก่อตวัมา
นบัตัง้แต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทัง้ระหว่างคณะราษฎรหรือกลุ่มผู้ นําระบอบ
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ใหม่กับพวกนิยมเจ้า และภายในกลุ่มผู้ นําระบอบใหม่ระหว่างจอมพล ป .พิบูลสงคราม ผู้ นํากลุ่ม
ทหารบกกบันายปรีดี พนมยงค์ ผู้ นํากลุม่พลเรือนในปัญหาท่ีวา่ด้วยการใช้อํานาจเผด็จการ และปัญหา
การเมืองภายในเหลา่นีเ้ป็นสว่นผลกัดนัให้กลุม่บคุคลก่อตวัขึน้เป็นขบวนการเสรีไทย 
  แต่อย่างไรก็ตามขบวนการเสรีไทยมีความซับซ้อนเก่ียวพันกับการเมืองไทยอย่างลึกซึง้                          
ดงัท่ีศาสตราจารย์แถมสุข นุ่มนนท์ 1 ได้ตัง้ข้อสงัเกตท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขดัแย้งในแง่ของ      
ตวับุคคลของการเมืองไทยว่า “เม่ือญ่ีปุ่ นจํานนในเดือนสิงหาคม 2488 หน่วยเสรีไทยในประเทศ                   
ได้สลายตัวในเวลาต่อมา การต่อสู้ และต่อต้านญ่ีปุ่ น จบสิน้ไปแล้ว แต่การต่อสู้ อีกประเภทหนึ่งคือ                
การต่อสู้ เพ่ืออํานาจและเกมทางการเมืองในหมู่สมาชิกกลุ่มเสรีไทย ยังคงดําเนินอยู่ต่อไป …” 2                        
และสรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 3 ซึ่ ง ไ ด้ศึกษาเ ร่ืองนีอ้ย่างละเอียดได้กล่าวอ ย่างชัดเจนอีกว่า                         
“ความเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยในฐานะท่ีขบวนการนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและ                  
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในของไทย ซึ่งก่อตวัมาตัง้แตภ่ายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ทัง้ระหว่างคณะราษฎรกับพวกนิยมเจ้า และภายในคณะราษฎรระหว่าง จอมพล ป .                
พิบลูสงคราม ผู้ นําฝ่ายทหารบกกบันายปรีดี พนมยงค์ ผู้ นําฝ่ายพลเรือน” 4 ดงันัน้ขบวนการเสรีไทย              
จึงมีทัง้ปีกขวา (ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเจ้า) ปีกกลาง (ฝ่ายทหารเรือและข้าราชการพลเรือนเสรีนิยม)                  
และปีกซ้าย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มผู้ นําอีสาน) ทัง้สามกลุ่มประสานงานกันในสถานการณ์ 
“ฉุกเฉินแห่งชาติ” ต่อต้านทัง้ญ่ีปุ่ นและลัทธิชาตินิยมทางการทหารของ จอมพล ป .พิบูลสงคราม            
เพราะถึงจะอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกัน แม้ไม่มีความแตกแยกอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็มีรากฐานความเห็น 
ความคดิท่ีไมต่รงกนั จงึเป็นเหตใุห้มีการจดักลุม่ก้อนพนัธมิตรทางการเมืองใหมใ่นกลุม่คณะราษฎร 
  ดงันัน้ในขบวนการเสรีไทยของนายปรีดี พนมยงค์ ส่วนหนึ่งก็สร้างความสมัพันธ์กับกลุ่มท่ี
เรียกว่า “ปีกซ้าย” ของขบวนการ คือ กับกลุ่มผู้ นําอีสานท่ีส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร                  
อีกสว่นหนึง่กบั ปีกกลาง เชน่ ฝ่ายทหารเรือและข้าราชการพลเรือนเสรีนิยม และอีกส่วนหนึ่งกบัปีกขวา
ซึ่งมีทัง้เจ้านายตลอดจนทหารบก (จํานวนน้อย) และตํารวจท่ีเคยร่วมงานอย่างใกล้ชิดกบัจอมพล ป .
พิบูลสงคราม ทําให้บทบาทของนายปรีดี พนมยงค์โดดเด่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนนับตัง้แต่                         
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

                                         
  1 แถมสขุ นุม่นนท์.  (2544).  เมืองไทยสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง.  หน้า 138. 
  2แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 

 3สรศกัดิ์ งามขจรกลุกิจ.  (2535).  ขบวนการเสรีไทยกบัความขดัแย้งทางการเมืองภายในประเทศระหว่าง               
พ.ศ. 2481 – 2492.  หน้า 38 – 57. 
  4แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 

http://61.19.254.5/14/searching.php?MAUTHOR=%20%20แถมสุข%20นุ่มนนท์.
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  แต่ละกลุ่มของขบวนการเสรีไทยมีเป้าหมายสําคญัตรงกัน คือ ต่อต้านญ่ีปุ่ น การก่อตวัของ
ขบวนการเสรีไทยทัง้ในและนอกประเทศจึงเกิดขึน้ในระยะเวลาไล่เล่ียกัน คือ หลังจากวันท่ีญ่ีปุ่ น                       
บุกประเทศไทย  ความไม่พอใจต่อการบุกรุกของญ่ีปุ่ นและความผิดหวังในการท่ีรัฐบาลยอมจํานน                        
ต่อข้อเสนอของญ่ีปุ่ นอย่างรวดเร็วนัน้ ทําให้ขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาซึ่งมี ม .ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช ในฐานะเอกอคัรราชทตูไทย ประจํากรุงวอชิงตนั แสดงปฏิกิริยาอย่างเปิดเผยในทนัทีพร้อมกบั
การก่อตวัของขบวนการเสรีไทยสายองักฤษ ในขณะท่ีกลุ่มของนายปรีดี พนมยงค์ขบวนการเสรีไทย
ภายในประเทศก็เร่ิมเกาะตวักันขึน้ แต่เป็นไปโดยลบั หากจะดจูากบทบาทของแตล่ะกลุ่มจะเห็นได้ว่า
ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาและองักฤษนัน้ เป้าหมายคือ เข้าร่วมกับสมัพนัธมิตร 1 ร่วมรบและร่วมทํางาน
จารกรรม งานจารกรรม เช่น ในส่วนของสมาชิกขบวนเสรีไทยในประเทศสามารถจําแนกออกเป็นกลุ่ม
สําคญัได้ 3 ระดบักลา่วคือ  
  1. ระดบัแกนนํา คือ ลูกศิษย์ลูกหาและคนใกล้ชิดนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งใช้ช่ือรหสัว่า “รู้ธ”                           
โดยแบ่งหน้าท่ีกันทํางานสําคัญ เช่น การติดต่อกับต่างประเทศ การไปจัดตั ง้หน่วยกองกําลังขึน้                 
ในจงัหวดัตา่ง ๆ รับสง่อาวธุและพลพรรคเสรีไทยเข้าออกประเทศ  
  2. ระดบัสอง คือ คนท่ีร่วมมือด้วย เช่น นกัการเมืองท่ีเห็นด้วยและยืนข้างเดียวกัน หมายถึง                           
ผู้ ท่ีมีเป้าหมายทางการเมืองในการดําเนินงานให้รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงครามพ้นจากการเป็นรัฐบาล
และปลดพนัธะกรณีกบัญ่ีปุ่ น  
  3. ระดบัท่ีสามซึ่งมีมากท่ีสุด คือ ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานด้วยความรักชาติจากการจดัตัง้ของสมาชิก                       
ในขบวนการ ซึ่งสมาชิกเสรีไทยต่างต้องปิดบังฐานะกันอย่างเคร่งครัดและไม่รู้จักกัน ในแนวราบ                              
แตจ่ะรู้วา่ตนเองขึน้ตรงหรือรับคําสัง่จากใคร มีเพียงหวัหน้าขบวนการในประเทศคือนายปรีดี พนมยงค์
เทา่นัน้ท่ีรู้เร่ืองราวทัง้หมด 
  เป้าหมายของการทํางานของขบวนการเสรีไทยในประเทศ คือ ต้องการติดตอ่กบัชาติพนัธมิตร                   
เพ่ือส่งข่าวให้ทราบว่ามีขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นอยู่ในประเทศ และต้องการความร่วมมือในทาง
การทหาร คือจัดตัง้กองกําลังขึน้มาร่วมรบต่อต้านญ่ีปุ่ นเ ม่ือสถานการณ์การใช้กําลังมาถึง                             
โดยการจดัตัง้กําลงัติดอาวุธขึน้ในจงัหวัดต่างๆ ขึน้มาเตรียมพร้อมเอาไว้และมีการฝึกนกัเรียนทหาร
สารวัตรจากนักศึกษาในกรุงเทพฯ ซึ่งความร่วมมือกับพันธมิตรจะถูกจํากัดอยู่ในเร่ืองนีเ้ป็นหลัก
โดยเฉพาะกบัทางองักฤษ โดยยงัมีการดําเนินการทางการเมืองเพ่ือหาทางให้ไทยหลดุพ้นจากประเทศ
ผู้ แพ้สงครามเป็นเป้าหมาย ท่ีนายปรี ดีใ ห้ความสําคัญเป็นอันดับแรกท่ีต้องการบรรลุ ด้วย                                
และได้ดําเนินการผา่นทางสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั 

                                         
  1แถมสขุ นุม่นนท์.  (2544).  เมืองไทยสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง.  หน้า 4-5. 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
http://61.19.254.5/14/searching.php?MAUTHOR=%20%20แถมสุข%20นุ่มนนท์.
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  ซึ่งเป้าหมายการทํางานของขบวนการเสรีไทยจะกลายเป็นข้อตอ่รองอย่างดีให้กบัระเทศไทย                    
เม่ือสงครามสิน้สดุ ส่วนกลุ่มของนายปรีดี พนมยงค์ นัน้เป้าหมายและแผนการมีหลากหลายขึน้อยู่กับ
สถานการณ์ของสงคราม มีตัง้แต่การจัดตัง้รัฐบาลซ้อนขึน้ในประเทศ ไปจนถึงการออกไปตัง้                         
รัฐบาลพลัดถ่ิน1 (ในอินเดีย) เพ่ือร่วมมือกับสัมพันธมิตร2 (เช่นเดียวกับกรณีของฝร่ังเศสเสรีของ                       
นายพลเดอโกลล์) แต่เม่ือเป้าหมายนีไ้ม่ได้รับการสนับสนุนจากสมัพนัธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อังกฤษ ก็เปล่ียนเป้าหมายไปเป็นการสร้าง “พลพรรค” ขึน้เป็นกองกําลังทหารนอกระบบ                              
(เพ่ือทําสงครามกองโจร) เพ่ือใช้ตอ่ต้านกองทพัญ่ีปุ่ น  

 การท่ีจะทําความเข้าใจเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย จึงจําเป็นต้องมองผ่าน                    
จากความขดัแย้งทางการเมืองภายในของไทยเอง ทัง้นีเ้พราะการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยนัน้                             
อันท่ีจริงแล้วคือผลสะท้อนของความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองภายในของไทย ทัง้ระหว่าง                         
พวกท่ีนิยมเจ้ากับคณะราษฎรและภายในคณะราษฎรหรือกลุ่มผู้ นําระบอบใหม่ ระหว่างฝ่ายหนึ่งนํา
โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับอีกฝ่ายหนึ่งนําโดยนายปรีดี พนมยงค์ การต่อสู้ ของกลุ่มการเมือง
ดงักลา่วนี ้ทําให้การเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยเข้าไปสมัพนัธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของความขดัแย้ง                                 
และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในของไทยอยา่งน้อยไปจนถึง พ.ศ. 2492 โดยขบวนการเสรีไทย
กลายเป็นฐานอํานาจทางการเมืองให้แก่ทัง้พวกนิยมเจ้าและฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ คือ มีทั ง้กลุ่ม                    
ท่ีให้การสนบัสนนุพวกนิยมเจ้าและกลุม่ท่ีให้การสนบัสนนุนายปรีดี พนมยงค์ 

 
2. กลุ่มและการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทย 
  ขบวนการเสรีไทยนัน้แบ่งการทํางานเป็น 3 กลุ่ม คือ ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย                    
ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา และขบวนการเสรีไทยในองักฤษ ในการปฏิบตัิการของขบวนการ                  
เสรีไทยทัง้ 3 สาย ทัง้สายในประเทศ สายสหรัฐอเมริกา และสายอังกฤษ จะเห็นวิวัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์การเมืองไทยเป็นอย่างดี คือ ในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี กล่าวคือ ในบรรยากาศของ
สงคราม ความยากลําบากทําให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างเช่ืองช้า และมีข้อจํากัดมากมาย                         
ในระยะแรกมีลักษณะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีต่างคนต่างทํา บางส่วนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ในขณะท่ี
ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย ของนายปรีดี พนมยงค์รู้ดีแล้วว่าในต่างประเทศอย่างน้อยก็มีสาย
สหรัฐอเมริกาของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ทัง้นีเ้พราะสายสหรัฐอเมริกาเป็นสายเปิด มีการประกาศรณรงค์
ทางวิทยกุระจายเสียง ซึ่งรับฟังได้ในประเทศไทย 3 แตส่ายตา่งประเทศไม่ทราบว่าภายในประเทศเป็น

                                         
  1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2551).  ประวติัการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475–2500.  หน้า 330. 
  2แหล่งเดิม.  หน้า 330. 

 3มาลยั ชพูินิจ.  (2507).  X.O. GROUP เร่ืองภายในขบวนการเสรีไทย.  หน้า 46 – 47. 
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อย่างไรจนกระทัง่มีผู้กล่าวว่าไทยนัน้เป็น Underground Kingdom เพราะไม่มีข่าวสารอะไรออกมา                    
จากประเทศไทยได้ เน่ืองจากเวลานัน้ผู้ ท่ีแสดงตวัเป็นสมาชิกของขบวนการเสรีไทยนัน้เส่ียงต่อข้อหา
กบฏในราชอาณาจกัรท่ีต่อต้านรัฐบาลเพราะขณะนัน้รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้มแข็งอย่าง
มาก ขณะเดียวกันขบวนการเสรีไทยก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ ชนะสงครามจึงต้อง
ทํางานกนัอยา่งลบัๆ (จนกระทัง่กลางพ.ศ. 2485 ซึง่จะมีการแลกเปล่ียนเชลยศกึกนั) น่าเช่ือว่าในระยะ                 
พ.ศ. 2485 นัน้ ขบวนการเสรีไทยในประเทศเป็นเร่ืองของการค่อยๆ ก่อตวัและรวมกลุ่มผู้ ท่ีมีความ
คดิเห็นตรงกนั มากกวา่จะเป็นปฏิบตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่จริงจงั 
  ในส่วนท่ีเ ก่ียวกับการก่อตัวของขบวนการเสรีไทยนอกประเทศนัน้  กล่าวโดยทั่วไป                              
กลุ่มสหรัฐอเมริกาและอังกฤษประกอบด้วยข้าราชการและสถานทูต และนักเรียนไทยท่ีเรียนอยู่ใน
ประเทศทัง้สองนัน้ อาจไม่เป็นการยากนกัท่ีข้าราชการและนกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีได้รับการศึกษาในโลก
ตะวันตกท่ีเป็นศูนย์กลางของระบอบประชาธิปไตย จะมีความคิดท่ีนิ ยมชมชอบในระบอบ
ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ทัง้มีความคิดต่อต้านลัทธิทหารของจอมพล ป .พิบูล
สงครามอยู่บ้างแล้วเป็นทุนเดิม ฉะนัน้จึงมีข้าราชการสถานทูตและนักเรียนไทยไม่น้อยท่ีไม่สู้ จะ
เห็นชอบตอ่ระบบการปกครองของจอมพล ป.พิบลูสงคราม และไม่พอใจตอ่การท่ีญ่ีปุ่ นบกุประเทศไทย 
ดงันัน้เม่ือรัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามต่อทัง้สองประเทศนัน้ทางรัฐบาลได้สัง่ให้มีการแลกเปล่ียน
เชลยศึกกับข้าราชการสถานทูตและนักเรียน จึงปรากฏว่าข้าราชการและนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ยอม
เดนิทางกลบัประเทศ 
  การท่ีรัฐบาลไทยตกลงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญ่ีปุ่ นทําให้บุคคลสําคัญทางการเมือง 
ข้าราชการ และชาวไทยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ท่ีไม่เห็นด้วยกบันโยบายการประกาศสงคราม
ของรัฐบาลได้รวมกลุม่กนัขึน้ โดยมีจดุมุง่หมายสําคญัเพื่อตอ่ต้านญ่ีปุ่ น รักษาเอกราชและอธิปไตยของ
ไทย การรวมตวักนัเป็นกลุ่มคนไทยเพ่ือเคล่ือนไหวตอ่ต้านญ่ีปุ่ นนีมี้ด้วยกนั 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนไทย
ภายในประเทศ กลุม่คนไทยในสหรัฐอเมริกาและกลุม่คนไทยในองักฤษ 

 ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย 
  นายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในขณะนัน้ (ซึ่งต่อมาได้ดํารงตําแหน่ง                 
ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์) หลงัจากเสร็จจากการประชมุคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเร่ืองกองทหาร
ญ่ีปุ่ นเดนิทพัผา่นประเทศไทยแล้ว ก็ได้นดัหมายบคุคลท่ีสนิทสนมใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วยนกัการเมือง
และข้าราชการ อาทิ หลวงบรรณกรโกวิท (เปาว์ จกักะพาก) นายสงวน ตลุารักษ์ (ผู้ อํานวยการโรงงาน
ยาสูบ) นายจํากัด พลางกูล นายวิจิตร ลุลิตานนท์ (เลขาธิการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง) นายเตียง ศิริขันธ์ (ผู้ แทนราษฏรจังหวัดสกลนคร) นายถวิล อุดล (ผู้ แทนราษฏรจังหวัด
ร้อยเอ็ด) ม.ล.กรี (หลวงเดชาติวงศ์ วรารัตน์) ฯลฯ มาร่วมปรึกษาหารือท่ีบ้านของนายปรีดี พนมยงค์              

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F&action=edit&redlink=1
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ท่ีถนนสีลม ในตอนค่ําของวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กลุ่มบุคคลนีซ้ึ่งล้วนไม่พอใจในสถานการณ์                
ท่ีญ่ีปุ่ นบุกประเทศไทย และไม่เห็นด้วยกับการท่ีรัฐบาลยอมเป็นพันธมิตรกับญ่ีปุ่ น แต่มีความเห็น
ร่วมกนัวา่ญ่ีปุ่ นจะต้องเป็นฝ่ายพา่ยแพ้ในสงครามนีอ้ย่างแน่นอน และเพ่ือจะปกป้องรักษาเอกราชและ
อธิปไตยของชาติไว้ จึงได้รวมตัวกันจัดตัง้ “องค์การต่อต้านญ่ีปุ่ น” ขึน้โดยมีนายปรีดี พนมยงค์                    
เป็นหวัหน้าองค์การ ซึง่ในตอนแรกเร่ิมก่อตัง้นัน้ ยงัไมมี่ช่ือเรียกองค์การ เป็นเพียงการชกัชวนให้ร่วมกนั
ตอ่ต้านญ่ีปุ่ นให้พ้นไปจากประเทศ โดยได้กําหนดภารกิจท่ีจะต้องปฏิบตัขิึน้สองด้านคือ 
  1. ตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน โดยพลงัของคนไทยผู้ รักชาต ิร่วมกบัสมัพนัธมิตร 
  2. ปฏิบตักิารเพ่ือให้สมัพนัธมิตรรับรองวา่เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของคนไทย คือ การไม่เป็นศตัรู                    
กบัฝ่ายสมัพนัธมิตร 
  ภายหลงัเม่ือรัฐบาลได้ประกาศสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรแล้ว ภารกิจขององค์กรได้เพิ่มขึน้
เป็น “ปฏิบัติการเพ่ือให้สัมพันธมิตรรับรองว่า ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศฝ่ายแพ้สงคราม                         
และการผ่อนหนกัเป็นเบา” และเน่ืองจากเป็นองค์กรใต้ดินท่ีมีฐานปฏิบตัิการอยู่ในดินแดนซึ่งตกอยู่
ภายใต้ อิทธิพลของญ่ีปุ่ น  และภายใ ต้ความเ ข้มงวดของ รัฐบาลจอมพล ป .พิบูลสงคราม                         
ความเคล่ือนไหวขององค์กรตอ่ต้านญ่ีปุ่ นภายในประเทศไทย จึงต้องดําเนินการด้วยความระมดัระวงั
และเป็นความลบั ซึง่นายปรีดี พนมยงค์ ได้ใช้โอกาสท่ีตนอยู่ในฐานะผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลยัวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมืองได้อาศยัมหาวิทยาลยัดงักล่าวเป็นท่ีตัง้กองบญัชาการขององค์การต่อต้าน
ญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 
  ภายในประเทศไทย นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ นําขบวนการเสรีไทย ได้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะติดตอ่
กับฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยการส่งผู้ แทนของขบวนการเสรีไทยไปยังประเทศจีนเพ่ือเจรจากับฝ่าย
สมัพันธมิตร ผู้ แทนคณะแรก คือ นายจํากัด พลางกูร สมาชิกของขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย                
แตข่ณะท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีอยูใ่นประเทศจีน นายจํากดั พลางกรู ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลําไส้ เม่ือวนัท่ี 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะท่ีสอง คือ คณะของนายสงวน ตุลารักษ์ และนายแดง คุณะดิลก                       
ซึ่งได้ติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นผลสําเร็จ ทําให้ฝ่ายสมัพันธมิตรและเสรีไทยจากอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาได้ทราบวา่มีองค์การตอ่ต้านญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 
  สําหรับการก่อตวัของขบวนการเสรีไทยในประเทศนัน้มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่า                     
ในตา่งประเทศมาก การท่ีมีทหารญ่ีปุ่ นอยู่ภายใน การท่ีญ่ีปุ่ นรุกรบอย่างรวดเร็ว ทัง้ยงัได้ทหารไทยร่วม
รบ (ในกรณีของการตีรัฐฉานในพม่าขององักฤษ) ทําให้การปฏิบตัิการเป็นไปได้ยาก นอกจากนีก้าร             
ท่ีนโยบายของรัฐบาลไทยอยู่ฝ่ายญ่ีปุ่ น เพราะการดําเนินงานของขบวนการเสรีไทยภายในประเทศ               
จงึอยูใ่นขา่ยผิดกฎหมายมีโทษฐานเป็นกบฏได้โดยง่าย ตลอดทัง้รัฐบาลไทยได้ปลกุระดมความคิดของ
การร่วมมือกับญ่ีปุ่ นพร้อมกันกับการประณามอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นชาติศัตรู จึงทําให้
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เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองสามารถดําเนินการกบัผู้ ท่ีถือว่าทําการโจรกรรมได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย ดงัจะ
เห็นได้จากกรณีของนายกรเวก ศรีวิจารณ์ และนายสงพงศ์ ศัลยพงศ์ 1 เสรีไทยจากสหรัฐอเมริกา                
ท่ีลกัลอบจากยนูนานเข้ามาทางจงัหวดัล้านช้าง (ไชยบรีุ) และถกูเจ้าหน้าท่ียิงเสียชีวิต 2  

 ดังนัน้แม้จะกล่าวกันว่าเสรีไทยในประเทศได้เ ร่ิมก่อตัวขึน้ทันทีท่ีญ่ีปุ่ นบุกไทยก็ตาม                        
แตด่เูหมือนว่าการรวมตวักนัจนเป็นรูปเป็นร่างนัน้ได้ใช้เวลาคอ่นข้างยาวนานและเป็นไปอย่างเช่ืองช้า                                       
(เร่ิมก่อตัง้ขบวนการเสรีไทยเม่ือ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 จนสิน้สุดภารกิจทัง้หมดของเสรีไทยเม่ือวัน
ประกาศสันติภาพของนายปรีดี พนมยงค์16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ) และหากเปรียบเทียบลักษณะ
สมาชิกเสรีไทยของกลุ่มตา่งๆ จะพบว่า ในขณะท่ีกลุ่มต่างประเทศประกอบด้วยนกัเรียนไทยเป็นฐาน
สว่นใหญ่โดยมีบคุคลสําคญั เชน่ ข้าราชการสถานทตูและเชือ้พระวงศ์เข้าร่วมด้วย จดัได้ว่าเสรีไทยสาย
ตา่งประเทศมีสมาชิกเป็นชนชัน้นําของสงัคมไทย แตเ่สรีไทยในประเทศมีสมาชิกท่ีหลากหลายมากกว่า
นัน้ คือ มีทัง้นกัการเมืองระดบัผู้ นํา ทหารและตํารวจคอ่นข้างสูง และท่ีน่าสนใจท่ีสดุแตเ่ป็นเร่ืองท่ีรับรู้
กันน้อยมากก็คือ การมีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกผู้ แทนราษฏร ตัง้แต่เร่ิมต้นนัน้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวนหนึง่ได้กลายเป็นฐานสนบัสนนุขบวนการใต้ดินของนายปรีดี พนมยงค์เป็นอย่างดี ทัง้ปรากฏว่า
ผู้แทนราษฎรกลุ่มนีส้่วนใหญ่นัน้เป็นผู้แทนระดบันําของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้แทนราษฎรท่ีมา
จากภาคอีสาน ซึ่งมีแกนนํากลุ่มอันประกอบไปด้วย นายเตียง ศิริขันธ์  นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์                 
นายถวิล อดุล และนายจําลอง ดาวเรือง และกลุ่มท่ีมีนายฟอง สิทธิธรรม เป็นผู้ นํา ได้เคล่ือนไหวนอก
สภาฯ ร่วมกบัขบวนการลาวอิสระซึ่งมีจดุมุ่งหมายในการกู้ เอกราชให้แก่ลาว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                
กลุ่มเสรีไทยอีสานยังได้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดตัง้สันนิบาตเอเชียอาคเนย์ในปี พ.ศ.2490 
ความเคล่ือนไหวดังกล่าวนีทํ้าให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรภาคอีสานทัง้สองกลุ่มถูกกล่าวหาจาก
รัฐบาลว่า ต้องการแบ่งแยกดินแดนภาคอีสาน นําไปสู่การจับกุมในข้อหา “กบฏแบ่งแยกดินแดน”               
ซึง่เกิดขึน้หลายครัง้ 

 
 

                                         
 1เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา ทัง้สองมีนามรหัสว่า “คาร่ี” และ “ซอล” ตามลําดบันัน้ “อยู่ที่บ้านสระนก                         

อําเภอเชียงแมน จังหวัดล้านช้าง ถูกตํารวจไทยล้อมไว้โดยรอบ บุคคลทัง้สองถูกจับและตรวจค้นบ้าน ในที่สุด                    
ก็เทกระสอบข้าวสารออกพบเคร่ืองรับสง่วิทยกุบัทองคํา ครัน้แล้วชายหนุม่ผู้กล้าหาญทัง้สองก็ถกูนําลงเรือ เพื่อนําตวั
ไปสถานีตํารวจ และระหวา่งเดินทางมานัน่เองถกูยิงทิง้กลางนํา้ เป็นที่เข้าใจกนัว่าการที่วีรบรุษทัง้สองถกูฆ่าตายนัน้
มิใช่เพราะเป็นสายลบัของพนัธมิตร แต่เพราะตํารวจที่ไปจบักุมนัน้ต้องการทองคําที่ทัง้สองคนนําติดตัวไป ถึงแม้จะ
กลา่ววา่นี่เป็นการแยง่ชิงทองคําก็ตาม แตก็่สะท้อนให้เห็นวา่ การดําเนินงานของขบวนการเสรีไทยนัน้ไมไ่ด้ง่าย” 

 2เนตร เขมะโยธิน.  (2500).  งานใตดิ้นของพนัเอกโยธี.  หน้า 464-465. 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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 ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา 
 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อคัรราชทตูไทยประจํากรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ซึ่งไม่เห็นด้วยกบัการตดัสินใจ             

ของรัฐบาลได้แจ้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาว่าสถานทตูไทยไม่รับรู้ในสญัญาร่วมมือ                
ทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญ่ีปุ่ น พร้อมกับประกาศว่า จะไม่รับคําสั่งของรัฐบาลไทย                 
เน่ืองจากเห็นว่าการประกาศสงครามตอ่สหรัฐอเมริกานัน้ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปวงชนชาว
ไทย ซึ่งมีผลทําให้สหรัฐอเมริกาไม่ประกาศสงครามตอบกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
นอกจากนัน้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ยังได้ประกาศจดัตัง้ “เสรีไทย” (Free Thai) ขึน้ท่ีสหรัฐอเมริกา                 
และได้มีการตกลงเป็นหลกัการวา่ จะยดึสถานทตูเป็นหลกัในการดําเนินงาน เพ่ือให้สมัพนัธมิตรรับรอง
ความเป็นเอกราชของชาตไิทย และสามารถตอ่รองกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรอยา่งเป็นทางการได้ 

 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช  ได้รายงานเสนอแนะให้รัฐบาลไทยเตรียมตัง้รัฐบาลพลัดถ่ิน                        
ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เพราะญ่ีปุ่ นจะต้องบกึประเทศไทยอย่างแน่นอน แตรั่ฐบาลไทยในขณะนัน้มีความ
นิยมญ่ีปุ่ นอยูบ้่างในฐานะท่ีญ่ีปุ่ นเป็นผู้ ไกล่เกล่ียในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกบัฝร่ังเศส ทําให้ไทย
ได้รับดินแดนคืนมาบางส่วน ข้อเสนอแนะของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช จึงมีแนวคิดสวนทางกับนโยบาย
ทางการเมืองของจอมพล ป .พิบูลสงคราม เป็นเหตุให้รัฐบาลส่งพันโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร                              
ไปเป็นผู้ชว่ยทตูทหารท่ีกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2484 ด้วยเหตผุลดงักล่าวอาจมีส่วน
ผลกัดนัให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในทนัทีท่ีรัฐบาล
ไทยยอมแพ้ต่อกองทัพญ่ีปุ่ น สถานทูตไทยจึงประกาศตัวเป็นอิสระจากรัฐบาลไทยท่ีกรุงเทพฯ                    
และหนัไปสนบัสนนุฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ่ต้านญ่ีปุ่ น  

 การเคล่ือนไหวของสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช                
ได้รับความสนบัสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกามองเห็นผลประโยชน์จาก
ความร่วมมือของคนไทยกลุม่น้อยนีว้า่สามารถเช่ือมโยงถึงคนไทยภายในประเทศไทยในการผนึกกําลงั
ตอ่ต้านญ่ีปุ่ นได้ตอ่ไปในภายหลงั จงึอาจเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทําให้สหรัฐอเมริกาไม่ประกาศสงครามกบั
ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ 

 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้วางแผนการดําเนินงานในการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นไว้ 3 ประการ คือ 
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 1. งานการโฆษณาชกัชวนคนไทยในประเทศไทยให้เป็นปรปักษ์กับญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมต้นงานนี ้                    
ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 ด้วยการร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีอเมริกนั ทําการกระจายเสียงทางวิทยุ 
1 มายงัประเทศไทย ทกุ ๆ วนัตลอดสงคราม นอกจากนัน้ยงัมีงานกระจายเสียงท่ีประเทศอินเดียและท่ี
เมืองจงุกิงของประเทศจีน 

 2. งานด้านประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ประชาชนชาวอเมริกันรู้จกัประเทศไทยดีขึน้และช่วยเหลือ
ส่ง เส ริมงานของเส รี ไทยงานด้านนี เ้ จ้าหน้า ท่ีของสถานทูตรวมทัง้ครอบครัว โดยเฉพาะ                                      
ม .ร .ว .เสนีย์ ปราโมช และกลุ่มสตรีไทยในสหรัฐอเมริก า เป็นแกนนําในการปฏิบัติงาน เช่น                         
การทําอาหารเลีย้งรับรองทหารสัมพันธมิตร การขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน และการติดต่อกับ
หนงัสือพิมพ์อเมริกนัเพ่ือให้ความจริงเก่ียวกบัประเทศไทย เป็นต้น 

 3. งานทางด้านทหารอาสาสมัคร เพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานใต้ดินภายในประเทศไทย                        
โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2485 นกัเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาได้สมคัรเป็นเสรีไทย กับสถานทูต                
ในกรุงวอชิงตนั ผู้ ผ่านการคดัเลือกได้เข้ารับการฝึกเป็นทหารสังกัดหน่วย โอ.เอส.เอส. (O.S.S. = 
Office of Strategic Service) ของกองทพัสหรัฐอเมริกามีจํานวน 2 รุ่น นอกจากนัน้ยงัมีรุ่นพิเศษและ
รุ่นสดุท้ายท่ีเข้าสมคัรกบักองทพัอเมริกนัโดยตรงไมผ่า่นสถานทตู แตล่ะรุ่นได้รับการฝึกเพ่ือเตรียมการท่ี
จะปฏิบตัิการลบัในดินแดนประเทศไทย ส่วนสตรีและผู้ ท่ีไม่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นทหารได้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีทางด้านพลเรือน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของขบวนการเสรีไทย 

 ในพ.ศ. 2485 -2486 คนไทยในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ ท่ีได้อาสาสมคัรเข้าในกองทพัของ
ประเทศทัง้สองดังกล่าว ต่างก็ได้รับการฝึกอย่างหนักทางด้านวิชาการรบแบบกองโจร การก่อ
วินาศกรรมและการรับสง่วิทยส่ืุอสาร เม่ือผา่นการฝึกในสหรัฐอเมริกาและในองักฤษแล้วทัง้สองกลุ่มได้
เดินทางเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมในประเทศอินเดีย จากนัน้เสรีไทยจากสหรัฐอเมริการุ่นท่ี 1 จึงได้ออก

                                         
 1นายฉนัทนา (นามแฝง-มาลยั ชูพินิจ ผู้กระจายเสียงทางวิทยุ) ได้บนัทึกถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดในช่วง

ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 วา่ “ระหวา่งที่กลไกในการต่อต้านข้าศึก ซึ่งยงัมิได้ปรากฏเป็นรูปองค์การและมีนาม
อนัใดโดยชดัเจนกําลงัดําเนินการอยู่อย่างรีบร้อน แต่เงียบและเต็มไปด้วยความระมดัระวงันี่เอง ข่าวดีซึ่งเต็มไปด้วย
ความตื่นเต้นยินดีจากสหรัฐอเมริกาก็มาถึงประชาชนไทย และนายปรีดี พนมยงค์กับคณะ ขณะที่นัง่รับประทาน
อาหารอยู่ด้วยกนัในคํ่าวนัหนึ่งเมื่อ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อคัรราชทตูไทยประจํากรุงวอชิงตนั ได้กล่าวคําปราศรัย
ประกาศกบัคนไทยผา่นสถานีวิทยกุระจายเสยีง เค.จี.อี.ไอ.ซานฟรานซิสโกวา่สถานทตูไทยที่วอชิงตนั ไมย่อมรับรู้หรือ
เห็นชอบกบัการกระทําของจอมพล ป.พิบลูสงคราม ในการยอมจํานนต่อญ่ีปุ่ น และบอกตดัขาดจากรัฐบาลเพื่อทํา
หน้าที่เป็นตวัแทนของประชาชน เพื่อไม่เห็นด้วยกบัการกระทําเหลา่นัน้ต่อไป ท่านอคัรราชทตูขอร้องอย่าให้คนไทย
ท้อแท้หรือหมดหวงั และช่วยกนัคิดกําจดักวาดล้างญ่ีปุ่ น  ซึง่เป็นศตัรูออกไปให้พ้นจากดินแดนไทย” 
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เดินทางไปยังประเทศจีน เพ่ือตัง้ฐานปฏิบตัิการท่ีเมืองซือเหมา ทางใต้ของประเทศจีน เพ่ือเตรียม
ลกัลอบเข้าสูป่ระเทศไทย 

 ขบวนการสายเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาซึง่ถือได้วา่เป็นขบวนการแรกท่ีเปิดเผยและเป็นทางการ
ได้รับการจดัตัง้ขึน้อย่างรวดเร็ว ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ปฏิเสธท่ีจะรับรู้การประกาศสงครามของรัฐบาล
ไทย พร้อมทัง้ปฏิเสธท่ีจะเดินทางกลับยังประเทศไทยด้วย ในขณะเดียวกันก็ เสนอต่อกระทรวงการ
ตา่งประเทศของสหรัฐอเมริกาในแง่ท่ีว่าตนจะปฏิบตัิ “ในนามของประชาชนชาวไทยด้วยรัฐบาลไทย
ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นตวัแทนแห่งเจตจํานงค์ท่ีแท้จริงของประชาชนอีกตอ่ไป” 1 ทัง้ยงัพยายามชกัจงูให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิกเฉยตอ่การประกาศสงครามตอ่จอมพล ป.พิบลูสงครามได้สําเร็จ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี
จะมีผลต่ออนาคตของคนไทยเป็นอย่างมาก ขบวนการเสรีไทยของ ม .ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้ นํานี ้
ได้รับการสนบัสนนุจาก Offices Of Stategic Services หรือท่ีเรียกว่า OSS ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษท่ี
ตัง้ขึน้ในสถานการณ์สงครามและขึน้ตรงตอ่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และก็เร่ิมดําเนินการฝึก
นกัเรียนไทยในเร่ืองของการสืบราชการลบัและปฏิบตัิการสงครามกองโจร ประมาณกันว่าจํานวนของ
เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกานีมี้ 100 คน 2 ในสมยันัน้มีนกัเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา 120 คน มีเพียง                
20 คน และในจํานวน 20 คนนัน้ ท่ีน่าสนใจ คือ มีบตุรและธิดาของจอมพล ป. พิบลูสงคราม อยู่ด้วย 
ได้แก่ อนนัต์ พิบูลสงคราม และจีรวสัส์ ปันยารชุน (พิบูลสงคราม) ท่ียอมเดินทางกลบัประเทศไทย 3 
นักเรียนไทยท่ีสมัครเป็นเสรีไทยส่วนหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกและนําไปฝึกภายในคร่ึงแรกของ                   
พ.ศ. 2486 ก็จะถกูสง่ไปอินเดียและจีนจากกรุงจงุกิงได้เดนิทางลงมาสู่ยนูนานและซือเหมา เพ่ือหาทาง
เล็ดลอดเข้ามาปฏิบตักิารในประเทศไทยและประสานงานกบัฝ่ายของนายปรีดี พนมยงค์ตอ่ไป 

 ขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ 
  นกัเรียนไทยและข้าราชการสถานทูตในประเทศอังกฤษท่ีไม่เห็นด้วยกับ รัฐบาลไทยและไม่
ยอมเดนิทางกลบัประเทศไทยตามคําสัง่ของรัฐบาลไทย ได้รวมตวักนัขอเข้าร่วมกบักองทพัองักฤษ เพ่ือ
ช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการยึดครองของญ่ีปุ่ น แต่สถานการณ์ในอังกฤษแตกต่างจาก
สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากอังกฤษเป็นสมรภูมิสงครามในระหว่างสงครามโลกครั ้งท่ี 2 
องักฤษถกูกองทพัอากาศของเยอรมนัโจมตีอย่างหนกั นอกจากนัน้การท่ีรัฐบาลไทยประกาศสงคราม
กบัองักฤษและสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลองักฤษได้ประกาศตอบรับการ
ประกาศสงครามตอ่ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2485 ส่งผลให้คนไทยตก
อยู่ในฐานะศตัรูขององักฤษ รัฐบาลองักฤษได้กกักันเงินและทรัพย์สินทัง้หมดของรัฐบาลไทยท่ีมีอยู่ใน

                                         
1James V. Martin.  Jr.  (1963).  Thai American Relationship in World War II.  p. 461. 
2ดิเรก ชยันาม.  (2510).  ไทยกบัสงครามโลกครัง้ที ่2.  หน้า 472. 
3แถมสขุ นุม่นนท์.  (2544).  เมืองไทยสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง.  หน้า 114. 

http://61.19.254.5/14/searching.php?MAUTHOR=%20%20แถมสุข%20นุ่มนนท์.
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บญัชีของสถานทูต นกัเรียนไทยในองักฤษจึงต้องดิน้รน เพ่ือความอยู่รอดอย่างแร้นแค้น ข้าราชการ
สถานทูตถูกควบคุมตัว นักเรียนไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูกควบคุมตัว แต่ก็ถูกห้ามไม่ให้ออกนอก
สถานท่ีในเวลาวิกาล หลายคนต้องใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียร บางคนต้องจํานําของมีค่า บางคน
ต้องไปรับจ้างเป็นกรรมกรในโรงงาน หรือทํางานในไร่นาในสวน เพ่ือหาเงินมายงัชีพเทา่ท่ีจะทําได้  

ขบวนการเสรีไทยในองักฤษ ในเวลานัน้นายเสนาะ นิลกําแหง 1 ได้ไปทาบทามพระมนูเวทย์
วิมลนาถ (เบี๋ยน สุมาวงศ์) อคัรราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ขอให้เป็นหวัหน้าขบวนการเสรีไทยสาย
องักฤษ แตไ่ด้รับการปฏิเสธพร้อมกบัแนะนําให้เดนิทางกลบัประเทศตามคําสัง่ของรัฐบาล เช่นเดียวกนั 
นายสว่าง  สามโกเศศ เนติบัณฑิตสยามอีกผู้ หนึ่ ง  ซึ่ ง สํ า เ ร็จ เ ป็นพาณิชยศาสตร์ บัณฑิต                             
จากมหาวิทยาลยัลอนดอน ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจลุจกัรพงศ์ ก็ได้รับการปฏิเสธ
ว่าไม่ มีพระประสงค์ ท่ีจะเ ก่ียว ข้องกับการเ มือง  สําหรับสมเด็จพระนางเ จ้า รําไพพรรณีฯ                            
และม.จ.ศภุสวสัด์วงศ์สนิท สวสัดิวตัน์ พระเชษฐา สนพระทยัท่ีจะร่วมงานเสรีไทยแต่ระแวงว่าอาจมี
ข้อขดัข้องในเชิงการเมืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้จึงไม่เข้าร่วม ม .ร.ว.เสนีย์ ปราโมชจึงได้ส่ง
นายมณี สาณะเสน อดีตเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของสันนิบาตชาติในนครเจนีวา ซึ่งขณะนัน้ช่ วยงานอยู ่              
ท่ีสถานทตูกรุงวอชิงตนัดี.ซี. เดนิทางไปองักฤษเพ่ือสนองตอบความประสงค์ของนกัเรียนไทยในองักฤษ
และไปดําเนินการเร่ืองเสรีไทย ทัง้นีไ้ด้แจ้งความมุ่งหมายและได้รับการอนุมัติจากทางการอังกฤษ
ล่วงหน้าแล้ว นายมณี สาณะเสนจึงดําเนินการรวมกลุ่มคนไทยผู้ ประสงค์จะอาสาสมคัรเป็นเสรีไทย 
โดยขอให้ทางการอังกฤษรับสมัครเสรีไทยเข้าไว้ในกองทัพบกอังกฤษ ซึ่งอาสาสมัครเหล่านีจ้ะ
ปฏิบัติการท่ีเป็นประโยชน์ทางการทหารตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาท่ีทหารเสรีไทย                  
สายองักฤษกําลงัได้รับการฝึกอยู่ในประเทศองักฤษ นายมณี สาณะเสน ได้ติดตามดแูลและให้ความ
ช่วยเหลือโดยตลอด จนนายมณี สาณะเสน เดินทางกลับกรุงวอชิงตนัดี .ซี. ภายหลังท่ีเสรีไทยสาย
อังกฤษกลุ่มนีไ้ด้ออกเดินทางจากอังกฤษไปแล้ว จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มเสรีไทยในอังกฤษได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลองักฤษ 2 ในการให้เข้าร่วมฝึกปฏิบตัิการทางการทหารและเป็นทหารในกองทพั
อังกฤษ  ส่วนใหญ่ความเคล่ือนไหวของกลุ่มคนไทยในอังกฤษจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับปฏิบัติการ                 
ทางการทหารทัง้สิน้ เพราะขบวนการเสรีไทยสายองักฤษขาดผู้ นําท่ีอยู่ในฐานะท่ีจะเจรจากับรัฐบาล
องักฤษในเชิงการเมือง อีกทัง้ทางรัฐบาลอังกฤษเองได้พยายามจํากัดเร่ืองของเสรีไทยให้อยู่ภายใต้
ปฏิบตักิารทางการทหารเทา่นัน้  
 ในท่ีสุดสถานการณ์การปะทะกันระหว่างขบวนการเสรีไทยกับกองทัพญ่ีปุ่ นไม่ได้เกิดขึน้                   
เพราะญ่ีปุ่ นประกาศยอมจํานนอย่างไม่มีเง่ือนไข เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลังจาก                        
                                         

1นายเสนาะ นิลกําแหง เนติบณัฑิตสยาม และนิสติวิชากฏหมายแหง่ควีนส์คอลเลจ มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ 
2ทศ พนัธุมเสน.   (2530).  จากมหาสงครามสู่สนัติภาพ.   หน้า 104 - 105. 
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สหรัฐอเมริกาทิง้ระเบดิปรมาณถูลม่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ เม่ือวนัท่ี 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
และการปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่ นดําเนินการโดยกองกําลงัสมัพนัธมิตร แม้ว่ารัฐบาลไทยจะร่วมกบัญ่ีปุ่ น                    
ในการประกาศสงครามต่อฝ่ายสมัพนัธมิตร ซึ่งอาจจะต้องถกูปลดอาวุธและถกูยึดครองในฐานะผู้ แพ้
สงคราม แตป่รากฏวา่ในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีดี พนมยงค์ในฐานะผู้ สําเร็จราชการแทน
พระองค์ได้ออกประกาศสันติภาพ 1 มีสาระสําคัญว่า “…การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา                 
และอังกฤษตลอดจนการกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งปวงผิดจากเจตจ านงของ
ประชาชนชาวไทยและขดักบัรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง ดงันัน้การประกาศสงครามต่อฝ่าย
สมัพนัธมิตรของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นโมฆะ ไม่ผูกพนัประชาชนชาวไทย ประเทศไทยได้
ตดัสินใจที่จะให้กลบัคืนมา ซ่ึงสมัพนัธไมตรีอนัดีอนัเคยมีมากบันานาประเทศเหมือนเมื่อก่อนวนัที่ 8 
ธนัวาคม พ.ศ. 2484 และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทกุทางกบัสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพ
ในโลกนี ้…” 2 ทําให้สถานภาพความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษและนานาประเทศกลบัคืนสู่สภาพ
เดมิเชน่เดียวกบัเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 
  ดงันัน้การรวบรวมกลุ่มของคนไทยในอังกฤษจึงต้องเผชิญอุปสรรคมากกว่าการรวมกลุ่ม                
ของคนไทยในสหรัฐอเมริกา ยิ่งกว่านัน้การติดต่อประสานงานระหว่างนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ก็เป็นไปด้วยความยากลําบาก และอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การขาดผู้ นําท่ีประสานงาน               
กบัรัฐบาลองักฤษดงัเช่นท่ีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เอกอคัรราชทตูไทยในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ได้ดําเนินการ               
ในสหรัฐอเมริกา ความเคล่ือนไหวของนกัเรียนไทยในองักฤษในการพยายามรวมตวักนัจดัตัง้ขบวนการ
เสรีไทยนัน้ได้เร่ิมต้นเป็นครัง้แรกท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2485                       
โดยนายเสนาะ ตนับุญยืน  นายเสนาะ นิลกําแหง นายสว่าง สามโกเศศ และนายป๋วย อึง้ภากรณ์         
กลุ่มนกัเรียนไทยในองักฤษได้ประสานงานติดต่อกับนกัเรียนไทยท่ีได้ศกึษาอยู่ ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
ในประเทศองักฤษ และได้ขอความช่วยเหลือจาก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อคัรราชทตูไทยท่ีสหรัฐอเมริกา 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ส่งนายมณี สารณเสน เดินทางมาประสานงานเพ่ือให้รัฐบาลองักฤษรับรอง
กลุม่เสรีไทย ทําให้นกัเรียนไทยและข้าราชการสถานทตูได้เข้ารับการฝึกในหน่วยงานทหารขององักฤษ 
ในตอนแรก ได้เป็นพลทหารสงักดัหน่วยกองการโยธาของกองทพับกองักฤษ ตอ่มาจึงได้เป็นนายทหาร
องักฤษสังกัดแผนกประเทศไทยของกองกําลงั 136 (Force 136) แห่งหน่วยบริหารงานพิเศษของ
องักฤษ เพ่ือเตรียมปฏิบตักิารใต้ดินในประเทศไทย ส่วนเสรีไทยจากองักฤษหลงัจากการฝึกในโรงเรียน
ฝึกการรบภาคพืน้ตะวนัออกในประเทศอินเดียแล้วก็ได้เตรียมการลกัลอบเข้าสูป่ระเทศไทยเชน่กนั 

                                         
 1วิมล วิริยะวิทย์. (2542).  เสรีไทย ประวติัการท างานจากบทสมัภาษณ์ บนัทึกและเอกสารของทางการ

สหรฐัอเมริกา.  หน้า 22. 
 2วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.  (2542).  เสรีไทย วีรกรรมกู้ชาติ.  หน้า 167-168. 
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  สําหรับกรณีของขบวนการเสรีไทยในองักฤษดจูะมีความซบัซ้อนกว่าในกรณีของขบวนการเสรี
ไทยในสหรัฐอเมริกา ในเบือ้งต้นนัน้การท่ีอังกฤษรับรองการประกาศสงครามของจ อมพล ป .                  
พิบูลสงคราม ทัง้ยงัประกาศสงครามต่อประเทศไทยด้วย ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ .ศ. 2485 ก็ทําให้                
คนไทย ในองักฤษไม่ได้รับการรับรองฐานะเช่นคนไทยในสหรัฐอเมริกา ความซบัซ้อนยงัมีตอ่ไปอีก คือ 
ขบวนการเสรีไทยในองักฤษขาดผู้ นําอย่างเดน่ชดัและเป็นทางการ ทัง้นีเ้พราะอคัรราชทูตไทยประจํา
กรุงลอนดอนเห็นด้วยกบัการดําเนินการของรัฐบาลไทย พระมนูเวทย์ วิมลนาถ อคัรราชทตูพร้อมด้วย
ราชการอีก 3 คน และนกัเรียนไทยอีก 23 คน เดินทางกลบัประเทศทิง้ให้นกัเรียนไทยอีกประมาณ                
100 คน (และข้าราชการสถานทตู 7 คนท่ีไม่ยอมกลบั) อยู่ในองักฤษตอ่ไป อนึ่งในองักฤษนัน้หลงัการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้เป็นท่ีพํานักของเจ้านายไทยหลายพระองค์ รัชกาลท่ี 7                 
เม่ือสละราชสมบตัิแล้วก็ทรงมาประทบัอยู่ท่ีองักฤษและได้เสด็จสวรรคตไปเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2484 ก่อนท่ีจะเกิดสงครามในเอเชีย เจ้านายชัน้ผู้ ใหญ่ท่ียงัพํานกัอยู่ก็มี เช่น สมเด็จพระนางเจ้า
รําไพพรรณี พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ รวมทัง้เชือ้พระวงศ์ระดับหม่อมเจ้าอีกหลายองค์ เม่ือขาด                 
อคัรราชทตูเป็นผู้ นํา นกัเรียนไทยโดยมีนายเสนาะ ตนับญุยืน เป็นหวัเร่ียวหวัแรง ก็พยายามวิ่งเต้นให้
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ทรงรับตําแหน่งหัวหน้าเสรีไทย แต่ทรงปฏิเสธด้วยปัญหาท่ีจะเก่ียวข้องกับ
การเมือง “เจ้านายอีกพระองค์หนึ่งท่ีน่าจะเป็นหวัหน้าได้คือ ม.จ.ศภุสวสัดิ์สนิท สวสัดิวตัน์ พระเชษฐา
ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7” 1 อย่างไรก็ดีแม้ว่ารัฐบาลองักฤษจะ
เห็นว่าทรงเป็น “คนไทยท่ีเหมาะสมท่ีสดุแตเ่พียงพระองค์เดียว คนไทยส่วนใหญ่ในองักฤษตา่งเห็นว่า
ไม่ทรงเป็นผู้ เหมาะสม เพราะกลวัว่าถ้าองักฤษชนะสงคราม องักฤษจะสนบัสนุน ม .จ.ศภุสวสัดิ์สนิท 
สวัสดิวัตน์ ให้มีบทบาทสําคัญทางการเมืองนัน้หมายถึงการกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตย                           
ท่ีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ นักเรียนไทยจึงไม่อาจทูลเชิญมาให้ทรงเป็นหัวหน้า
หนว่ยเสรีไทยในองักฤษได้” 2   
  ดงันัน้ในกรณีของขบวนการเสรีไทยในองักฤษจึงไม่มีผู้ นําเป็นทางการอย่างเช่นขบวนการเสรี
ไทยในสหรัฐอเมริกา แต่ม.จ.ศุภสวัสดิ์สนิท สวัสดิวัตน์ ก็เป็นผู้ ให้การสนับสนุนขบวนการเสรีไทย                  
ในองักฤษอยา่งสําคญั (และท้ายท่ีสดุจะเป็นผู้ เช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ และ
ฝ่ายเจ้า) ทัง้ยังทรงเข้าร่วมในฐานะผู้ ใหญ่ของไทยกับกองกําลังทหารอังกฤษหรือท่ีเ รียกว่า                    
“หน่วย Force 136” เสรีไทยในองักฤษเข้าเป็นทหารชัว่คราวในกองทพัอังกฤษโดยตรง คนไทยใน
อังกฤษในชัน้ต้นเกือบตกอยู่ในฐานะของชนชาติศตัรู (Enemy Aliens) เพราะการประกาศสงคราม
อย่างเป็นทางการของทัง้ไทยและอังกฤษ แต่ในท่ีสุดทางอังกฤษก็ให้ความช่วยเหลือต่อการจัดตัง้
                                         

 1แถมสขุ นุม่นนท์.  (2544).  เมืองไทยสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง.  หน้า 117. 
 2แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 

http://61.19.254.5/14/searching.php?MAUTHOR=%20%20แถมสุข%20นุ่มนนท์.
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ขบวนการเสรีไทยในองักฤษ โดยให้เข้าร่วมอยู่ในกองทพัองักฤษมีฐานะเป็น Pioneer Corps คือ ทหาร
รับใช้ในกองทพัองักฤษ รับยศทางทหารของอังกฤษ หากแต่มีสภาพเช่นเดียวกับบรรดาผู้ ลีภ้ัยทาง
การเมืองจากเยอรมันและอิตาลีท่ีเข้าร่วมกับอังกฤษ ไม่ได้มีลักษณะเป็นเอกเทศเช่นในกรณี
สหรัฐอเมริกา เม่ือได้รับการฝึกเพ่ือปฏิบตังิานสืบราชการลบัเช่นเดียวกนัในปลายปี พ.ศ. 2486 ก็พร้อม
ท่ีจะปฏิบตัิการลกัลอบเข้าเมืองไทยเช่นเดียวกบัสายสหรัฐอเมริกา ดเูหมือนว่าเสรีไทยสายองักฤษนัน้
ในท่ีสดุจะประสานงานได้เป็นอยา่งดีกบัเสรีไทยในประเทศ 
 
3. บทบาทของขบวนการเสรีไทยที่ท าให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้
สงคราม 
  การท่ีประเทศไทยไม่ตกอยู่ในฐานะประเทศผู้แพ้สงครามในครัง้นี ้อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมา
จาก การแสดงบทบาทของขบวนการเสรีไทย ประกอบกับประเทศผู้ นําของฝ่ายสมัพนัธมิตรได้เข้ามา
ถ่วงดลุย์แห่งอํานาจกันขึน้เองเป็นผลให้ไทยได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยลง แต่ถึงอย่างไรผลกระทบ             
ท่ีไทยได้รับจากข้อตกลงยกเลิกสถานะสงครามกับฝ่ายสมัพนัธมิตรครัง้นี ้ไทยก็ได้รับความเดือดร้อน
เป็นอนัมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ กรณีเร่ืองข้าวซึ่งไทยได้ประกาศจะให้ข้าวโดยไม่คิด
ราคาแก่สหประชาชาติ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละของไทยเป็นจํานวน 240,000 ตนั 1 

และไทยยงัได้ถูกบีบบงัคบัจากฝ่ายองักฤษให้ไทยส่งข้าวให้อีก 1,500,000 ตนั 2 โดยไม่คิดมูลค่าอีก                 
ซึง่คดิเป็นจํานวนเงินถึง 600 – 700 ล้านบาท 3 ประกอบกบัทหารฝ่ายสมัพนัธมิตรท่ีได้เข้ามาปลดอาวธุ
ทหารญ่ีปุ่ นภายในไทย ทางรัฐบาลไทยต้องจ่ายคา่รับรองถึงวนัละ 1 ล้านบาท 4 ตัง้แต่เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2488 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2489 ทางฝ่ายอังกฤษจึงยินยอมถอนกําลังทหารสัมพันธมิตร
ออกไป และอังกฤษได้ยินยอมยกเลิกสัญญาสมบูรณ์แบบกับไทยเม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2497             
จนทําให้ภาระอนัหนกัหนว่งท่ีรัฐบาลไทยรับไว้จากผลของสงครามคอ่ยผ่อนคลายลง 
  กลุม่เสรีไทยทัง้จากภายนอกและภายในประเทศ ท่ีผา่นการฝึกจากกองทพัฝ่ายสมัพนัธมิตรได้
ร่วมกนัปฏิบตัิหน้าท่ีในจงัหวดัต่างๆ โดยได้รับมอบหมายให้จดัการฝึก “พลพรรคใต้ดินของขบวนการ
เสรีไทย” โดยพลพรรคใต้ดินมีหลายหม่ืนคน อนัประกอบด้วยข้าราชการ นกัเรียนไทยในองักฤษ                
และสหรัฐอเมริกา รวมทัง้ประชาชน นกัศกึษามหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั นกัเรียนเตรียมนายเรือ กลุ่ม “นกัเรียนนายสิบสารวตัรทหาร” ซึ่งมาจากนกัเรียนเตรียม

                                         
  1ดิเรก ชยันาม.  (2510).  ไทยกบัสงครามโลกครัง้ที ่2.  หน้า 585. 
  2แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
  3แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
  4แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 



20 
 

 

อุดมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนักเรียนเตรียมปริญญาของมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์             
และการเมือง ฯลฯ ภายใต้การนําอย่างลบัๆ ของนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์                 
แอบฝึกอาวุธกัน โดยใช้อาวุธท่ีลกัลอบนําเข้าจากฝ่ายสมัพนัธมิตรและฝึกสอนโดยกลุ่มเสรีไทยจาก
ตา่งประเทศบางส่วนและทหารฝ่ายสมัพนัธมิตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการหลายฝ่าย เช่น 
ข้าหลวงประจําจงัหวดั เจ้าหน้าท่ีตํารวจ เจ้าหน้าท่ีทหาร ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตร ฯลฯ ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีปฏิบัติการของขบวนการเสรีไทย โดยมีนายทวี              
บุณยเกต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เ ป็นหัวหน้ากอง กําลังพลพรรคเส รี ไทย                                  
น.อ.บุง ศภุชลาศยั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าท่ีประสานงานการปฏิบตัิการเสรีไทย
ของข้าราชการฝ่ายปกครองทัว่ประเทศ หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จกักะพาก)  รองอธิบดีกรมศลุกากร 
รับผิดชอบการจัดส่งคนและสัมภาระโดยเรือศุลกากร และนายวิจิตร ลุลิตานนท์ เลขาธิการ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารของขบวนการเสรีไทย 

  นอกจากนัน้ยังมีผู้ แทนอีกหลายคนท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดตัง้และรับผิดชอบดูแลพล
พรรคเสรีไทยในพืน้ท่ีเขตรับผิดชอบของตน เช่น นายเตียง ศิริขันธ์ 1 จังหวดัสกลนคร นายจําลอง 
ดาวเรือง จังหวดัมหาสารคาม นายถวิล อุดล จังหวดัร้อยเอ็ด นายพึ่ง ศรีจันทน์ จงัหวัดอุตรดิตถ์              
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ จังหวัดอุบลราชธานี  เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธ์ และนายทอง กันทาธรรม                
จงัหวดัแพร่ นายวฒุิ สวุรรณรักษ์ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นต้น 
  ได้มีการจดัตัง้โรงเรียนนายทหารสารวตัรและโรงเรียนนายสิบสารวตัรทหาร โดยรับสมคัรนิสิต
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 
นกัเรียนเตรียมอดุมศกึษาแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและนกัเรียนเตรียมนายเรือ เพ่ือฝึกให้เป็นผู้ นํา
ของกองกําลงัพลพรรคใต้ดินในการสู้ รบขบัไล่กองทพัญ่ีปุ่ นออกจากประเทศไทย นอกจากนัน้ยงัมีงาน
ด้านการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้คนไทยในประเทศร่วมกนัตอ่ต้านญ่ีปุ่ น งานด้านการสืบข่าวราชการลบั

                                         
  1เตียง ศิริขนัธ์ เป็นนกัการเมืองฉายา “ขนุพลภพูาน” หนึง่ใน  “สีเ่สอือีสาน”  ซึง่ประกอบด้วยนายทองอินทร์                  

ภริูพฒัน์ , นายเตียง ศิริขนัธ์ , นายถวิล อดุล และนายจําลอง ดาวเรือง นายเตียงดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดสกลนคร 5 สมัย ตัง้แต่อายุ 28 ปี รัฐมนตรี 3 สมัย และเป็นหัวหน้าใหญ่ เสรีไทยภาคอีสานและ

สกลนครโดยมีศนูย์บญัชาการอยู่บนเทือกเขาภพูาน แนวคิดทางการเมืองที่สําคญั คือ “ข้าพเจ้าต้องการให้ทกุๆ คน

บนพืน้อนัเป็นสยามประเทศนี ้เป็นราษฎรเสมอหน้ากันหมด ปราศจากความเหลื่อมลํา้ตํ่าสงู” นายเตียง ศิริขันธ์                  

ถูกฆ่ารัดคอและเผาศพทิง้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2495 ในสมัยรัฐบาลคณะรัฐประหารก็คือ สมัยของจอมพล ป .             

พิบลูสงคราม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ทางทหารของญ่ีปุ่ น ตลอดจนรายงานสภาพดินฟ้าอากาศให้กับฝ่ายสมัพันธมิตรทราบ ซึ่งเป็นผลให้
ฝ่ายสมัพนัธมิตรสามารถปฏิบตักิารรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การปฏิบัติงานทุกอย่างดังกล่าวข้างต้น ได้ดําเนินการเป็นความลับอย่างยิ่ง เพ่ือป้องกัน                 
การต่อต้านการปฏิบตัิงานของขบวนการ อย่างไรก็ตามญ่ีปุ่ นได้รับรู้การปฏิบตัิงานของขบวนการเสรี
ไทย และไมพ่อใจกบัการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยท่ียงัความเสียหายให้กองทพัญ่ีปุ่ นอย่างมาก 
แต่ญ่ีปุ่ นก็ไม่ได้ดําเนินการรุนแรง เพราะเห็นว่าไทยยังมีความสําคญัต่อญ่ีปุ่ นอยู่ การรบขัน้แตกหัก
ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ นไมไ่ด้เกิดขึน้ เน่ืองจากฝ่ายสมัพนัธมิตรเสนอแนะไม่ให้ขบวนการเสรีไทยปะทะกบั
ญ่ีปุ่ นจนกว่าจะถึงวนัท่ีกองทพัสมัพนัธมิตรกําหนดจะเข้าโจมตีกองทพัญ่ีปุ่ น และในวนันัน้กองทพัไทย
และขบวนการเสรีไทยจะร่วมมือกันโจมตีกองทพัญ่ีปุ่ นในประเทศไทยพร้อมกัน แต่วนันัน้ไม่ได้มาถึง 
เน่ืองจากญ่ีปุ่ นยอมจํานนตอ่ฝ่ายสมัพนัธมิตรเสียก่อน เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สงคราม               
มหาเอเชียบูรพาจึงได้ยุติลง ประเทศไทยจึงรอดพ้นจากการเป็นสมรภูมิรบ ความเสียหายทัง้ชีวิต 
บ้านเรือน และทรัพย์สินจงึเกิดขึน้ไมม่ากนกั 
  เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้ยุติลง โดยท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรได้รับชยัชนะ ประเทศกลุ่มอกัษะ                        
ได้แก่ เยอรมัน ญ่ีปุ่ นและอิตาลีตกเป็นประเทศผู้ แพ้สงคราม ซึ่งทําให้มีผู้ คนเสียชีวิต  ทัง้ทหารและ                
พลเรือน รวมทัง้หมดไม่ต่ํากว่า 75 ล้านคน เพราะการใช้อาวุธท่ีมีประสิทธิภาพในสงครามครัง้นี ้                     
มีการทําลายล้างสงู โดยเฉพาะระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ (Atomic Bomb) ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้กบั
ญ่ีปุ่ นโดยทิง้ท่ีเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ จนทําให้ญ่ีปุ่ นต้องยอมแพ้ในท่ีสุด อีกทัง้ประเทศท่ีแพ้
สงคราม เช่น เยอรมนีและชาติผู้ แพ้สงครามชาติ อ่ืนถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาท่ีตนเป็น                         
ฝ่ายเสียเปรียบ เช่น การสูญเสียดินแดนอาณานิคมและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจํานวนมหาศาล 
รวมถึงประเทศไทยยอ่มอยูใ่นฐานะผู้แพ้สงครามด้วย เน่ืองจากยอมให้ญ่ีปุ่ นใช้เป็นดินแดนโจมตีมลาย ู
สิงคโปร์ และพม่า อีกทัง้ยังได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ดังนัน้ไทยจึงได้รีบ
ดําเนินการทางการเมือง เพ่ือฟืน้ฟูสมัพนัธไมตรีกบัประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตร และเจรจาตอ่รองในเร่ือง
การรับรองเอกราชและอธิปไตยของชาตไิทยตัง้แตก่่อนท่ีสงครามโลกจะยตุลิง 
  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์                                
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 8) โดยได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์                  
จากสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกประกาศสนัติภาพเพ่ือยืนยนัว่า สงครามระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษนัน้เป็นโมฆะตามคําแนะนําของลอร์ดหลุยส์ เมานท์แบทเทน ผู้บญัชาการทหารสูงสุด
สัมพันธมิตร ในภาคพืน้เอเชียอาคเนย์ในขณะนัน้ โดยระบุว่าประเทศไทยมีเจตจํานงแน่วแน่                     
ท่ีจะสถาปนาสมัพนัธไมตรีซึ่งได้มีตอ่สหประชาชาติก่อนการยึดครองของญ่ีปุ่ น ตลอดทัง้พร้อมท่ีจะคืน
อาณาเขตบางสว่นท่ีญ่ีปุ่ นได้มอบหมายให้แก่ไทย ให้แก่องักฤษและฝร่ังเศส และจะได้พิจารณายกเลิก
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กฎหมายท่ีทําให้เสียผลประโยชน์ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และให้คํามั่นสัญญาว่าจะจ่ายค่า
ทดแทนท่ีเป็นธรรมและความยุติธรรมสําหรับความบุบสลายต่างๆ ด้วยประกาศสันติภาพฉบับนี ้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศรับรองความเป็นเอกราชของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2488 แตรั่ฐบาลองักฤษไม่ได้รับรองความเป็นเอกราชของไทยทนัทีเช่นสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทย
จึงต้องส่งคณะผู้แทนออกไปเจรจากับผู้แทนของรัฐบาลองักฤษถึง 3 ครัง้ 1 และด้วยความช่วยเหลือ         
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทําให้รัฐบาลอังกฤษได้ยอมยกเลิ กภาวะสงครามกับประเทศไทย                          
โดยผู้ แทนไทยได้ลงนามในความตกลงท่ีเรียกว่า “ความตกลงสมบูรณ์แบบเพ่ือยกเลิกสถานะของ
สงครามระหว่างประเทศไทยกับบริเตนใหญ่และอินเดีย” ซึ่งมีทัง้หมด 24 ข้อด้วยกัน 2 (ดเูพิ่มเติม
ภาคผนวก จ.) 3 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2489 ทําให้สถานะคู่สงครามระหว่างประเทศไทยกับ
อังกฤษได้สิน้สุดลง แต่ท่าทีของฝ่ายอังกฤษยังแสดงให้เห็นชัดโดยการปฏิบตัิต่อประเทศไทยอยู่ใน
ฐานะเป็นประเทศผู้แพ้สงครามด้วยการย่ืนข้อเสนอเรียกร้องดงักล่าวทัง้หมดในลกัษณะเป็นการลด
ฐานะเมืองไทย ลงเป็นเมืองในอารักขาของอังกฤษ ถึงแม้ว่าขบวนการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นของไทยท่ีจดัตัง้ขึน้
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศจะได้ให้ความชว่ยเหลือแก่ฝ่ายสมัพนัธมิตรในการทําสงครามกบั
ฝ่ายญ่ีปุ่ นครัง้นีก็้ตาม แต่อังกฤษก็ยังถือว่าการท่ีไทยจัดตัง้ขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นนัน้ยังไม่เพียง
พอท่ีจะให้ประโยชน์แก่การดําเนินการสงครามอย่างจริงจงั ส่วนสหรัฐอเมริกานัน้ได้ยอมรับรองการ
ปฏิบตัิงานของขบวนการเสรีไทย และยินยอมยกเลิกสถานะทางสงครามกับรัฐบาลไทยโดยไม่เสนอ           
ข้อเรียกร้องท่ีบีบบงัคบัเช่นเดียวกบัองักฤษและยงัได้เข้ามาเป็นผู้ขดัขวางผลประโยชน์ของฝ่ายองักฤษ
ท่ีได้บีบบงัคบัรัฐบาลไทยอยูข่ณะนัน้ 
  สว่นประเทศจีน เกรงจะไมไ่ด้รับผลประโยชน์จึงเรียกร้องในฐานะท่ีตนเองอยู่ฝ่ายสมัพนัธมิตร                 
จีนจึงต้องการจะส่งทหารจีนมาร่วมกับกองทหารพันธมิตรอ่ืนๆ ในการเข้ามาปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่ น             
ในไทย โดยเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นผู้ บัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรในยุทธภูมิจีนได้พยายาม                                     

                                         
  1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2551).  ประวติัการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475 – 2500.  หน้า 19. 
  2ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช สามารถเจรจาให้ไทย หลุดพ้นจากการเป็น เมืองในอาณัติอังกฤษได้สําเร็จ                   
โดยองักฤษและไทยได้ลงนามใน "ความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อยุติภาวะสงคราม ระหว่างไทยกับบริเตนใหญ่และ
อินเดีย" ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 ความตกลงสมบูรณ์แบบมี 24  ข้อแต่ มีใจความสําคญัคือ                         
ข้อเน้นเร่ืองการถอนกําลงัทหารออกจากสหรัฐไทยเดิม  และสี่รัฐมาลยั ไทยต้องคืนดินแดนในมลายู และรัฐฉาน                   
ที่ได้มาระหว่างสงครามให้แก่องักฤษ และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินขององักฤษ ที่ถกูไทยยึดครองระหว่าง
สงคราม เป็นข้าวสาร 1.5 ล้านตนัโดยไมค่ิดมลูคา่ 
  3เพ็ญศรี ดุ๊ก.  (2544).  การต่างประเทศกบัเอกราชและอธิปไตยของไทย (ตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 4 ถึงส้ิน         
สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม).  หน้า 59. 
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ท่ีจะให้สัมพันธมิตรยอมรับว่า เขตยุทธภูมิของจีนทางตอนใต้นัน้ควรจดมาจนถึงเส้นขนานท่ี 16                                    
ซึ่งหมายความว่าดินแดนไทยเหนือเส้นขนานท่ี 16 คือ ประมาณตัง้แต่ อําเภออุ้มผาง อําเภอบางมูล
นาค อําเภอเขมราฐ ก่ิงอําเภอหนองบวัแดง, อําเภอบ้านไผ่, อําเภอบรบือ, จงัหวดัร้อยเอ็ด, อําเภอเสล
ภูมิ, บ้านหนองทบัม้า ขึน้ไปอยู่ในเขตยทุธภูมิจีน ซึ่งเจียงไคเช็คจะยกกองทพัจีนเข้ามาได้ และถ้าหาก
ความต้องการดังกล่าวของจีนเป็นผลสําเร็จแล้วประเทศไทยก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ                                
ส่วนเหนืออยู่ภายใต้การยึดครองของจีน และส่วนท่ีเหลือทางใต้ อยู่ภายใต้การยึดครองขององักฤษ 1 

ขบวนการเสรีไทยจึงได้พยายามติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรให้ยุทธภูมิในประเทศไทยขึน้อยู่ กับ                      
ลอร์ด หลยุส์ เมานท์แบทเตน โดยไมข่ึน้อยูก่บัจีน 2 
  ต่อมาวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2488 ประธานาธิบดีทรูแมน ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําสั่ง                              
ให้กําลังทหารญ่ีปุ่ นภายในไทยทัง้หมดให้ยอมจํานนต่อผู้ บัญชาการทหารสูงสุดสัม พันธมิตร                                       
ภาคเอเชียอาคเนย์ (ลอร์ด หลุยส์ เมานท์ แบทเตน) 3 จึงเป็นผลให้กองทหารของฝ่ายอังกฤษ                                    
ได้เข้ามาทําการปลดอาวธุทหารญ่ีปุ่ นภายในประเทศไทย ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. 2488 เป็นต้นมา         
จ า ก ก า ร ท่ี 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 ญ่ี ปุ่ น ภ า ย ใ น ไ ท ย ค รั ้ง นี ้                                      
เป็นผลให้เกิดการจลาจลของชาวจีนท่ีอยู่ภายในไทย โดยเฉพาะบริเวณเยาวราชในกรุงเทพฯ                                 
การจราจลของชาวจีนในไทยเร่ิมเกิดขึน้ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2488 เน่ืองจากคนจีนในไทย              
ตัง้ความหวงัไว้วา่กองทพัจีนจะยกเข้ามาในไทย เพ่ือเป็นการให้ “บทเรียน” แก่ไทยท่ีในอดีตรัฐบาลไทย
เคยออกกฎหมายท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่ชาวจีนอยูบ่อ่ยๆ และชาวจีนยงัได้ประดบัธงจีนแทบทกุครัวเรือน    
 
 
 
 
 
 

                                         
  1จดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ถึงพระพิศาลสขุมุวิท.  (2522).  เร่ืองหนงัสือจดหมายเหตขุองเสรีไทย
เกี่ยวกบัการปฏิบติัการในแคนดี นิวเดลฮีและสหรฐัอเมริกา.  หน้า 17. 
  2แหล่งเดิม.  หน้า 18. 
  3แหล่งเดิม.  หน้า 19. 
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แต่ไม่ยอมประดบัธงไทยเคียงคู่ไปด้วย ทําให้เกิดการจราจลระหว่างคนไทยกับคนจีนภายในไทยขึน้ 
ตอ่มาภายหลงัรัฐบาลไทยได้พยายามปราบปรามประกอบกบัรัฐบาลจีนได้สง่นายหลี เทียะเจิง 1 เข้ามา
เจรจาของเปิดสมัพนัธทางการทูตกับไทยในครัง้แรกรัฐบาลไทยปฏิเสธแต่ต่อมาไทยต้องใช้นโยบาย
อยา่งผอ่นปรนให้แก่จีน ผลท่ีสดุไทยจึงยอมลงนามในสนธิสญัญาทางไมตรีระหว่างไทยกบัจีนเม่ือวนัท่ี 
23 มกราคม พ.ศ. 2489 จึงเป็นผลให้ปฏิกิริยาของชาวจีนในไทยเงียบสงบลง เพราะสิทธิต่างๆ                            
ท่ีชาวจีนได้รับจากสนธิสัญญานัน้มีมากขึน้ เช่น คนจีนสามารถเปิดโรงเรียนเพ่ือสอนภาษาจีนได้ 
รัฐบาลไทยจะใช้จํานวนโควตาให้แก่ชาวจีนในการเข้าเมืองไทยโดยไม่ต้องมีการทดสอบว่ามีการศกึษา
เพียงใด ฯลฯ 
  แม้วา่สงครามจะสิน้สดุลง แตก่ารปฏิบตัิงานของ “กลุ่มขบวนการเสรีไทย” ไม่ได้จบลงไปด้วย 
เพราะยงัมีภารกิจอีกหลายประการท่ีกองกําลังเสรีไทยต้องเข้าร่วมปฏิบตัิการกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรและ
เจ้าหน้าท่ีทหารและตํารวจของบ้านเมืองภายหลังสงคราม อันได้แก่ การร่วมปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่ น                      
การช่วยเหลือเชลยศึกของฝ่ายสัมพันธมิตร งานศาลอาชญากรสงครามและการดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ รวมทัง้ภารกิจสุดท้ายของขบวนการเสรีไทย คือ การสวนสนามท่ีบริเวณ
อนสุาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2488 กองกําลงัของ
ขบวนเสรีไทยจํานวนประมาณ 8,000 คน 2 จากทัว่ประเทศได้มาร่วมสวนสนามตอ่หน้ามหาชนชาวไทย
และฝ่ายสมัพนัธมิตร โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นประธาน หลงัจากนัน้
ขบวนการเสรีไทยทัง้ภายในและภายนอกประเทศก็ได้สลายตวัลง  
  การปฏิบตัิงานของ “ขบวนการเสรีไทย” ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคคลทุก
ระดบัชัน้ ทัง้พระบรมวงศานุวงศ์ ทหาร ตํารวจ นกัการเมือง ข้าราชการ นกัเรียน นกัศกึษา ตลอดจน

                                         
  1เมื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 สิน้สุดลง โดยญ่ีปุ่ นพ่ายแพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ใต้การนําของ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียต โดยไทยนัน้ได้รับการยินยอมจากสหรัฐอเมริกาให้เข้าร่วมในที่ประชุมของฝ่าย
สมัพนัธมิตรในฐานะผู้ชนะ เพราะการดําเนินงานของขบวนการเสรีไทย จากนัน้รัฐบาลไทยและจีนจึงได้เร่ิมการเจรจา
เพื่อฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์กลบัมาอีกครัง้อยา่งเป็นทางการ เพราะจีนเป็นหนึง่ในสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาติ
ซึง่เพิ่งก่อตัง้ขึน้ และไทยก็ต้องการเข้าร่วมเป็นหนึง่ในนัน้ จึงมีการเจรจาเพื่อผกูมิตรกบัจีนไว้ จนเกิดเป็น “สนธิสญัญา
ทางพระราชไมตรีระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรัฐจีน” (Treaty of Amity between The Kingdom Siam 
and The Republic of China)  ที่กรุงเทพฯ เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2589  
  จากนัน้รัฐบาลไทยได้ส่งนายสงวน ตุลารักษ์ เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจําสาธาณรัฐจีน 
เช่นเดียวกบัท่ีจีนได้แตง่ตัง้นายหล ีเทียะเจิง รักษ์ เป็นเอกอคัรราชทตูสาธาณรัฐจีนคนแรกประจําประเทศไทย แม้ว่า
รัฐบาลก๊กมินตัง๋จะพา่ยแพ้ตอ่พรรคคอมมิวนิสต์ และย้ายไปที่ไต้หวนั แต่รัฐบาลไทยก็ยงัคงความสมัพนัธ์ทางการทตู
กบัจีนจนถึง พ.ศ. 2517 
  2ทศ พนัธุมเสน.  (2530).  จากมหาสงครามสู่สนัติภาพ.  หน้า 19. 
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ประชาชน พลเรือนทุกเพศทุกวัย โดยไม่ได้ถือพรรคพวก ต่างร่วมมือร่วมใจปฏิบตัิหน้าท่ี จนในท่ีสุด
ประเทศไทยก็ได้ผา่นพ้นวิกฤตการณ์ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มาได้อยา่งไมเ่สียหายแตอ่ยา่งใด  
   การท่ีประเทศไทยยงัคงรักษาความเป็นเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติเอาไว้ได้ เน่ืองจาก                  
การดําเนินนโยบายอนัชาญฉลาดทางการเมืองร่วมกบัการปฏิบตัิงานของขบวนการเสรีไทย โดยกลุ่ม
คนไทยทัง้ภายในและภายนอกประเทศได้ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรเคล่ือนไหวต่อต้านญ่ีปุ่ น                    
ในระหวา่งสงครามมหาเอเชียบรูพา ตัง้แตท่ี่ญ่ีปุ่ นได้ยกกองทพับกุเข้าประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2484 และได้ยตุิลงเม่ือประกาศสนัติภาพในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ความเคล่ือนไหวของ
ขบวนการเสรีไทยทําให้รัฐบาลไทยสามารถเจรจาตอ่รองทําความตกลงกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรในภายหลงั
สงคราม ผ่อนหนักให้เป็นเบา ยงัผลให้สถานะสงครามระหว่างไทยกับประเทศสัมพนัธมิตรสิน้สุดลง              
ได้ด้วยดี 
  ผู้ วิจยัจึงสรุปได้ว่าขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นของไทยได้กําเนิดขึน้ เม่ือจอมพล ป.พิบูลสงคราม

เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481 – 2487) โดยยินยอมให้กองทพัญ่ีปุ่ นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการ

บกุเข้าดินแดนอาณานิคมขององักฤษ คือ พม่าและอินเดีย เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และตอ่มา

ได้เข้าร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นด้วยการประกาศสงครามตอ่ฝ่ายองักฤษและสหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม                    

พ.ศ. 2485 การดําเนินนโยบายเข้าร่วมมือกับญ่ีปุ่ นของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทําให้เกิดความ

เคล่ือนไหวของบคุคลกลุม่ตา่ง ๆ ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศเพ่ือตอ่ต้านนโยบายดงักลา่ว 

  ชว่งท่ีจอมพล ป. พิบลูสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีตัง้แตเ่ร่ิมสงครามนัน้ การดําเนินงานของเสรี

ไทยทัง้สามกลุ่มไม่ค่อยประสบผลสําเร็จมากนัก เพราะขาดการประสานงานร่วมกัน และต้อง

ดําเนินงานอย่างระวังเพราะรัฐบาลยังให้ความร่วมมือกับญ่ีปุ่ นอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเปล่ียนเป็น

รัฐบาลนายควง อภยัวงศ์ ความร่วมมือของเสรีไทยจึงมีประสิทธิภาพมากขึน้ แม้ว่านายควง อภยัวงศ์

จะแถลงนโยบายร่วมมือกับญ่ีปุ่ นโดยใกล้ชิด และให้ความร่วมมือกับญ่ีปุ่ นตามข้อเรียกร้องของญ่ีปุ่ น

ทุกประการ แต่ขณะเดียวกันคณะรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีหลายคนท่ีเป็นบุคคลระดบัหัวหน้าในองค์การ

ต่อต้านญ่ีปุ่ น คอยให้ความช่วยเหลือองค์การอย่างลับๆ อาทิ นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธิการ และการตดิตอ่ส่ือสารกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างเสรีไทยในประเทศและสมัพนัธมิตร

ทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดกันและมีประสิทธิภาพขึน้ด้วย ต่อมาทางสัมพันธมิตรได้

ตดัสินใจส่งทหารของตนเองเข้าสู่ประเทศไทย เพ่ือความสะดวกในการประสานและปรึกษาหารือกับ

นายปรีดีโดยตรง และเพ่ือจะได้ศึกษาสภาพต่างๆ ในประเทศไทยด้วย รวมทัง้การตัง้กองบญัชาการ

ประสานงานขึน้ในกรุงเทพฯ โดยเร่ิมจากกองกําลังโอ.เอส.เอส. ของสหรัฐอเมริกา ตัง้แต่นัน้มาการ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8
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ดําเนินงานของเสรีไทยจึงอยู่ภายใต้ความสนับสนุนของสัมพันธมิตรอย่างใกล้ชิดจนจบสงคราม 

นบัเป็นการลงมือปฏิบตังิานด้านการทหารท่ีเห็นเป็นรูปธรรมอีกประการหนึง่ด้วย 

  บุคคลท่ีเข้ามารวมตวักันเพ่ือจัดตัง้ขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นทัง้ภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ ซึง่ตอ่มากลายเป็นขบวนการเสรีไทยในแตล่ะสายนัน้ อาจพิจารณาได้ว่าประกอบด้วยบคุคล 2 

กลุ่มใหญ่ๆ1 คือ บุคคลท่ีเป็นฝ่ายสูญเสียอํานาจจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือวันท่ี 24 

มิถนุายน พ.ศ. 2475 และกลุ่มท่ีอดีตเคยทําการเปล่ียนแปลงการปกครอง จึงเป็นผลให้แตล่ะฝ่ายตา่ง

เกิดความหวาดระแวงเกรงว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีวตัถุประสงค์ท่ีแฝงเร้นเพ่ือเข้ามารือ้ฟืน้ระบอบการ

ปกครองแบบเดิมหรือเพ่ือเข้ามาแย่งชิงอํานาจรัฐกันเองโดยอาศยัช่วงจงัหวะของสถานการณ์สงคราม 

จากการท่ีแนวความคิดของแต่ละกลุ่มโดยพืน้ฐานขดัแย้งกันอยู่เดิมแล้วจึงมีส่วนทําให้เม่ือบุคคลทัง้

สองกลุม่ดงักลา่วเข้ามาดําเนินงานตอ่ต้านญ่ีปุ่ นต้องประสบกบัความล่าช้าลง แตต่อ่มาการดําเนินงาน

ของขบวนการเสรีไทยสามารถรวมตวักนัได้ในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในสมยัของรัฐบาลนายควง 

อภัยวงศ์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี (1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 17 สิงหาคม 2488) เพราะสามารถ

                                         
 1บคุคลที่มารวมกลุม่ในขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่ นหรือขบวนการเสรีไทย มาจากบคุคลที่มีแนวความคิดเห็น                  

ทางการเมืองแตกต่างกนัอยู่ก่อนแล้ว ความระแวงสงสยัและหวัน่เกรงว่าบคุคลที่เข้ามาร่วมงานต่อต้านด้วยกนัจะมี

วตัถปุระสงค์ที่แฝงเร้นทําให้เกิดความไมไ่ว้วางใจกนัขึน้ระหวา่งกลุม่ตอ่ต้านภายใน – ภายนอกประเทศ  เช่น การเกิด

ความไมไ่ว้วางใจกนัระหวา่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กบั  ม.ล.ขาบ กุญชร เพราะทางฝ่าย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เกรงว่า 

ม.ล. ขาบ กญุชร ซึง่เป็นคนสนิทของจอมพล ป.พิบลูสงคราม อาจไปเข้ากบัฝ่ายจอมพล ป.พิบลูสงคราม เร่ืองนีท้ําให้

นายพลโดโนแวน ผู้บญัชาการของหน่วย O.S.S. ต้องเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาสอบถาม ม.ล. ขาบ กุญชร ที่

จงุกิงเก่ียวกบัเร่ืองความแคลงใจในตวัของ ม.ล.ขาบ กญุชร ท่ี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช สงสยัในเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ

ม.ล.ขาบ กญุชร ในการที่ขนัอาสาเข้าเป็นผู้ เดินทางเข้าสูป่ระเทศไทยเป็นชุดแรกจึงเป็นผลให้การดําเนินงานของเสรี

ไทยสายสหรัฐอเมริกาต้องล่าช้าลงและเกิดความไม่พอใจซึ่งกนัและกัน และอีกกรณีหนึ่ง คือ ม.จ.ศภุสวสัดิ์ สวสัดิ

วฒัน์ ผู้ สมคัรเป็นเสรีไทยในอังกฤษและได้ถูกส่งเข้ามาในประเทศไทย  ทําให้ฝ่ายที่เคยทําการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองไม่เช่ือใจคิดว่าจะมีเร่ืองการเมืองเข้ามาปะปนด้วยซึ่งอาจจะนําประเทศเข้าสูก่ารปกครองแบบเดิมอีก และ

ทางฝ่ายองักฤษก็ให้การสนบัสนนุ ม.จ.ศภุสวสัดิ์ สวสัดิวฒัน์ ในการเข้ามาดําเนินงานตอ่ต้านภายในประเทศไทยด้วย 

ตอ่มาลอร์ด หลยุส์ เมาท์แบทเตน ได้ขอร้องให้หนว่ยงาน O.S.S. ของสหรัฐอเมริกากบัหน่วย S.O.E. ของฝ่ายองักฤษ

ร่วมกนันัน้ ปรากฏวา่ทางฝ่ายเสรีไทยรุ่นหนุม่ๆ ในสหรัฐอเมริกาคดัค้านกนัมากเพราะเกรงวา่ S.O.E. จะสนบัสนนุการ

ปกครองระบอบเก่าขึน้มาอีก 
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ประสานผลประโยชน์ของฝ่ายท่ีทําการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยเฉพาะฝ่ายพลเรือนซึ่งมีนายปรีดี 

พนมยงค์ เป็นผู้ นํา นายปรีดี พนมยงค์ ได้พยายามลดบทบาททางทหารของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ลงโดยได้รับความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีท่ีร่วมรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม และจาก

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฏร โดยเฉพาะพล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส ซึ่งเป็นผู้ นําสายตํารวจ นายปรีดี                  

พนมยงค์ สามารถดึงเข้ามาร่วมในการดําเนินงานต่อต้านญ่ีปุ่ นด้วยกันได้ จนกระทั่งจอมพล ป.                  

พิบูลสงคราม ต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2487 นอกจากนี ้                  

นายปรีดี พนมยงค์ ยงัสามารถประสานผลประโยชน์กับฝ่ายท่ีสูญเสียอํานาจ  จากการเปล่ียนแปลง

การปกครอง อาทิเช่น กรณีท่ีม .จ.ศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ซึ่งเป็นเสรีไทยสายอังกฤษจะเข้ามาร่วม

ปฏิบตังิานกบักลุม่ตอ่ต้านญ่ีปุ่ นภายในประเทศและได้ถามถึงนกัโทษการเมืองซึ่งเป็นเพ่ือนฝงูของท่าน

หลายคนท่ีถูกจําคุกอยู่ตัง้แต่รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงครามนัน้ นายปรีดี พนมยงค์ จะมีวิธีการ

ชว่ยเหลือได้อยา่งไรบ้าง นายปรีดี พนมยงค์ จึงได้มอบหมายให้นายทวี บณุยเกต ุซึ่งเป็นรัฐบาลเงาอยู่

ในขณะนัน้ ออกพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษการเมือง และจากกรณีเม่ือสงคราม

ยุติลง นายปรีดี พนมยงค์ ได้เชิญ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช มาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เน่ืองจาก

สหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุน ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ในการจัดตัง้ขบวนการเสรีไทยขึน้ ณ.                       

กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ซึ่งสหรัฐอเมริกายอมรับบทบาทของการดําเนินงานของขบวนการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นมาก

ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับฝ่ายองักฤษ และสหรัฐอเมริกาได้กลายมาเป็นประเทศท่ีมีบทบาทเด่นท่ีสุด            

ในการเมืองระหวา่งประเทศภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลงก็เพราะวา่ สหรัฐอเมริกาได้รับความ

บอบชํา้จากสงครามน้อยท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศสมัพนัธมิตรอ่ืนๆ 

  ผู้ วิจัยเห็นว่าการประกาศสันติภาพตามคําแนะนําของลอร์ดหลุยส์ เมาน์ทแบทเตน ผู้

บญัชาการทหารสงูสุดสมัพนัธมิตรในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลองักฤษให้แจ้ง

แก่นายปรีดีว่าถ้าหากกระทําตามคําแนะนําของเมาน์ทแบทเตนแล้ว องักฤษก็พร้อมท่ีจะไม่บงัคบัให้

ไทยต้องยอมจํานนอยา่งปราศจากเง่ือนไขเชน่เดียวกบัการปฏิบตัิตอ่ประเทศผู้แพ้สงคราม ทัง้หมดนีคื้อ

ความสําเร็จโดยสมบรูณ์ของขบวนการเสรีไทยภายใต้การนําของนายปรีดี พนมยงค์ คือ ไทยไม่เสียเอก

ราชและอธิปไตย ไม่ต้องยอมจํานน ไม่ต้องวางอาวุธ และไม่ต้องถูกยึดครอง สําหรับการ ท่ีต้องชดใช้

ค่าเสียหาย รวมทัง้การคืนดินแดนท่ีญ่ีปุ่ นมอบให้ทัง้ทางด้านมลายูและทางด้านสหรัฐไทยใหญ่ 
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เน่ืองจากเป็นความเสียหายของสมัพนัธมิตร และดนิแดนท่ีไทยได้มาระหว่างสงคราม เป็นผลจากการท่ี

ไทยเข้าร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่ นทัง้สิน้ 

  อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีมีนํา้หนักท่ีสุดท่ีทําให้ไทยไม่ตกเป็นผู้ แพ้สงครามเช่นเดียวกับญ่ีปุ่ น คือ 

ปฏิบตักิารท่ีได้รับความร่วมมืออยา่งลบัๆ ของเสรีไทยกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรในด้านการทหาร ทําให้ไทยมี

อํานาจต่อรองในการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรหลงัสงครามยุติ โดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคย

ประกาศสงครามต่อประเทศของตน เพราะทางเอกอัครราชทูตไม่ได้ปฏิบตัิตามรัฐบาลและไม่ได้ย่ืน

จดหมายประกาศสงครามให้กบัฝ่ายสหรัฐอเมริกา การดําเนินงานของเสรีไทยจึงเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทํา

ให้สมัพนัธมิตร คือ สหรัฐอเมริกาสนบัสนนุไม่ให้ไทยต้องแพ้สงคราม แตอี่กด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเมือง

ระหว่างประเทศท่ีสหรัฐอเมริกาต้องการเข้ามามีอํานาจในภูมิภาคเอเชียแทนองักฤษและชาติในยุโรป            

ท่ีเสียหายจากสงครามมาก จนไม่สามารถรักษาอาณานิคมอยู่ได้จนเป็นการสิน้สุดยุคอาณานิคม                  

โดยสหรัฐอเมริกาได้ก้าวเข้ามาเป็นมหาอํานาจของโลกแทน  

  ขณะท่ีอังกฤษดําเนินนโยบายต่อไทยแตกต่างไปจากสหรัฐอเมริกา ถือว่าไทยแพ้สงคราม

เช่นเดียวกับญ่ีปุ่ นและต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามให้กับอังกฤษ รวมทัง้ถูกปฏิบัติเหมือนผู้ แพ้

สงคราม คือต้องมีการปลดอาวุธทหาร แต่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ แสดงเจตนาชัดเจนตามกฎบัตร

แอตแลนติก 1 ท่ีต้องการให้อังกฤษปรับท่าทีให้ผ่อนปรนกับประเทศไทย โดยจะต้องคงความเป็น

อธิปไตยและเอกราชเอาไว้ โดยหลังสงครามไทยได้เจรจายุติสงครามกับอังกฤษและต้องตกลงทํา

สญัญาชดใช้คา่เสียหายแก่องักฤษ โดยหลกัคือไทยต้องชดใช้คา่ปฏิกรรมสงครามเป็นข้าวจํานวนมาก 

จนทําให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนข้าวภายในประเทศจนเป็นปัญหาการเมืองภายในเวลา

ตอ่มา 

  การสามารถประสานผลประโยชน์ของนายปรีดี พนมยงค์ ได้ในครัง้นีจ้ึงเป็นผลให้การ

ดําเนินงานของขบวนการเสรีไทยทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศประสานงานกนัได้เป็นอย่างดี                               

ถึงแม้จะประสบอุปสรรคจากความขัดแย้งของผู้ ร่วมงานบ้างแต่ไม่ถึงกับทําให้การดํา เนินงานของ                    

ขบวนการเสรีไทยต้องหยุดชะงักลง อีกทัง้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ยอมรับบทบาทของการ

ดําเนินงานของขบวนการเสรีไทยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาถ่วงดุลย์แห่งอํานาจกับอังกฤษ               

                                         
 1เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว..  (2511).  รายงานการเจรจาระงบัสถานะสงครามกบับริเตนใหญ่.  หน้า 51. 

 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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เป็นผลให้อังกฤษเรียกร้องผลประโยชน์ทดแทนจากฝ่ายไท ยลดลง การเข้ามาช่วยเหลือของ

สหรัฐอเมริกาต่อรัฐบาลไทย ภายหลังสงครามยุติลงแล้วประกอบกับสหรัฐอเมริกาได้ฟื้นฟู

สมัพนัธไมตรีกบัรัฐบาลไทยขึน้ใหมภ่ายหลงัสงคราม สหรัฐอเมริกาจงึกลายเป็นประเทศท่ีมีบทบาทเดน่

ขึน้ภายในประเทศไทยทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การทหารและวฒันธรรม 

  ขบวนการเสรีไทยทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ถึงแม้ว่าจะประกอบด้วยบุคคล                         

ท่ีมาจากหลายระดบัทัง้ทางความคิดและหลายระดบัทัง้ผลประโยชน์ แต่ก็สามารถมาร่วมดําเนินงาน

ต่อต้านญ่ีปุ่ น กันได้ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศชาติประสบกับสถานการณ์คับขัน จึงเป็นวีรกรรม                     

อนันา่สรรเสริญอีกวาระหนึง่ในประวตัศิาสตร์ของไทย 



บทที่ 2 

การพัฒนาเนือ้หาขบวนการเสรีไทยเป็นมัลตมีิเดีย 
 

   ผู้ วิจยัต้องการท่ีจะพฒันาเนือ้หาเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” ให้เป็นมลัติมีเดียโดยใช้โปรแกรม 

Macromedia Captivate 5.5 1 เพราะปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ท่ีเราเห็นชดัเจนก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย เช่น WiFi , เครือข่าย 3G เป็นต้น จึงทําให้

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์ ดงันัน้มนษุย์จึงจําเป็นจะต้องพฒันาศกัยภาพ

ตนเองให้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

ด้านต่างๆ รัฐบาลจึงได้กําหนดแผนการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 2 ซึ่งมุ่งเน้น

พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนัน้การจัดการศึกษาจึงเ ป็นสิ่ ง ท่ี จําเป็น                             

และมีความสําคญัอยา่งย่ิง เพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของยคุ

สมัย จึงเป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 3 โดยมีเจตนาให้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษาให้อย่างทั่วถึง  และให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา                       

                                         
  1โปรแกรม Macromedia Captivate เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การสร้างสื่อ CAI ในระบบมลัติมีเดียท่ีง่าย 

รวดเร็วและสะดวก ในการเผยแพร่ชิน้งาน ในรูปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ท่ีดําเนินการได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องมีกระบวนการ SETUP หรือ ไฟล์ EXE เหมาะสมสําหรับการใช้งานด้าน e-learning หรือ การสอน 

Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มลัติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์ การบรรยาย

ผ่านไมโครโฟนพร้อมการจับหน้าจอภาพ การตดัต่อวีดีโอ สไลด์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นต้น                         

และ โปรแกรม Macromedia Captivate เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ทกุเคร่ืองโดยไม่ต้อง

ติดตัง้โปรแกรมก่อน นัน่หมายความวา่โปรแกรมนีท่ี้ผู้วิจยัทําขึน้ใช้ได้กนัคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ือง 

 ความสามารถของโปรแกรม  Macromedia Captivate คือ  สร้างสือ่การเรียนรู้ หรือสือ่นําเสนอมลัติมีเดียได้

ง่ายและรวดเร็ว สามารถนําเข้าและตดัต่อวีดีโอได้ทัง้ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว, สร้างสื่อการเรียนรู้โดยการจับ

หน้าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยายผ่าน ไมโครโฟน สําหรับการสร้างชิน้งานสื่อการเรียน

การสอน, สร้างแบบทดสอบได้ง่าย เช่น เติมคําในช่องว่าง จับคู่ ปรนยั อตันยั ถูกผิด, นําเข้าไฟล์จากแหลง่ต่างๆ                

ได้หลากหลาย เช่น ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG, BMP, GIF ไฟล์เสยีง(Sound) เช่น MP3, WAV เสยีงบรรยายผา่น

ไมโครโฟน (Narration) นําเข้าหรือสร้างไฟล์วีดีโอ (Video Movie) ชนิด AVI นําเข้าสไลด์จากโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ได้ 

  2กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  คู่มือพฒันาสือ่การเรียนรู้.  หน้า  202. 

  3แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
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และพระราชบญัญัติการศึกษาไทย พุทธศกัราช 2542 โดยยึดหลักการจัดการศึกษาผู้ เรียนทุกคน                   

มีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ โดยถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ 

  การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 1 เป็นการจดัการศกึษาท่ีมุ่งเน้น

ความสําคัญทัง้ทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือพฒันาคนให้มีความสมดลุ โดยยึดหลกัสร้างเสริมศกัยภาพผู้ เรียนทุกคนให้มี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาต ิ               

และเต็มศกัยภาพให้ความสําคญัต่อความรู้เก่ียวกับตนเอง และความสมัพันธ์ของตนเองกับสังคม 

ได้แก่ ครอบครัว ชมุชน ชาต ิสงัคมโลก และจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี 

  การจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียน                

ช่วงชัน้ท่ี 4 ผู้ เรียนในช่วงชัน้นีจ้ะต้องศกึษาเก่ียวกับประวตัิความเป็นมาและเนือ้หาของขบวนการเสรี

ไทยอยูแ่ล้วในบทเรียน ผู้ วิจยัจงึต้องการนําเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” มาแปลงเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดียขึน้โดยใช้โปรแกรม 

Macromedia Captivate 5.5 แทนการอ่านจากหนังสือ เพ่ือเพิ่มความสนใจให้กับผู้ เรียน                       

เพราะคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก                  

มีภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดทิศัน์ ตวัอกัษร ภาพและเสียง อีกทัง้ในมลัติมีเดียท่ีผู้ วิจยั

ต้องการนําเสนอยงัมีแบบทดสอบในตวัสามารถโต้ตอบได้กบัผู้ เรียนได้ทนัที  

  ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นการนําเอาส่ือการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีระดบัสงูมาใช้                 

ในการเรียนการสอน ทําให้การเรียนการสอนมีปฏิสมัพนัธ์กนัได้ระหว่างผู้ เรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สามารถตอบสนองตอ่ข้อมลูท่ีผู้ เรียนป้อนเข้าไปได้ทนัที ซึง่เป็นการชว่ยเสริมแรงให้แก่ผู้ เรียน 2 

 การนําคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดียสามารถเลียนแบบการสอนของผู้สอนได้เป็นอย่างดี คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือท่ีสมัพนัธ์            

กบัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้มากท่ีสดุในการเรียนรู้ใดๆ หากใช้ประสาทสมัผสัหลายๆ ส่วนในการเรียนรู้

ไปพร้อม ๆ กัน จะช่วยทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้รวดเร็ว ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น และมีความคงทน             

ในการจํามากขึน้ 5

3 

                                         
  1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  คู่มือพฒันาสือ่การเรียนรู้.  หน้า 202. 

  2กิดานนัท์ มลทิอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมยั.  หน้า 187. 

  3ปิติมนสั บนัลือ.  (2544).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้การ์ตูนดําเนินเร่ือง วิชาภาษาองักฤษ 

English is fun สําหรบันกัเรียนประถมปีที ่3.  หน้า  3. 
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  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย”          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ซึ่งเป็นบทเรียน                   

ท่ีสามารถเรียนรู้ภายในชัน้เรียนหรือนอกชัน้เรียนก็ได้ และสามารถเรียนรู้ได้ตามศกัยภาพของผู้ เรียน              

มีเนือ้หาหรือภาพประกอบต่างๆ ในขณะเรียนท่ีน่าสนใจ อีกทัง้เป็นบทเรียนท่ีสร้างขึน้เป็นบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียท่ีสามารถใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไปได้ ช่วยส่งผลในการแก้ปัญหาเร่ืองการ

ขาดแคลนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนไม่น่าเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ ผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้เร่ืองราวท่ีไกลตัว  และกระตุ้ นให้ครูผู้ สอนต่ืนตัวในการเตรียมตัวจัดหา ผลิตส่ือ                   

และสร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนการสอนอยูเ่สมอ เพ่ือให้ทนัตอ่โลกในยคุปัจจบุนั 

  ในการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องครัง้นี ้เพ่ือทําให้เข้าใจหลกัการและทฤษฏี

ตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ ในการพัฒนาเนือ้หาเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” ให้เป็นมัลติมีเดีย ผู้ วิจัย               

ได้แยกเนือ้หาเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

  1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 

   1.1 ความหมายของงานวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 

   1.2 ความสําคญัของการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 

   1.3 ประเภทของงานวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 

   1.4 การดําเนินการขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 

  2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.1 ความหมายของมลัตมีิเดีย 

   2.2 ลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.3 รูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.4 สว่นประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.5 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.6 ขัน้ตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.7 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สําหรับคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   2.9 จิตวิทยาการศกึษากบัการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

   2.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

  3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

   3.1 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 

   3.2 หลกัการของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 



33 

 

   3.3 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 

   3.4 หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

   3.5 การจดัประสบการณ์แก่ผู้ เรียนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  

ศาสนา และวฒันธรรม 

  4. การสอนวิชาสงัคมศกึษา 

   4.1 วิธีการสอนวิชาสงัคมศกึษา 

   4.2 ประเภทของส่ือการสอนวิชาสงัคมศกึษา 

   4.3 ชนิดของโสตทศันปูกรณ์วิชาสงัคมศกึษา 

   4.4 หลกัการใช้ส่ือการสอนวิชาสงัคมศกึษา 

   4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนวิชาสงัคมศกึษา 

 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  1.1 ความหมายของงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายกบัการวิจยัและพฒันาทางการศกึษาไว้ท่ีสําคญัมีดงันี ้

  เปร่ือง กุมุท 6

1 กล่าวถึง การวิจัยและพฒันาการทางกาศึกษา หมายถึง การวิจัยซึ่งเกิดจาก

ความพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลิตผล และกระบวนการบางสิ่งบางอย่างตามหลกัการเฉพาะและตาม

ระเบียบวิธีการท่ีสามารถรับรองคณุภาพ และประสิทธิภาพของผลิตผล และกระบวนการ เม่ือนําผลนัน้

ไปใช้ ซึง่รูปแบบการวิจยัและพฒันา ซึง่เป็นการแก้ปัญหาทางกาศกึษาบางประการ ผู้ วิจยัต้องออกแบบ

สร้างสรรค์และพฒันาผลผลิต ด้วยการทดลอง ประเมินผล และป้อนข้อมูลย้อนกลบั เพ่ือปรับปรุง

ผลผลิตนัน้ให้พฒันาขึน้ทัง้ด้านคณุภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

 อนิรุทธ์ สตมิัน่ 7

2 กลา่วถึง การวิจยัและพฒันาการทางการศกึษา หมายถึง กระบวนการพฒันา 

และตรวจสอบโดยผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑ์นีจ้ะไม่ได้หมายถึงเฉพาะตํารา ฟิล์ม                 

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่ยังหมายถึงวิธีการและโปรแกรมการศึกษา และจุดเน้นของ              

การวิจยัและพฒันา คือ การพฒันาโปรแกรมท่ีจะทําให้เกิดระบบเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการพฒันาอุปกรณ์

และการฝึกอบรมบคุลากรให้เหมาะสมกบังาน 

                                         

  1เปร่ือง กุมทุ และทิพย์เกสร บญุอําไพ.  (2536).  แนวคิดการวิจยัทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา.  

ประมวลสาระชดุวิชาการวิจยัเทคโนโลยีและการสือ่การศึกษา หน่วยที ่8 – 10. หน้า 1. 

  2อนิรุทธ์ สติมัน่.  (2542).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียทางอินเตอร์เน็ต เร่ืองการถ่ายภาพ

บคุคลทัว่ไป.  หน้า 7. 
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  เกย์ 8

1 กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ภายในโรงเรียน            

ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์จากการวิจยั และการพฒันายงัหมายรวมถึงวสัดอุุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 

วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ การกําหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ส่ือการสอนและระบบการจดัการ 

การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค์ ลักษณะของบุคคลและระยะเวลา                    

และผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากการวิจัย และการพฒันาจะเป็นไปตามความต้องการ และยังขึน้อยู่กับ

รายละเอียดท่ีต้องการ 

  บ อ ร์ ก แ ล ะ ก อ ล  9

2 ก ล่ า ว ถึ ง  ก า ร วิ จัย แ ล ะ พัฒ น า ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของของผลผลิตทางการศึกษาคําว่าผลผลิตนีไ้ม่ได้

หมายความเพียงแต่สิ่งท่ีอยู่ในหนังสือ ในภาพยนตร์ประกอบการสอน และในคอมพิวเตอร์เท่านัน้               

แต่ยงัหมายรวมถึงระเบียบวิธี โปรแกรมการสอน หรือโปรแกรมการพฒันาคนทํางาน จุดเน้นของการ

วิจยัและพฒันา คือ การพัฒนา คือ การพฒันาโปรแกรมท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการพฒันา

อปุกรณ์การเรียนการสอนด้วย 

  สรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนาการทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้ส่ือวสัดอุุปกรณ์การเรียนรู้ และเทคนิควิธีการจดัการการเรียนการ

สอน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบท่ีเช่ือถือได้ถึงประสิทธิผล ซึ่งสามารถนําไปสู่

จุดมุ่งหมายท่ีคาดหวังได้ เช่น หนังสือแบบเรียน ฟิล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทัง้วิธีการ และโปรแกรมทางการศกึษา 

  1.2 ความสาํคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  การวิจัยและพัฒนาการทางการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ เพ่ือทดสอบแนวคิดหรือ

สิ่งประดิษฐ์ มุ่งพฒันาตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ทางการศกึษาท่ีพฒันาไปสู่การใช้สําหรับโรงเรียน

ทัว่ไป 10

3 ได้กลา่วถึงหลกัการวิจยั และพฒันาทางการศกึษาไว้ดงันี ้

  การวิจยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational Reseach and Development หรือ R&D) 

เป็นพฒันาการศกึษาโดยพืน้ฐานของการวิจยัเป็นกลยทุธ์หรือวิธีการสําคญัวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใช้ในการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการศึกษา โดยเน้นหลกัเหตุผล และตรรกวิทยาเป้าหมายหลกั คือ                  

                                         
  1Gay, L.R.  (1976).  Educational Research Competencies for Analysis and Application.  p. 8. 

 2Borg, Walter R. Damien Gall Meredith D.  (1989).  Educational Research and Introduction. Fifth 

Edition. New Whith Plains.  p.  728. 

  3พฤกษ์ ศิริบรรณพิทกัษ์.  (2531, 21 – 25 เมษายน – พฤษภาคม).  การวิจยัและการพฒันาทางการศึกษา.  

ใน  รวมบทความเกี่ยวกบัการวิจยัทางการศึกษา (เล่ม 2).  หน้า 21 - 24. 
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ใช้เป็นกระบวนการในการพฒันา และตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา หมายถึง วัสดุ

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ หนังสือ แบบเรียน ฟิล์ม สไลด์ เทปเสียง เทปโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์                

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  1.3 ประเภทของงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  การจดัแบง่ประเภทของการวิจยัและพฒันาทางการศกึษาอาจแบง่โดยใช้ประเภทของผลงาน 

หรือผลิตภัณฑ์การศึกษาเป็นตัวกําหนด ซึ่งคําว่า ผลงานหรือผลิตภัณฑ์การศึกษานัน้ หมายถึง                         

สิ่งท่ีเป็นปัจจัยนําเข้าหรือตัวป้อน (Input) และกระบนการ (Process) ในการจัดการศึกษา ได้แก่                  

วสัดอุุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม หลกัสตูร และวิธีการสอนเป็นประเภทของการวิจยั

และพฒันาการศกึษาจงึประกอบด้วย 

  1. การวิจยัและพฒันาด้านวสัดอุปุกรณ์และครุภณัฑ์ทางการศกึษา 

  การวิจยัและพฒันาประเภทนี ้ได้แก่ การวิจยัพฒันาเก่ียวกบัหนงัสือ ตําราเรียน แบบทดสอบ 

ฟิล์ม สไลด์ เทปเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี ้เป็นต้น เป้าหมายของการวิจัย 

และพัฒนามุ่งไปท่ีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาเป็นต้นแบบ เพ่ือทดลองใช้                  

และขยายผลการนําไปใช้ในสถานท่ีเก่ียวข้อง 

  2. การวิจยัและพฒันาด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 

  การวิจัยและพัฒนาประเภทนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ                    

โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาชุมชน                    

หรือประเทศเป็นตวักําหนด เช่น การพฒันาหลกัสตูรประถมศึกษา พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง 

พ.ศ. 2533) การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน เป็นต้น 

  นอกจากนัน้ก็ยังเป็นการวิจยัและพัฒนาเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ เช่น การสอน

แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา การสอนแบบแก้ปัญหา และการสอนแบบไม่มีชัน้เรียน เป็นต้น                  

การวิจยัและพฒันาการศกึษาประเภทท่ีกลา่วมานีจ้ะมีเป้าหมายมุ่งพฒันาหลกัสตูและวิธีการสอนใหม ่

ๆ เพ่ือให้มีการนําไปใช้จดัการเรียนการสอนตอ่ไปในวงกว้าง 

  3. การวิจยัด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมทางการศกึษา 

  การจัดกรศึกษานอกจากจะต้องทําการวิจัยและพัฒนาตามสองประการท่ีกล่าวมาแล้ว              

การวิจยัและพฒันาเพ่ือการวางแผนออกแบบใช้อาคารสถานท่ี และการจดัสิ่งแวดล้อมทัง้ในห้องเรียน

และนอกห้องเรียนให้เอือ้ตอ่การจดัสภาพการณ์การศกึษา ยงัมีความจําเป็นอย่างย่ิง นอกจากนัน้อาจ

เป็นการใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสดุคุ้มคา่กับงบประมาณท่ีต้องลงทุนก่อสร้าง ดงันัน้หาก           

มีการวิจัยและพัฒนาด้านอาคารและสถานท่ี และการจดัการสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา จนกระทั่ง

ได้ผลดีก็จะนําไปสู่การได้รูปแบบเก่ียวกับการใช้อาคารสถานท่ีและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการ
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ศึกษาในสถานศึกษาใดๆ ก็นับว่าเป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ สามารถนําผลท่ีได้ไปใช้ได้

เชน่กนั 11

1  

  1.4 การดาํเนินการขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

  บอร์กและกอล 1 2

2 ได้กล่าวถึงขัน้ตอนสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา                      

โดยมีขัน้ตอน 10 ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. กําหนดผลผลิตทางการศกึษาท่ีจะทําการพฒันา 

   ขัน้ตอนแรกท่ีจําเป็นท่ีสุด คือ ต้องกําหนดให้ชดัว่าผลผลิตทางการศึกษาท่ีวิจยัและ

พฒันา คือ อะไร โดยต้องกําหนดลักษณะทั่วไปรายละเอียดของการใช้และวัตถุประสงค์ของการใช้

เกณฑ์ในการเลือกกําหนดผลผลิตการศกึษาท่ีจะวิจยัและพฒันา มี 4 ข้อ คือ 

   - ตรงกบัความต้องการอนัจําเป็นหรือไม ่

   - ความก้าวหน้าทางวิชาการมีพอเพียงในการพฒันาผลผลิตท่ีกําหนดหรือไม ่

   - บคุลากรท่ีมีอยูมี่ทกัษะความรู้ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นตอ่การวิจยัและพฒันานัน้

หรือไม ่

   - ผลผลิตนัน้จะพฒันาขึน้ในเวลาอนัสมควรได้หรือไม ่

  2. รวบรวมข้อมลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

   รวบรวมข้อมูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง คือ การศกึษาทฤษฏีและงานวิจยั การสงัเกต

ภาคสนาม ซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้ผลผลิตการศึกษาท่ีกําหนด ถ้ามีความจําเป็นผู้ วิจยัและพฒันาอาจ

ต้องทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก เพ่ือหาคําตอบซึ่งงานวิจัย และทฤษฏีท่ีมียู่ไม่สามารถตอบได้                       

ก่อนท่ีจะเร่ิมทํากรพฒันาตอ่ไป 

  3. การวางแผนการวิจยัและการพฒันา ประกอบด้วย 

   3.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของการใช้ผลผลิต 

   3.2 ประมาณการคา่ใช้จา่ย กําลงัคน ระยะเวลาท่ีต้องใช้เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ 

   3.3 พิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลผลิต 

  4. พฒันารูปแบบขัน้ต้นของผลผลิต 

                                         

 1วานิช กาญจนรัตน์.  (2543).  การพฒันาคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย วิชาการออกแบบและจดัหนา้สําหรับ

นกัศึกษาปริญญาตรี.  หน้า 69. 
2Borg, Walter R; Damien Gall Meredith D.  (1989).  Educational Research and Introduction. Fifth 

Edition. New Whith Plains.  p. 785. 
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   ขัน้นีเ้ป็นการออกแบบและจดัทําผลผลิตการศกึษาตมท่ีวางไว้ เช่น เป็นโครงการวิจยั                  

และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ก็ต้องออกแบบหลกัสูตร เตรียมวัสด ุหลกัสูตร คูมื่อฝึกอบรม 

เอกสารในการฝึกอบรม และเคร่ืองมือการประเมินผล 

  5. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครัง้ท่ี 1  

   โดยการนําเอาผลผลิตท่ีออกแบบและจดัเตรียมไว้ ไปทดลองใช้เพ่ือทดสอบคณุภาพ

ขัน้ต้นของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน 1 – 3 โรงเรียน ใช้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเล็กๆ 6 – 12 คน ประเมินผล

โดยการใช้แบบสอบถาม การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการรบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์ 

  6. ปรับปรุงผลผลิตครัง้ท่ี 1  

   นําข้อมลูและผลจากการทดลองใช้จากขัน้ท่ี 5 มาพิจารณาและปรับปรุง 

  7. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครัง้ท่ี 2 

   ขัน้นีนํ้าผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลอง เพ่ือทดสอบคณุภาพผลผลิตตามวตัถุประสงค์ 

โรงเรียนจํานวน 5 – 15 โรงเรียน ใช้กลุ่มตวัอย่าง 30 – 100 คน ประเมินผลเชิงปริมาณในลกัษณะ                   

Pre – test กบั Post – test นํามาเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้ผลผลิตอาจมีกลุ่มควบคมุ

กลุม่การทดลองถ้าจําเป็น 

  8. ปรับปรุงผลผลิตครัง้ท่ี 2 

   นําข้อมลูและผลจากการทดลองใช้จากขัน้ท่ี 7 มาพิจารณาและปรับปรุง 

  9. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครัง้ท่ี 3 

   ขัน้นีนํ้าผลการทดลองขัน้ท่ี 2 ไปปรับปรุงทดลอง เพ่ือทดสอบคณุภาพการใช้งานของ

ผลผลิตครัง้ท่ี 3 โดยใช้ตามลําพงัในโรงเรียน 10 – 30 โรงเรียน ใช้กลุ่มตวัอย่าง 40 – 200 คน 

ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม การสงัเกตและการสมัภาษณ์แล้วรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์ 

 10. ปรับปรุงผลผลิตครัง้ท่ี 3 

   นําข้อมูลและผลจากการทดลองใช้จากขัน้ท่ี 2 มาพิจารณาปรับปรุง เพ่ือผลิตและ

เผยแพร่ตอ่ไป จะเห็นได้ว่าบางครัง้มีผู้ เรียกการวิจยัและพฒันาว่า Reseach  and Development หรือ 

บางคนเรียกวา่ R and D and D ซึง่ D ตวัหลงั คือ การเผยแพร่ (Diffuse) 

   ดงันัน้ผลงานการวิจัยและพัฒนานบัได้ว่าเป็นผลงานท่ีมีประโยชน์ และคณุค่าย่ิง               

ท่ีชว่ยสร้างสรรค์พฒันานวตักรรมทัง้รูปแบบและการทํางานและผลผลิตให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้ โดยได้

หลอมรวมงานวิจยัหลายประเภทบรูณาการไว้เป็นระบบครบวงจร ปัจจบุนัหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพงาน จึงให้ความสนใจอบรมบุคลกร และรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย                      

และพฒันาอยา่งกว้างขวางมากขึน้ 
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2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลตมีิเดีย 
  2.1 ความหมายของมัลตมีิเดีย 

  จากการศกึษาค้นคว้า ได้มีนกัวิจยั และนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายและคําจํากดั

ความของคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย ไว้ดงันี ้

  กิดานันท์ มะลิทอง 1 3

1 กล่าวว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง ส่ือประสมปฏิสัมพันธ์ 

(Interactive multimedia) โดยจดัให้มีความสมัพนัธ์ระหว่างส่ือ และผู้ ใช้ส่ือโดยนําอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น 

เคร่ืองเล่น CD – ROM เคร่ือง Audio – Digitize เคร่ืองเล่น Laser disc ฯลฯ มาใช้ร่วมกนัเพ่ือเสนอ

เนือ้หาข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียงในระบบสเตอริโอ 

โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชว่ยในการผลิต 

  พลัลภ พิริยะสรุวงศ์ 1 4

2 กล่าวว่า คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ

โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการส่ือความหมาย โดยการผสมผสานส่ือหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดทิศัน์ เป็นต้น 

  บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ 1 5

3 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียไว้ว่า การประสมประสาน

อกัขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และภาพวีดีโอ ส่ือความหมายข้อมลูผ่านคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ ใช้

โปรแกรม 

  อนิรุทธ์ สติมัน่ 4 สรุปความหมายของคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียว่า เป็นการติดตอ่ส่ือสารโดยใช้

ส่ือหลาย ๆ ชนิด ในรูปแบบของข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในการนําเสนอ                       

ซึง่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานควบคมุของระบบตา่งๆ  

  ฟราเทอร์และพอลลิสเซน 1 7

5 กล่าวว่า มลัติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์รวมส่ือและ

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น จอคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นวีดีโอแบบเลเซอร์ดิสก์ เคร่ืองเล่น

แผน่เสียงจากแผน่ซีดี เคร่ืองสงัเคราะห์คําพดูและเสียงดนตรี เพ่ือส่ือความหมายบางประการ 

                                         

 1กิดานนัท์ มลทิอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมยั.  หน้า 83 – 84. 

 2พลัลภ พิริยะสรุวงศ์.  (2541, ตลุาคม - ธนัวาคม).  มลัติมีเดียเพือ่การเรียนการสอน.  ใน  วารสารพฒันา

เทคนิคศึกษา.  หน้า 10. 

 3บปุผชาติ ทฬัหิกรณ์.  (2538, กรกฎาคม - กนัยายน).  มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์.  ใน  สสวท.  หน้า 25. 
4อนิรุทธ์ สติมัน่.  (2542).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียทางอินเตอร์เน็ต เร่ืองการถ่ายภาพ

บคุคลทัว่ไป.  หน้า 10. 

 5Frater, Harald; Dick Paulissen.  (1994).  Multimedia Mania.  p.3. 
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  เจฟฟ์โคท 1 8

1 กล่าวว่า มัลติมีเดีย คือ ระบบส่ือสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านส่ือ                       

ทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมลู ตวัเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดทิศัน์ 

  ดิไนส 1 9

2 ให้ความหมายว่า เป็นการใช้ส่ือ 2 ชนิดหรือมากกว่าในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร                  

ซึ่งส่ือดงักล่าวประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง หรือภาพกราฟิกอนิเมชั่น ภาพยนตร์ เสียง และดนตรี

ประกอบ 

  จากความหมายของคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียท่ีนกัวิชาการ และนกัการศกึษาได้ให้ไว้สรุปได้ดงันี ้

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมาควบคมุสิ่งตา่งๆ ท่ีประกอบด้วย ตวัอกัษร 

ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง ให้ทํางานร่วมกนัอย่างมีระบบ เพ่ือใช้ในการนําเสนอข้อมลู

ตา่งๆ ให้กบัผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกบัส่ือได้ 

  2.2 ลักษณะของบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

  การพฒันาจากบทเรียนสําเร็จรูป ซึง่เป็นการสอนแบบโปรแกรม บทเรียนและวิธีการมีลกัษณะ

สําคญัๆ ดงันี ้20

3 

  1. เนือ้หาค่อย ๆ เพิ่มขึน้นีจ้ะต้องเพิ่มขึน้ทีละน้อยค่อนข้างง่าย และมีสาระใหม่ไม่มากนัก                 

ความเปล่ียนแปลงในแตล่ะกรอบจะต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  2. แตล่ะกรอบจะต้องมีการแนะนําความรู้ใหม่เพียงอย่างเดียว การแนะนําความรู้เนือ้หาใหม ่               

มาทีละมากๆ จะทําให้ผู้ เรียนสบัสนได้ง่าย 

  3. ในระหว่างการเรียน จะต้องให้ผู้ เรียนแต่ละคนมีส่วนในการทํากิจกรรมตามไปด้วย เช่น 

คําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใ่ชค่ดิอยา่งเดียว เพราะจะทําให้เบ่ือ 

  4. การเลือกคําตอบท่ีผิด อาจทําให้ต้องกลบัไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเก่า หรือไม่ก็เป็น

กรอบใหม่ท่ีอธิบายถึงความเข้าใจผิด หรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ หรือถ้าเป็นคําตอบท่ีถกูต้องก็จะได้

เรียนเร่ืองใหม่เพิ่มเติม การได้รับเฉลย และได้รับคําตอบหรือรู้ผลในทันที จะทําให้ผู้ เรียนมีความ

สนุกสนานไปด้วย คําตอบท่ีถูกมักได้รับคําชมเชย ทําให้มีกําลงัใจ ส่วนคําตอบท่ีผิดบางทีก็อาจถูก

ตําหนิ แตก็่ไมมี่ใครได้ยิน ทําให้รู้สกึอายหรือหมดกําลงัใจ 

                                         
 1Jeffcoate, Judith.  (1995).  Multimedia in Pratice : Technology and Applications.  Great 

Britain : Prentis Hall International Limited.  p. 7. 

 2Denise Tolhurst. (1995, March - April).  Hypertext, Hypermedia, Multimedia Defined?,  p. 21 – 

26. 

 3ทกัษิณา สวนานนท์.  (2530).  คอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา.  หน้า 211- 213. 
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  5. การเรียนโดยวิธีนีทํ้าให้ผู้ เรียน เรียนได้ตามความสามารถของตนเอง ใช้เวลาในการทบทวน

บทเรียนหรือคิดคําตอบ คําถามแต่ละข้อนานเท่าใดก็ได้ ผู้ เรียนจะไม่รู้สึกถูกกดดนัด้วยกําหนดเวลา                     

ท่ีจะต้องรอเพ่ือหรือตามเพ่ือนให้ทนั 

  6. การเรียนในลกัษณะนีเ้ป็นการเรียนท่ีเน้นความถนดัของแต่ละบุคคล แตล่ะคนจะมีความ

ถนดัตา่งกนั ในวิชาเดียวกนัการเรียนบทเรียนแตล่ะบทก็ใช้เวลาไมเ่ทา่กนั 

  7. การเรียนบทเรียนมีการสรุปบทเรียนท้ายบทเรียนแตล่ะบท ผู้ เรียนได้วดัตนเองจากการสรุป

นัน้ หมายถึง สรุปเนือ้หา และสรุปการตดิตามผลของผู้ เรียนด้วยวา่ผู้ เรียนใช้เวลาเรียนมากน้อยเพียงใด                  

ผลเป็นอย่างไร จําเป็นต้องค้นคว้า หรือทํางานเพิ่มเติม หรือไม่กบัการเรียนในห้องเรียน ย่ิงครูทดสอบ

บอ่ยเทา่ใดการเรียนก็ย่ิงมีผลเท่านัน้ แตก่ารทดสอบแบบธรรมดามีปัญหาเร่ืองการตรวจ ปัญหาผู้ เรียน

ในชัน้มีมากก็อาจย่ิงเสียเวลามาก ความกระตือรือร้นของผู้ เรียนอาจจะค่อยๆ หมดไป หากครูไม่ขยนั

พอ 

  8. การทํากรอบบทเรียนแต่ละบทนัน้ ทําได้ไม่ดีเราจะสามารถวิเคราะห์คําตอบได้ด้วย

ประสบการณ์ของผู้ เรียนแต่ละคน อาจทําให้คําตอบแตกต่างกันออกไป เราสามารถวิเคราะห์                     

จากคําตอบของผู้ เรียนได้วา่การเลือกคําตอบข้อนัน้ๆ (ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตอบท่ีถกู) ถ้าเป็นคําตอบ

ท่ีผิด เป็นเพราะอะไรอาจเป็นเพราะสับสนกับเร่ืองอ่ืนๆ ตีความคําถามผิดหรือไม่เข้าใจเลย                        

การทําแบบทดสอบท่ีดี หากผู้ ทําสามารถเรียนเรียงเนือ้หาได้เป็นขัน้ตอนจริงๆ ผู้ เรียนควรจะทําได้

ทัง้หมด บางทีก็ทําให้ผู้ เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายได้ 

  9. การกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ปลายทางว่าต้องการให้ผู้ เรียน เรียนรู้อะไรบ้าง จะช่วยให้                

การแบง่เนือ้หา ซึ่งต้องเรียงไปตามลําดบัทําได้ดีขึน้ ไม่ออกนอกลู่นอกทางโดยไม่จําเป็น ลกัษณะของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจึงเป็นวิธีการนําเสนอท่ีเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามศกัยภาพของตนเอง 

  2.3 รูปแบบการนําเสนอของบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

  ในการออกแบบคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ต้องพิจารณาว่าควรมีการนําเสนอรูปแบบใด มีการ

จดัภาพ ตวัอกัษร เสียง อย่างไร เพ่ือสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของบทเรียน คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ผู้ ใช้ส่ือได้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรีน 2 1

1 ได้เสนอรูปแบบการ

นําเสนอของส่ือไว้ 5 วิธี ดงันี ้

                                         

 1Green, Babara; And other.  (1993).  Technology Edge : Guide to Multimedia. New Jersey : 

New Riders Publishing.  p. 43 – 69. 
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  1. รูปแบบเส้นตรง (Linear Progression) มีลกัษณะคล้ายกับหนังสือท่ีมีโครงสร้างแบบ

เส้นตรง โดยเร่ิมนําเสนอเนือ้หาจากหน้าแรกแสดงต่อไปเร่ือยๆ ถ้าผู้ เรียนไม่เข้าใจก็สามารถเปิด

ย้อนกลบัไปดไูด้อีก 

  2. รูปแบบอิสระ (Free, Hyper Jumping) รูปแบบนีมี้ระบบโครงสร้างการเช่ือมโยงจากเร่ือง

หนึ่งไปยังอีกเร่ืองหนึ่งได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลําดับ ผู้ สร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เรียนเกิดความมั่นใจ                 

การเรียนบทเรียนในส่วนนีค้วรนําเสนอด้วยข้อความสัน้ๆ กระชบัเป็นทางการและไม่ควรใช้เทคนิค

พิเศษแต่อย่างใด แต่ถ้าบทเรียนใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การใช้ Mouse โต้ตอบ

บทเรียน ควรจะต้องมีตัวอย่างในการใช้ Mouse เพ่ือฝึกฝนให้ผู้ เรียนคุ้ นเคยก่อนการใช้งานจริง               

ในส่วนนีจ้ะแจ้งวตัถุประสงค์ทัว่ไปของบทเรียนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ถ้าผู้ออกแบบบทเรียนเห็นว่ามีความ

จําเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบ และมีประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 

  3. รูปแบบวงกลม (Circular Path) มีรูปแบบลกัษณะการนําเสนอโดยมีเค้าโครงกานําเสนอ

แบบเส้นตรงหลาย ๆ ชุดมารวมกนั โดยมีการเช่ือมต่อกันด้วยเมนูกลาง เม่ือเรียนเนือ้หาใดเสร็จแล้ว              

ก็จะกลบัมาสูเ่มนกูลาง เม่ือเรียนเนือ้หาเสร็จแล้วก็จะกลบัมาสูเ่มนกูลางใหม ่

  4. รูปแบบพืน้ฐานข้อมูล (Database) มีการนําเสนอแบบฐานข้อมูลคือ มีการเพิ่มดัชนี 

(Index) เพ่ือเพิ่มความสามรถในการค้นหา 

  5. รูปแบบผสม (Compound Document) มีรูปแบบลักษณะการนําเสนอท่ีผสมผสานใน

รูปแบบท่ีกลา่วมา ผู้ผลิตต้องมีความชํานาญในการสร้าง และบรรจขุ้อมลูด้วยส่ือตา่งๆ เป็นอยา่งดี 

  ดังนัน้รูปแบบการําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นเทคนิค และวิธีการส่ือ

ความหมายให้กบัผู้ เรียนเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์การเรียน 

  2.4 ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ได้แยกส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 2 2

1                

ไว้ดงันี ้

  1. บทนําเร่ือง (Title) เป็นบทนําเร่ืองประกอบด้วยภาพนําเสนอ ช่ือเร่ืองและเทคนิคต่างๆ               

ประกอบส่วนนีเ้ป็นส่วนแรกของบทเรียนท่ีจะต้องเร้าความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากจะเรียน

ตามหลกัของกาเย ่(Gagne) 2 ขัน้นีจ้ะใช้เทคนิคตา่ง ๆ ทัง้ภาพเคล่ือนไหว สีสนั และเสียงผสมผสานกนั

เพ่ือเร่งเร้าปลุกความสนใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนด้วยการนําเสนอส่ือต่างๆ  ในเวลาสัน้ๆ 

กระชบั ตรงจดุและตามด้วยช่ือหวัข้อเร่ืองของบทเรียน ซึง่จะค้างภาพดงักล่าวไว้บนจอจนกระทัง่ผู้ เรียน

กดแป้นใดๆ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้กบัผู้ เรียนในการมีสว่นร่วมในบทเรียนเป็นการเร่ิมต้น 

                                         
  1จิราวรรณ สวุรรณเนตร.  (2543).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองสมทุรสงคราม. หน้า 21-26 

  2Gagne, Robert M. and Leslie J. Briggs.  (1974).  Principle of Instructional Design.   p.11. 
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  2. คําชีแ้จงบทเรียน (Instruction) ส่วนนีเ้ป็นลําดบัท่ี 2 ของบทเรียนเป็นส่วนท่ีจําเป็นจะต้อง

แจ้งให้ผู้ เรียนรับรู้ เช่น วิธีการใช้บทเรียน การตอบคําถาม การใช้แป้นพิมพ์ การใช้ตัวเลข การใช้

ตวัอกัษร การเก็บรักษาบทเรียนและอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ออกแบบบทเรียนเห็นว่าจําเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้ เรียน

เกิดความต้องแจ้งให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจการใช้บทเรียนในส่วนนีค้วรเสนอด้วยข้อความสัน้ๆ กระชบั

เป็นแนวทางและไม่ควรใช้เทคนิคพิเศษแต่อย่างใด แตถ้่าบทเรียนใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่วน

ร่วม เชน่ การใช้ Mouse โต้ตอบกบับทเรียนควรจะต้องมีตวัอยา่งใช้ Mouse เพ่ือฝึกหดัให้ผู้ เรียนคุ้นเคย

ก่อนใช้งานจริง ในสว่นนีอ้าจจะแจ้งวตัถปุระสงค์ทัว่ไปของบทเรียนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ถ้าผู้ออกแบบเห็น

วา่มีความจําเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบ และประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 

  นอกจากคําชีแ้จงต่างๆ แล้ว ในส่วนนีย้ังระบุความรู้พืน้ฐานท่ีจําเป็น (Prerequisites)                 

เพ่ือเป็นการชีแ้จงให้ผู้ เรียนทราบถึงความรู้ตา่งๆ ท่ีจะต้องนํามาใช้เรียน นอกจากจะเป็นการชีแ้จงอย่าง

ต่อเน่ืองของบทเรียนท่ีผู้ เรียนเคยศึกษามาแล้ว จะเป็นการยุติความสนใจของผู้ เรียนบางคนท่ีไม่ใช่

กลุม่เป้าหมายของบทเรียนแตม่าเรียนโดยมีความรู้พืน้ฐานไมพ่อ 

  3. รายการให้เลือก (Main Menu) รายการให้เลือกสิ่งท่ีแสดงหัวเร่ืองย่อยๆ ทัง้หมดท่ีมีใน

บทเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามลําดบัก่อนหลงั หรือ ตามความสามารถของตนเองในส่วนนีจ้ะ

ประกอบด้วยเฟรมข้อความเพียงเฟรมเดียว โดยมีรายการให้เลือกในวิธีการต่างๆ เช่น กดตัวเลข                 

กดตวัอกัษร เล่ือนแถบแสงหรือวิธีการอ่ืนๆ ในกรณีบทเรียนมีเพียงหวัเร่ืองเดียวไม่มีหวัเร่ืองย่อยอาจจะ

ไมต้่องมีรายการให้เลือกนีไ้ด้ 

  4. วัตถุประสงค์ของบทเรียน (Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว้                    

เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทราบความคาดหวังของบทเรียน หรือ งานท่ีผู้ เรียนจะสามารถปฏิบตัิได้เม่ือสิน้สุด

บทเรียนตามหลกัการศกึษา วตัถปุระสงค์ถือว่ามีความสําคญัมาก ส่วนจะมีจํานวนข้อเท่าใดนัน้ขึน้อยู่

กับความยาวของเนือ้หา นักการศึกษาบางท่านได้ระบุความยาวของเนือ้หาจะเป็นตัวกําหนด

วัตถุประสงค์ โดยระบุไว้ว่าแต่ละเร่ืองย่อยเนือ้หาจะยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามไม่มีเกณฑ์

ตายตัวท่ีกําหนดลงไปเช่นนัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขอบข่ายของเนือ้หาได้ออกแบบไว้ในขัน้ตอนท่ี 1                     

การนําเสนอวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมในส่วนนีจ้ะนําเสนอครัง้ละข้อๆ หรือนําเสนอ ครัง้เดียวครบทุก

ข้อก็ได้ แตไ่มค่วรเสียเวลาในขัน้ตอนนีม้าก 

  5. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) วัตถุประสงค์ของการทดสอบก่อนเรียนบทเรียน                   

คือ การประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนในขัน้ตอนก่อนเรียนว่าอยู่ในระดบัใด ผลการประเมิน

อาจนําไปใช้เปรียบเทียบกับผลสอบหลังเรียนบทเรียนได้ หรืออาจจะแยกจากกันตามหลักการ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แบบทดสอบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเลือกตอบ 

(Multiple Choices) อย่างไรก็ตามอาจใช้แบบเติมคําหรืออธิบายได้แตจ่ะต้องระมดัระวงั เร่ืองการเว้น
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วรรคตวัอกัษรเล็กใหญ่ และเคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีจะมีผลทําให้โปรแกรมคาดเคล่ือน ส่วนจํานวนข้อของ

แบบทดสอบจะขึน้อยูก่บัจดุประสงค์ 

  6. เนือ้หาของบทเรียน (Information) ส่วนนีถื้อได้ว่าเป็นส่วนสําคญันับว่าเป็นหัวใจของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย และใช้เวลามากกวา่สว่นอ่ืนๆ ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี ้

  -  เนือ้หาใหม ่(New Information) 

  -  การตรวจปรับเนือ้หา (Feedback) 

  -  การเสริมแรง (Reinforcement) 

  -  เนือ้หาเพิ่มเตมิเพ่ือแนะแนวทาง (Help Information) 

  -  ส่ือการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิธีการนําเสนอ 

 เนือ้หาของบทเรียนคอมพิวเตอร์จะนําเสนอเป็นเฟรมสัน้ๆ ประกอบด้วยข้อความและภาพ                  

โดยจะต้องพยายามใช้ภาพแทนคําอธิบายให้มากท่ีสุด ภาพท่ีใช้จึงประกอบเป็นทัง้ภาพลายเส้นและ

ภาพธรรมดา ภาพจริง ภาพ 2 มิติ  และภาพ 3 มิติ  มีส่วนของเนือ้หาท่ีสําคัญจะมีลําดับขัน้                         

การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองจะต้องใช้ภาพเคล่ือนไหวเข้าช่วย ข้อความท่ีใช้อธิบายจะต้องสัน้ๆ 

กระชบั และตรงตามวตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 

 การปรับเนือ้หา ได้แก่ คําถามท่ีใช้ระหว่างการนําเสนอเนือ้หาเพ่ือดําเนินบทเรียนไปตาม

แนวทางท่ีกําหนดไว้ โดยยดึหลกัจากสิ่งง่ายไปสูส่ิ่งท่ียาก และสิ่งท่ีผา่นมาแล้วไปสูส่ิ่งท่ียงัไมเ่คยพบ 

 การเสริมแรงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการนําเสนอเนือ้หา และการตรวจปรับ เพ่ือเสริมแรง

ผู้ เรียนในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียน ในลกัษณะท่ีคล้ายกบัการ

เรียนการสอนในห้องเรียนปกติ การเสริมแรงอาจจะนําเสนอในรูปของภาพกราฟิก หรือให้คะแนนก็ได้ 

แตไ่มค่วรมีมากนกัเพราะจะทําให้ผู้ เรียนเบ่ือหนา่ย 

 เฟรมเนือ้หาเพิ่มเตมิแนะแนวทางให้กบัผู้ เรียนในกรณีตอบคําถามผิด 2 - 3 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

ได้ใช้ความคดิอิสระ เม่ือตอบคลาดเคล่ือนอีกครัง้หนึง่จะให้เฟรมเนือ้หาเพิ่มเติมปรับความรู้ความเข้าใจ

ในคําถามนัน้ๆ ก่อนท่ีจะเข้าสูบ่ทเรียนตอ่ไป 

 การนําเสนอเนือ้หาใหมส่ื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิธีการนําเสนอนบัว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีสําคัญของส่วนนี ้ผู้ ออกแบบบทเรียนจะต้องพิจารณาเลือกนําเสนอด้วยส่ือชนิดใด จัดกิจกรรม                  

การเรียนอะไรบ้างท่ีสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ซึง่เป็นผลมาจากการออกแบบบทเรียนในขัน้ตอนท่ี 1 

 7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test) แบบทดสอบท้ายบทเรียนใช้สําหรับวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน (Performance Test) เพ่ือตรวจสอบดวู่าผู้ เรียนบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่

เพียงไร 
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 8. บทสรุปและการนําไปใช้งาน (Summary and Application) ส่วนนีป้ระกอบด้วยข้อสรุป            

ของเนือ้หาท่ีผ่านมาในบทเรียน เพ่ือสรุปความคิดรวบยอดให้กบัผู้ เรียนจะสามารถนําไปใช้กบัหวัเร่ือง

ยอ่ยถดัไป 

  2.5 ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ได้มีผู้ แบ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้หลาย

รูปแบบ ซึ่งสามารถท่ีจะสรุปประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียได้ดงันีป้ระเภทสอนเนือ้หา 

(Tutorial) และลกัษณะคล้ายกับบทเรียนสําเร็จรูป โดยท่ีจะจดัเนือ้หาเป็นระบบเรียงต่อเน่ืองกันไป 

ผู้ เรียนจะศึกษาตามลําดบัขัน้ตอนท่ีโปรแกรมตัง้ไว้ มีการแทรกคําถาม เพ่ือท่ีจะตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ เรียนแล้วจะแสดงผลย้อนกลับ (Feedback) ตลอดจนมีการเสริมแรง (Reinforcement)                      

และยังสามารถท่ีจะให้ผู้ เ รียนย้อนกลับไปเรียนบทเรียนเดิม หรือจะข้ามบทเรียนท่ีผู้ เรียนรู้แล้ว 

นอกจากนีย้งัสามารถบนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ เรียน และผลการเรียนของผู้ เรียนไปด้วย 

  การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนีเ้หมาะสม กบัการสอนความคิดรวบยอดในด้าน

ตา่งๆ เป็นการสอนท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผู้ เรียนเพราะสามารถเรียน

ด้วยตนเองตามความสามารถและระดบัสติปัญญาตนเอง 

  1. ประเภทแบบฝึกทกัษะ (Drill and Practice) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีส่วน

ใหญ่จะใช้หลังจากครูได้ทําการสอนบทเรียนแล้ว และให้ผู้ เรียนได้ทําแบบฝึกหดัจากคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดียประเภทนี ้หรือมีการฝึกทําซํา้ๆ เพ่ือวดัความเข้าใจเป็นการทบทวนเพิ่มทกัษะและเพิ่มความ

ชํานาญให้กับผู้ เรียน โดยจุดสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบฝึกหดั เพ่ือเสริมการสอนของครู              

และช่วยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกทําซํา้ ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ประเภท

แบบฝึกหดัท่ีนิยมมากท่ีสดุ คือ แบบจบัคู ่แบบถกูผิด และแบบเลือกตอบ 

  2. ประเภทสถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีจําลอง

สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีใกล้เคียงกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ผู้ เรียนจะสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนและ

ได้รับปฏิกิริยาย้อนกลบัเหมือนกับเหตกุารณ์จริงๆ เน่ืองจากบางบทเรียนไม่สามารถทดลองให้ผู้ เรียน

เห็นได้จริง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียประเภทนี ้ทําให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจเร่ืองท่ีเรียนได้

ง่ายขึน้ และในบางบทเรียนก็สามารถชว่ยลดคา่ใช้จา่ยเร่ืองอปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับการปฏิบตัิการณ์ได้มาก                     

บางบทเรียนก็สามารถชว่ยยน่เวลา และลดความเส่ียงในการเกิดอนัตรายได้ 

  3. ประเภทเกมการศกึษา (Instructional Games) บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียประเภทนี ้

จะใช้สอนเนือ้หาวิชาในรูปของเกม โดยมีกติกาการแข่งขันและมีผลของการแพ้ชนะเม่ือเกมนัน้แล้ว             

ทําให้ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมกันเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
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ประเภทนี ้จะมีภาพกราฟิกท่ีมีสีสนัสวยงามและมีเสียงประกอบท่ีดีทําให้สามารถดงึดดูใจของผู้ เรียน     

ได้ดี 

  4. ประเภทแบบทดสอบ (Testing) เป็นคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ              

ท่ีจะใช้สําหรับทดสอบผู้ เรียนหลังจากการเรียน และได้ทําการฝึกปฏิบตัิด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์               

โดยจะมี การสร้างข้อสอบไว้ในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เม่ือถึงเวลาสอบให้นักเรียนทําแบบทดสอบ               

จากแผ่นโปรแกรม โดยให้มีการป้อนคําตอบลงในคอมพิวเตอร์ เม่ือผู้ เรียนทําเสร็จเคร่ืองจะตรวจ               

และแจ้งให้ทราบทันที  โดยจะทําการประเมินผลของผู้ เ รียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านการสาธิต 

(Demonstration) บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนีส้่วนใหญ่จะเป็นการแสดงขัน้ตอนหรือวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งการสาธิตด้วยคอมพิวเตอร์จะสามารถแสดงภาพกราฟิกท่ีสวยงามตลอดจนมีการ

แสดงสีและแสงท่ีเร้าความสนใจผู้ เรียนได้ดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทสาธิตท่ีดีไม่จําเป็นต้องเสีย

คา่ใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมสงู แตค่วรจะเป็นการสาธิตท่ีทําให้ผู้ เรียนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพก็เป็นการเพียงพอ 

 2.6 ขัน้ตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

นกัการศกึษาได้ให้แนวคดิ และขัน้ตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียไว้ ดงันี ้

  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย สามารถกําหนดเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้ 24

1  

 1.  การวิเคราะห์หลกัสูตรและเนือ้หา หมายถึง การวิเคราะห์เนือ้หาวิชาท่ีต้องการสอนจาก

หลกัสตูร เอกสารการสอน หนงัสือประกอบตา่งๆ นํามากําหนดวตัถปุระสงค์ทัว่ไป จดัลําดบัเนือ้หาให้มี

ความสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง เลือกหวัเร่ือง และเขียนขอบขา่ยของเร่ือง 

   1.1  การกําหนดวตัถุประสงค์ของบทเรียน หมายถึง การเขียนสิ่งท่ีผู้สอนคาดหวงัให้

ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมหลังจากการเรียนรู้สิน้สุดลง โดยพฤติกรรมนัน้ต้องสามารถวัดได้สังเกตได้                  

คําท่ีระบุในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในบทเรียนมัลติมีเดียนัน้ต้องเป็นคําชีเ้ฉพาะ เช่น อธิบาย 

แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เป็นต้น 

   1.2  การวิเคราะห์ส่ือ และกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดเนือ้หา 

กิจกรรมการเรียนท่ีคาดหวัง จะให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ จัดลําดับเนือ้หาความยากง่ายและความ

ต่อเน่ือง เพ่ือเลือก และกําหนดส่ือท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยพิจารณาเลือกและระบุส่ือ

ชนิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ลงในกิจกรรมนัน้ๆ 

   1.3  การกําหนดขอบเขตของบทเรียน หมายถึง การกําหนดความสมัพนัธ์ของเนือ้หา

แตล่ะหวัข้อยอ่ย 

                                         
 1นงนชุ วรรธนวหะ.  (2535).  คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน.  หน้า 4 - 6. 
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   1.4  การกําหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนือ้หา                

ในแตล่ะเฟรมว่าจะเป็นแบบใด การจดัแบง่ตําแหน่ง และขนาดของเนือ้หา การออกแบบกราฟิกบนจอ 

การใช้เสียงบรรยายประกอบความรู้ หรือเสียงดนตรีร่วมในการนําเสนออยา่งไร 

  2.  ขัน้การออกแบบ (Instruction Design) 

   ขัน้นี เ้ ป็นการกําหนดคุณลักษณะ และรูปแบบของการทํางานของโปรแกรม                       

โดยจะเป็นหน้าท่ีของนักการศึกษา หรือครูผู้สอนท่ีมีความรู้ในเนือ้หา หลกัจิตวิทยาการสอน วิธีการ

สอน หลกัการวดัและประเมินผล ซึง่ต้องมีกิจกรรมร่วมกนัพฒันา ดงันี ้

   2.1  การวิเคราะห์เนือ้หา ครูผู้ สอนต้องประชุมปรึกษาหารือ หรือตกลงเลือก

เนือ้หาวิชาท่ีจะนํามาทําเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย โดยมีข้อควรพิจารณา ดงันี ้

    2.1.1  เนือ้หาท่ีมีการฝึกทกัษะซํา้บอ่ยๆ จะต้องมีภาพประกอบ 

    2.1.2  ใช้เนือ้หาท่ีคดิวา่จะชว่ยประหยดัเวลาในการสอนได้มากกวา่วิธีเดมิ 

    2.1.3  เนือ้หาบางอย่างท่ีสามารถจําลองให้เป็นรูปแบบการสาธิตได้ ถ้าใช้

การทดลองจริงอาจจะมีอนัตราย หรือต้องใช้วสัดสุิน้เปลืองมาก หรืออปุกรณ์มีราคาแพงมากๆ 

   2.2  การศึกษาความเ ป็นไปได้  การศึกษาความเป็นไปได้มีความจําเ ป็น                      

เพราะถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถเพียงใดแตก็่ยงัมีข้อจํากัดในบางเร่ือง เม่ือครูผู้สอนได้

เลือกเนือ้หาและวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเนือ้หาในตอนใดท่ีจะทําเป็นคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ก็มีความ

จําเป็นท่ีจะต้องปรึกษาหารือกบัฝ่ายเทคนิค หรือผู้ เขียนโปรแกรม โดยมีหวัข้อท่ีควรพิจารณาดงันี ้

    2.2.1  มีบุคลากรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะสามารถพัฒนาโปรแกรม

บทเรียนตามความต้องการหรือไม ่

    2.2.2  ใช้ระยะเวลาท่ียาวนานในการพฒันามากเกินกว่าการสอนธรรมดา

หรือพฒันาด้วยส่ือการสอนแบบอ่ืนหรือไม ่

    2.2.3  ต้องการอปุกรณ์พิเศษเพิ่มเตมิจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือไม ่

    2.2.4  มีงบประมาณท่ีเพียงพอหรือไม ่

   2.3  กําหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกําหนดคุณสมบตัิ และสิ่งท่ีคาดหวงัจากผู้ เรียน

ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม โดยจะต้องระบสุิ่งตอ่ไปนี ้

    2.3.1  ก่อนท่ีจะใช้โปรแกรม ผู้ เรียนจะต้องมีความรู้พืน้ฐานอะไรบ้าง 

    2.3.2  สิ่งท่ีคาดหวังจากผู้ เรียนว่าควรจะได้รับความรู้อะไรบ้าง หลังจาก            

การใช้โปรแกรม 
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   2.4  ลําดบัขัน้ตอนการทํางาน นําเนือ้หาท่ีได้จากการวิเคราะห์ และสิ่งท่ีคาดหวงัจาก

ผู้ เรียนมาผสมผสาน และเรียงลําดบั วางแผนการนําเสนอในรูปแบบของบทภาพ (Story Board)                      

เสร็จแล้วจงึนํามาวิเคราะห์วิจารณ์ เพ่ือแก้ไข ตดัทอน หรือเพิ่มเตมิให้เหมาะสมจากกลุม่ครูผู้สอน 

  3.  ขัน้การสร้าง (Instruction Development) 

   ในขัน้นีเ้ป็นหน้าท่ีของนกัคอมพิวเตอร์ หรือครูผู้ สอนท่ีมีความสามารถในการเขียน

โปรแกรม โดยจะมีลําดบัขัน้ตอนของการทํางาน ดงันี ้

   3.1  การสร้างโปรแกรมจะนําเนือ้หาท่ีทําให้เป็นรูปของบทภาพ (Story Board)                

แล้วมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรืออาจ

เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยเฉพาะ ท่ีเรียกว่า (Authoring System) 

หลงัจากนัน้ทําการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ จากสาเหตตุอ่ไปนี ้

    3.1.1  รูปแบบหรือคําสั่งท่ีผิดพลาด (Syntax Error) เกิดจากสาเหตุของ            

การใช้คําสัง่ท่ีไมถ่กูต้องตามข้อกําหนดของภาษาท่ีนํามาใช้นัน้ 

    3.1.2  แนวคิดผิดพลาด (Logical Error) เกิดจากสาเหตุท่ีผู้ เขียนเข้าใจ

ขัน้ตอนการทํางานท่ีคลาดเคล่ือน เชน่ กําหนดสตูรท่ีใช้ผิดพลาด เป็นต้น 

   3.2  หลังจากท่ีตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้ว นําโปรแกรมไปให้ครูผู้ สอนตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนือ้หาบนจอภาพ เพราะอาจมีการแก้ไขโปรแกรมบางส่วน แล้วนําไปทดสอบกับ

ผู้ เรียน ในสภาพการใช้งานจริง เพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาข้อบกพร่องท่ีผู้ออกแบบ

คาดไมถึ่ง เพ่ือท่ีจะนําข้อมลูเหลา่นัน้มาปรับปรุงต้นฉบบัและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตอ่ไป 

   3.3  ปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไขนัน้ต้องทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีต้นฉบบั

จริงของบทภาพ (Story Board) ก่อน แล้วจึงไปทําการแก้ไขท่ีโปรแกรม แล้วนําไปทดลองการทํางาน

ใหม่ ถ้าหากยังพบข้อบกพร่องอีกก็ต้องนํามาแก้ไขปรับปรุงอีก จนกว่าจะได้โปรแกรมท่ีน่าพอใจ                  

ของทุกฝ่ายก่อนไปใช้งาน และเพ่ือการนําไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพจึงควรมีการจัดทําคู่มือ

ประกอบการใช้โปรแกรม ซึง่แบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั คือ 

    3.3.1  คูมื่อเรียน 

     -  บอกช่ือเร่ือง ช่ือวิชา และช่ือระดบัชัน้ 

     -  บอกวัตถุประสงค์ของบทเ รียน เช่น  เ พ่ือทดสอบความ รู้                      

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ หรือเพ่ือใช้สอนแทนครู 

     -  บอกจดุประสงค์ทัว่ไป และจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

     -  บอกโครงสร้างของเนือ้หา หรือบทสรุปของเนือ้หาในบทเรียน 

     -  ความรู้พืน้ฐานท่ีจําเป็นก่อนการเรียน 
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     -  แสดงตวัอยา่งกรอบภาพในบทเรียน และคําชีแ้จงสว่นท่ีจําเป็น 

     -  กิจกรรม กฎเกณฑ์ หรือข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการเรียน หรือ                  

การทดสอบ 

     -  ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 

    3.3.2  คูมื่อครู 

     -  โครงสร้างของเนือ้หา 

     -  จดุประสงค์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการสอน 

     -  ใช้สอนในวิชาอะไร ใช้ตอนไหน สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก

อยา่งไร ผู้สอนควรมีความรู้พืน้ฐานอะไร 

     -  เสนอแนะกิจกรรมการเรียน และเวลาท่ีใช้ในการเรียน 

     -  ให้ตัวอย่างเพ่ือท่ีจะชีแ้นะให้เห็นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดียจะชว่ยได้อยา่งไรในวิชานัน้ๆ 

     -  ตวัอย่างแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลงัการเรียน พร้อมกับ

เฉลย 

    3.3.3  คูมื่อการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     -  ช่ือโปรแกรม ช่ือผู้ เขียนโปรแกรม ลิขสิทธ์ิ วนัท่ีแก้ไขปรับปรุง 

     -  ภาษาท่ีใช้ ไฟล์ตา่งๆ ขนาดของโปรแกรม 

     -  หน่วยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้โปรแกรมนีไ้ด้              

หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกนั 

     -  วิธีการใช้เป็นขัน้ๆ เร่ิมตัง้แตก่ารเปิดเคร่ือง เป็นต้น 

     -  คําสัง่ตา่งๆ ท่ีจะต้องใช้กบัโปรแกรม 

     -  Flow Chart ของโปรแกรม 

     -  ตวัอยา่งของการป้อนข้อมลู และการแสดงผล 

     -  ข้อมลูจากการทดสอบโปรแกรมกบักลุม่ตวัอยา่ง 

  4.  ขัน้ตอนการประยกุต์ใช้ (Instruction Implementation) 

   เป็นการประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน และการประเมินผลโดยนกัคอมพิวเตอร์กับ

ผู้ สอนจะต้องประเมินผลร่วมกันว่า โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึน้มานีเ้ป็น

อยา่งไร สมควรท่ีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนหรือไม ่

   4.1  ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเป็นการนําโปรแกรมไปใช้ในการเรียนการสอน                  

โดยจะต้องทําตามข้อกําหนดสําหรับการใช้โปรแกรม เชน่ 
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    -  โปรแกรมท่ีออกแบบสําหรับการสาธิต ทดลอง ผู้ สอนควรให้ผู้ เ รียน                     

ได้ใช้โปรแกรมก่อนท่ีจะเข้าห้องทําการทดลองจริงๆ 

    -  โปรแกรมท่ีออกแบบสําหรับการเสริมสร้างการเรียนรู้ ควรจะกําหนดให้มี

กิจกรรมก่ีชัว่โมง สําหรับการใช้โปรแกรม 

    -  โปรแกรมท่ีใช้เป็นส่ือเสริมให้ผู้ เรียนได้เห็นทัง้ชัน้ อาจต้องใช้วิธีการต่อ

อปุกรณ์ในการขยายภาพไปสูจ่อขนาดใหญ่ เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะสามารถเห็นได้ชดัทัง้ชัน้เรียน 

   4.2  ประเมินผล เป็นขัน้ตอนสุดท้ายสําหรับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดียท่ีปรับปรุงไว้ว่า โปรแกรมท่ีสร้างขึน้นัน้เป็นอย่างไร สมควรท่ีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอน

หรือไม ่สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

    4.2.1  การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ เพ่ือท่ีจะประเมินว่าหลังจากท่ีใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนีแ้ล้ว ผู้ เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ตัง้เอาไว้หรือไม ่              

โดยให้ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เพ่ือวัดความก้าวหน้าของผู้ เรียน วดัความเข้าใจใน

เนือ้หา ถ้าผลการทดสอบติดลบ หรือการทําผิดสงูเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าผู้ เรียนไม่ได้พฒันา

ความรู้เพิ่มเตมิแตอ่ยา่งใด จะต้องทําการปรับปรุงต้นฉบบั หรือวตัถปุระสงค์นัน้ใหม ่

    4.2.2  การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือท่ีจะประเมินส่วนของ

โปรแกรมและการทํางานว่าการใช้โปรแกรมกบัเนือ้หาวิชามีความเหมาะสมหรือไม่ ทศันคติของผู้ เรียน

ท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียนีเ้ป็นอย่างไร วิธีการใช้โปรแกรมยากง่ายอย่างไร วิธีการ

เสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความถูกต้อง เนือ้หาเอกสารประกอบ คู่มือครูและการมี

ปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการวิจยัและพฒันาทางการศกึษาอีกแบบหนึ่ง              

ซึ่งเป็นการบูรณการศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้                     

ด้านส่ือสาร บทเรียนโปรแกรม วิธีระบบ ตลอดจนหลกัการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งศาสตร์

ทัง้หลายดังกล่าวข้างต้นคือ พืน้ฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษานั่นเอง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียจงึเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการออกแบบการสอน โดยใช้หลกัการของวิธีระบบ

เป็นแนวทางเพ่ือท่ีจะได้แนวคดิในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียท่ีเหมาะสม 1 

  อรพันธุ์   ประสิทธิรัตน์ 2 6

2 ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                    

ในประเทศไทย ได้สรุปไว้ 11 ขัน้ตอนดงันี ้คือ 

                                         

 1บญุสืบ พนัธุ์ดี.  (2537).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาชีววิทยาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย.  หน้า 85 – 91. 

 2อรพนัธุ์ ประสทิธ์ิรัตน์.  (2530).  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนการสอน.  หน้า 140. 
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   1.  ขัน้การเลือกเนือ้หา และกําหนดจดุมุง่หมายทัว่ไป 

   2.  ขัน้ของการวิเคราะห์ผู้ เรียน 

   3.  ขัน้ตอนการกําหนดจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 

   4.  ขัน้วิเคราะห์เนือ้หาแยกเนือ้ออกเป็นหนว่ยย่อย 

   5.  ขัน้ออกแบบบทเรียนโปรแกรม 

   6.  ขัน้สร้างโปรแกรม 

   7.  ขัน้ลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   8.  ขัน้ป้อนข้อมลูเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

   9.  ขัน้การทดลองหาประสิทธิภาพ 

   10. ขัน้การนําไปใช้ 

   11. ขัน้ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

  อเลส และทรอลิป 27

1 ได้วางแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียไว้ 8 ขัน้ตอน 

ดงันี ้คือ 

   1.  กําหนดจดุมุง่หมายของบทเรียน 

   2.  รวบรวมเอกสารตา่งๆ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ท่ีจําเป็น 

   3.  ระดมความคดิจากแหลง่ตา่งๆ เพ่ือท่ีจะจดัทําเป็นบทเรียน 

   4.  สรุปเป็นบทเรียนของตนเอง 

   5.  ผลิตบทเรียนเป็นกรอบภาพบนกระดาษ 

   6.  เขียนผงังานของบทเรียน 

   7.  ลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   8.  ประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน 

  2.7 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สาํหรับคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

การพฒันาคอมพิวเตอร์ด้านมลัติมีเดียได้รับการพฒันามากขึน้ โดยจะต้องใช้อปุกรณ์ (Hard Ware) 

และโปรแกรม (Soft Ware) ดงันี ้ 

  เค ร่ื อง มื อคอม พิ ว เตอ ร์  หมาย ถึง  ส่ วนประ กอบภ ายในกล่องประ มวลผลกลาง                                 

ซึ่งมีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่ประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง 

(Central Processing Unit) ซึ่งมีความเร็วไม่ต่ํากว่ารุ่น 804486 DX4-100 MHz ขึน้ไปหน่วยความจํา 

(RAM)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีจํานวนหน่วยความจํามากขึน้สามารถท่ีจะประมวลผล ผลได้เร็วอย่าง

                                         
1Alessi, Stephen M. & Stanley, R. Trollip.  (1991). Computer – based Instruction: Methods and 

Development.  p. 275. 
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น้อย 32 เมกกะไบต์ ฮาร์ดดิสก์ ควรมีความจุ 2 จิกะไบต์ การ์ดควบคุมการแสดงผลจอภาพ                    

(VGA Card) ขนาดบิต การ์ดเสียง (Sound Card) เป็นวงจรขยายเสียงตอ่ลําโพง หรือสญัญาณนําเข้า

จากไมโครโฟน ลําโพงขนาด 12 W จอภาพ (Monitor) จอภาพเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ความสําคญั โดยแสดงผลเป็นภาพหรือตวัอกัษรท่ีเกิดจากการประมวลผลหน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) ออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่นงานมลัติมีเดีย แผ่นซีดีรอม (CD ROM)         

ย่อมาจาก (Compact Disk Read Only Memory) เป็นส่ือสําหรับบนัทึกข้อมลูชนิดหนึ่ง ลกัษณะเป็น

แผ่นจานกลมคล้ายแผ่นเสียง หรือซีดีเพลง ข้อมูลเทียบเท่ากับแผ่นดิสก์เก็ตขนาดความจุ 1.44 MB 

600 แผ่น หรือกล่าวไว้ว่าปริมาณการเก็บข้อมูลของซีดีรอมเท่ากับฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 600 

เมกกะไบต์ เคร่ืองสแกนเนอร์ และกล้องดิจิตอล (Scanner and Digital Camera) เป็นอปุกรณ์การถ่าย

ภาพนิ่งโดยแปลงสญัญาณเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

หรืออ่ืนๆ เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) จะช่วยแปลงสญัญาณภาพน่ิงท่ีถ่ายสําเร็จไว้แล้วเพ่ือนําเข้า

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลมีลักษณะการใช้เหมือนกับกล้อง

ถ่ายภาพทัว่ไป กล้องถ่ายภาพระบบดจิิตอลเป็นการบนัทึกภาพสญัญาณดิจิตอลและส่งสญัญาณภาพ

เก็บไว้หนว่ยความจําสํารองภายในกล้องซึ่งสามารถถ่ายข้อมลูลงในฮาร์ดดิสก์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ

เก็บไว้ในแผ่นซีดีรอม เคร่ืองเล่นซีดีรอม (CD-ROM Writer) เป็นเคร่ืองมือสําหรับอ่านข้อมูลจากแผ่น

ซีดีรอม ภายในเคร่ืองเล่น CD-ROM ประกอบด้วยหวัอ่านแสง (Optical Head) แท่นวางแผ่นซีดี                 

ตวัควบคุม และระบบประมวลสัญญาณ ซึ่งทําหน้าท่ีต่างๆ ดังนี ้หวัอ่านแสงจะติดอยู่กับรางเล่ือน

ประกอบด้วยเลนส์รวมแสงเลเซอร์ เลนส์ และ Photo Detector ซึ่งเป็นตวัอ่านแสงสะท้อนของเลเซอร์ท่ี

ฉายไปแผน่ซีดี ซึง่แทน่วางแผน่ซีดีรอมจะหมนุในอตัราความเร็วท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบักําลงัอ่านข้อมลู

ของเคร่ืองเล่น CD-ROM และรวมหน่วยควบคมุการทํางานในหน้าท่ีตา่งๆ ของเคร่ืองขบัเข้าไว้ด้วยกนั 

เช่น การค้นหาสัญญาณ การควบคุมอัตราการหมุน การค้นหาข้อมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์             

เป็นต้น ระบบประมวลสญัญาณทําหน้าท่ีในการถอดรหสั ตรวจหา และแก้ข้อผิดพลาดเม่ือแสดงเป็น

ข้อมลู 

  โปรแกรม (Software) สําหรับสร้างมัลติมีเดีย เป็นโปรแกรมประยุกต์ใช้สําหรับบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย คือ Multimedia Toolbook และ Authorware 

Professional 

  โปรแกรม Multimedia Tool book เป็นซอร์ฟแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้สร้าง

โปรแกรมท่ีทํางานบนวินโดวส์ โดยมียูสเซอร์อินเตอร์เฟส (User Interfaces) หลายอย่าง                              

มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการจดัฐานข้อมลู (Database) และข้อความ (Text) รวมถึงการใช้

มัลติมีเดียกราฟิกแอนิเมชั่น วีดิทัศน์ เสียงประกอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้สามารถใช้จากวินโดวส์              
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ออบเจค (Windows Object) ทุกชนิด เช่น เมนูบาร์ (Menu Bar) ไดอะล็อกบ็อกซ์ (Dialog Box)              

คอมโบบอกซ์ (Combo Box) บทัทอน (Button) สามมิติหรือสองมิติ เป็นต้น นอกจากนีย้งัสามารถใช้

ควบคมุ (Control) และใช้ร่วม (Interfaces) เฉพาะกบัแพลตฟอร์ม (Platform) แตล่ะชนิดเช่น วินโดวส์ 

9X หรือ NT ได้ด้วย จึงสามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย และบทเรียนสําหรับฝึกฝนบุคลากร โปรแกรมท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้ ใช้ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น 

ศนูย์การค้า สนามบนิ เป็นต้น Toolbook สามารถใช้ได้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลและเคร่ืองท่ีอยู่

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Toolbook เป็นได้ทัง้โปรแกรมสร้างรูปภาพ โปรแกรมนําเสนอ โปรแกรม

ภาษา อาจกลา่วได้วา่ Toolbook เป็น Authoring Tool ท่ีมีความสมบรูณ์เพียบพร้อมท่ีสามารถนําไปใช้

งานได้ทกุด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านการสอนและการนําเสนอ เน่ืองจาก Toolbook เป็นโปรแกรมท่ี

ทํางานได้ในรูปแบบ Interface คือสัง่งานจากคําสัง่ในเมน ูและเป็นโปรแกรมภาษาท่ีใช้ภาษาท่ีเรียกว่า 

Openscript จงึสามารถสัง่งานหรือเขียนโปรแกรมได้ เชน่เดียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาขัน้สงูอ่ืนๆ 1 

  โปรแกรม Authorware Professional เป็นโปรแกรมท่ีสามารถสร้างงานมลัติมีเดียได้อย่างง่าย   

โดยไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะหลกัการของ Authorware  ใช้ไอคอน (Icon) ในการสร้าง

ซอร์ฟแวร์ โดยเตรียมไอคอนท่ีจะให้นําข้อมลูท่ีเป็นภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว หรือ วีดิทศัน์มาใส่ไว้ใน

แตล่ะไอคอนเพียงใช้เมาส์ลากแตล่ะไอคอนมาเรียงลําดบัตามลกัษณะในโฟลว์ชาร์ด ท่ีออกแบบก็จะได้

ซอร์ฟแวร์ท่ีต้องการ 29

2 

  Authorware Professional มีคุณสมบตัิ 3 ประการท่ีสนับสนุนงานสร้างและออกแบบ

โปรแกรมรวมทัง้กระจายไปยงัผู้ใช้ 30

3 ได้แก่ 

 1.  Authoring การออกแบบโปรแกรมด้วยเทคนิค Authoring ทําให้ผู้ ใช้ท่ีไม่คุ้นเคยกับ               

การออกแบบโปรแกรม หรือผู้ ท่ี เคยมีประสบการณ์มาแล้วก็ตามสามารถทุ่มเทความสนใจไปท่ี

รายละเอียดของเนือ้หา และวิธีการโต้ตอบของผู้ ใช้โดยไม่ต้องกงัวลเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การใช้

ไอคอนแทนคําสัง่ ทําให้ผู้ ใช้สามารถสร้างโปรแกรมท่ีมีคณุภาพสงูได้อย่างง่ายดาย โดยภายในแต่ละ

โปรแกรมท่ีสร้างโดย Authorware สามารถใช้ไอคอนถึง 16000 ไอคอน 

  2.  Multimedia Tools ในโปรแกรม Authorware Professional ประกอบด้วยเคร่ืองมือด้าน

มัลติมีเดียอย่างพร้อมมูล ทําให้ผู้ ใช้สามารถสร้างโปรแกรมท่ีประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง 

                                         

 1สานิตย์ กายาผาด.  (2542).  การขียนโปรแกรมมลัติมีเดีย Toolbook.  หน้า 17. 

 2ธนะพมัน์  ถึงสขุ และชเนนท์ สขุวารี.  (2538).  เปิดโลกมลัติมีเดีย.  หน้า 125. 

 3มนต์ชัย เทียนทอง.  (2539).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย                         

สําหรบัฝึกอบรมครูอาจาย์และนกัฝึกอบรมเร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  หน้า  21. 
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ภาพเคล่ือนไหว ละวีดิทัศน์เข้าด้วยกัน ทําให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพท่ีจะใช้ในการเรียนการสอน               

การอ้างอิง จําลองการทํางานในการนําเสนอสินค้าและโฆษณา 

  3.  การออกแบบโปรแกรมให้สามารถใช้ได้หลายระบบ ทําให้ผู้ ใช้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองแมคอิน

ทอชหรือภายใต้ระบบ Microsoft Windows ท่ีอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีการทํางาน                    

ท่ีเหมือนกนั และสามารถตดิตอ่ไปยงัทรัพยากรภายนอกระบบได้ ไม่ว่าระบบการใช้ฐานข้อมลูท่ีทํางาน

ภายใต้ วินโดวส์ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ยกเว้นในส่วนของมัลติมีเดียและการทํางานของ

โปรแกรมในสภาพแวดล้อมตา่งกนั 

  2.8 ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

 กิดานันท์   มลิทอง 3 1

1 ไ ด้กล่าวถึงประโยชน์ของการใ ช้ ส่ือคอมพิว เตอร์มัลติ มี เ ดีย                       

ในด้านการศกึษา ดงันี ้

  1.  ดดูความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียประกอบด้วยภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว 

และเสียงนอกเหนือไปจากเนือ้หาท่ีเป็นตวัอกัษรสามารถดึงดูดใจผู้ เรียนได้ดีและช่วยในการส่ือสาร

ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนได้ด้วย 

  2.  สารสนเทศท่ีหลากหลายด้วยการใช้ซีดีรอมในการให้ข้อมูลและสารสนเทศในปริมาณ                     

ท่ีมากมาย หลากหลายรูปแบบเก่ียวกบัเนือ้หาบทเรียนท่ีสอน 

  3.  สอบความเข้าใจ ผู้ เรียนบางคนอาจจะไม่กล้าถามข้อสงสยั หรือตอบคําถามในห้องเรียน

การใช้ส่ือประสมจะชว่ยแก้ปัญหาในสิ่งนีไ้ด้ 

  4.  สนับสนุนความคิดรวบยอด ระบบมัลติมีเดียสามารถแสดงสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน                 

การสรุปความคิดรวบยอดของผู้ เรียน โดยการนําเสนอสิ่งท่ีให้ตรวจสอบย้อนหลงั และแก้ไขจุดอ่อนใน

การเรียน 

  นอกจากนีใ้นการสัมมนาวิชาการเร่ือง CAI  กับการศึกษาไทย 3 2

2 ยังได้สรุปถึงคุณค่า                        

และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียไว้ดงันี ้

  1.  เป็นตัวกระตุ้ นในการเรียนการสอนเพราะเป็นส่ือในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                          

ทําให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียน 

  2.  สนองต่อการเรียนรายบุคคล เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ                 

ของตนเอง 

  3.  ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) และการเสริมแรง (Reinforcement) แก่ผู้ เรียนได้รวดเร็ว                

ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ทนั 

                                         
 1กิดานนัท์ มลทิอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมยั.  หนา้ 262. 

 2ภาควิชาเทคโนโลยีทางกรศกึษา.  (2541).  การสมัมนาเร่ือง CAI กบัการศึกษา.  หน้า 112. 
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  4.  สามารถวดัผลการเรียนได้ทนัทีหลงัการสอน 

  5.  เก็บข้อมูลได้มากทําให้ประหยดัพืน้ท่ีและยงัสามารถสุ่มแบบฝึกหดั ข้อสอบให้กับผู้ เรียน     

แตล่ะคนโดยไมซํ่า้กนัได้ 

  6.  เป็นการสอนแบบมีแผน เพราะมีการวางแผนการสร้างบทเรียนทุกขัน้ตอนสามารถ

ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงบทเรียนได้ 

  7.  ผู้ เรียนจากคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้หรืออย่างน้อยก็เท่ากับ              

การเรียนตามปกต ิ

  8.  การเรียนจากบทคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียจะใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนการสอนปกต ิ

  9.  ผู้ เรียนมีทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียนวิชานัน้ๆ และสนใจการเรียนมากขึน้ 

  2.9 จิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

  การศกึษาและพฒันาส่ือการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จะต้องอาศยั

ทฤษฎีการเรียนรู้ตา่งๆ ซึง่เสาวณีย์  สิกขาบณัฑิต 3 3

1 ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส่งผลตอ่การพฒันา

ส่ือการเรียนการสอน หรือผลผลิตทางการศึกษาว่าทฤษฎีการเรียนรู้เป็นข้อตกลงท่ีได้มีการค้นคว้า

ทดลองวิจยัมาเป็นอย่างดี จนเป็นข้อสรุปว่า มนุษย์เราเรียนรู้ได้อย่างไร การจดักลุ่มทฤษฎีการเรียน      

รู้สามารถแบง่กลุม่ใหญ่ๆ ได้ 2 กลุม่คือ 

  1.  กลุม่พฤตกิรรม (Behaviorism หรือ Stimulus – response Association) 

  2.  กลุม่ความรู้ (Cognitive หรือ Gestalt – Field) 

  ซึง่กลุม่พฤตกิรรมนิยมแบง่ออกเป็นทฤษฎียอ่ยดงันี ้

  1.  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Classic Conditioning Theory) ซึง่มี 

   1.1  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน วัตสันมีแนวคิดว่า การวาง

เง่ือนไขแบบคลาสสิค ทําให้เกิดการเรียนรู้ กล่าวคือการใช้สิ่งเร้าสองสิ่งมาคูก่นั คือสิ่งเร้าท่ีวางเง่ือนไข                   

กบัสิ่งเร้าท่ีไมว่างเง่ือนไข แล้วทําให้เกิดการตอบสนองอยา่งเดียวกนั จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมของมนษุย์

สามารถสร้างให้เกิดมีขึน้และลบพฤตกิรรมนัน้ๆ ให้หายไปได้ 

   1.2  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์ (Operant Conditioning 

Theory) มีหลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นการกระทําของผู้ เรียนมากกว่าสิ่งเร้าท่ีผู้สอนกําหนด คือ เม่ือต้องการให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง จะให้ผู้ เรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไม่บงัคบัหรือ

บอกแนวทางการเรียนรู้ เม่ือผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมนัน้ๆ ทนัที 

                                         
 1เสาวนีย์ สกิขาบณัฑิต.  (2538).  เทคโนโลยีทางการศึกษา.  หน้า 11 – 21. 
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จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระทํานัน้พฤติกรรมหรือการตอบสนอง                 

จะขึน้อยูก่บัการเสริมแรง (Reinforcement) 

  การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร้าใดท่ีทําให้พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้แล้ว              

มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อีก มีความคงทนถาวร โดยตวัเสริมแรงแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ตวัเสริมแรง

ทางบวก (Positive Reinforce) และตวัเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforce) 

  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์นีส้ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง

บทเรียนโปรแกรม บทเรียนสําเร็จรูป หรือเคร่ืองชว่ยสอน 

   1.3  ทฤษฎีความตอ่เน่ืองของกทัธรี คือ การเรียนรู้ของอินทรีย์เกิดจากความเช่ือมโยง

ระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง โดยมีการกระทําเพียงครัง้เดียว (One Trial Learning) ไม่จําเป็นต้อง

ลองทําซํา้ นอกจากนีก้ัทธรียังเช่ือว่าการลงโทษมีผลต่อการเรียนรู้ คือทําให้อินทรีย์กระทําอย่างใด     

อยา่งหนึง่ 

  2.  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Connectionist Theory) มีหลักการพืน้ฐานว่า                   

การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองท่ีมักจะออกมาในรูปแบบต่างๆ                   

หลายรูปแบบ โดยการลองผิดลองถกูจนกว่าจะพบรูปแบบท่ีดีหรือเหมาะสมท่ีสดุ ซึ่งธอร์นไดค์สรุปกฎ

การเรียนรู้ไว้ดงันี ้

   1.  กฎแห่งความพร้อม (Low of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือความ

มีวฒุิภาวะของผู้ เรียนทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ รวมทัง้ประสบการณ์เดมิ 

   2.  กฎแห่งการฝึกหดั (Low of Exercise) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนได้ฝึกหดัหรือกระทํา

ซํา้ๆ ยอ่มทําให้เกิดความสมบรูณ์ถกูต้อง 

   3.  กฎแหง่ความพอใจ (Low of Effect) หากอินทรีย์ได้รับความพอใจจากผลของการ

กระทํากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกบัการเรียนรู้ทําให้อินทรีย์อยากเรียนรู้เพิ่มมากขึน้อีก และในทางตรงกัน

ข้ามหากอินทรีย์ได้รับผลท่ีไม่พอใจ ก็จะทําให้ไม่อยากเรียนรู้หรือเบ่ือหน่ายและเป็นผลเสียต่อ                     

การเรียนรู้ 

  ดังนัน้ ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนจําเป็นต้องตระหนักถึงความพร้อมของผู้ เรียน               

การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกหดัหรือทบทวนบทเรียน และการจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดความพอใจในการ

เรียนรู้ 

  3.  ทฤษฎีการเสริมแรงของฮลัล์ (Reinforcement Theory) เช่ือว่า การท่ีมนษุย์เกิดการเรียนรู้

ได้ต้องมีการสร้างแรงขับ (Drive) ซึ่งเป็นการจูงใจอย่างหนึ่งและมีการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรง                  

ในทศันะของฮลัล์มี 2 ประเภท คือ 
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   (1)  การเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcement) คือ การให้รางวัลหรือตัว

เสริมแรงท่ีจะลดแรงขบัปฐมภมูิ (Primary Drive) ซึง่ได้แก่ ความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

   (2)  การเสริมแรงทุติยภูมิ (Second Reinforcement) คือ การเสริมแรงท่ีมีตัว

เสริมแรงทตุยิภมูิซึง่มีคณุสมบตัคิล้ายกบัตวัเสริมแรงปฐมภมูิ และเกิดขึน้ควบคูก่บัตวัเสริมแรงปฐมภมูิ 

  เสาวณีย์  สิกขาบณัฑิต 3 4

1 กล่าวถึงนําทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมมาใช้กบัเทคโนโลยี

ทางการศกึษาด้านการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม และเคร่ืองสอน โดยลกัษณะของ

บทเรียนโปรแกรม คือ จดัแบง่เนือ้หาวิชาออกเป็นกรอบจดัลําดบัเป็นเหตเุป็นผล เร่ิมจากง่ายไปหายาก 

หลงัจากเรียนเนือ้หาแตล่ะกรอบแล้วจะได้ตอบคําถามโดยมีคําตอบท่ีถกูต้องให้ตรวจสอบว่าท่ีทําไปนัน้

ถกูต้องหรือไม ่ดงันัน้ ในแตก่รอบจงึมีสว่นประกอบ 3 สว่น คือ 

   สว่นท่ี 1 เป็นเนือ้หาท่ีให้ผู้ เรียนอา่น (สิ่งเร้า) 

   สว่นท่ี 2 เป็นสว่นท่ีเป็นคําถามหรือโจทย์เพ่ือให้ผู้ เรียนตอบ (การตอบสนอง) 

   สว่นท่ี 3 เป็นสว่นท่ีเป็นคําเฉลย ให้ผู้ เรียนตรวจคําตอบ (การเสริมแรง) 

  กล่าวโดยสรุปแล้วทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมนีมี้บทบาทสําคัญในบทเรียนสําเร็จรูปหรือ

บทเรียนโปรแกรม โดยนําทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกต์ให้เกิดสภาวะท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ 4 ประการ 

ได้แก่ การมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ การได้รับข้อมลูย้อนกลบัทนัที การเสริมแรงและการเรียนรู้อย่างเป็น

ขัน้ตอน 

  สําหรับทฤษฎีกลุ่มความรู้ (Cognitive หรือ Gestalt – Field) หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้                 

ท่ีเน้นกระบวนการความรู้ ความคดิและความเข้าใจ แบง่ออกเป็น 

  1.  ทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt Theory) ซึ่งเห็นว่า การเรียนรู้เกิดจากการรับรู้เป็นส่วนรวม

มากกวา่สว่นยอ่ยรวมกนั และประสบการณ์ก็มีสว่นในเร่ืองการเรียนรู้ซึง่มี 2 ลกัษณะ คือ 

   (1)  การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าท่ีมา

กระทบกบัประสาทสมัผสั โดยการแปลความหมายนัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ 

   (2)  การหยัง่เห็น (Insight) หรือการรู้แจ้งตลอด หมายถึง การเกิดความคิดความ

เข้าใจทนัทีทนัใด 

  2.  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยเคร่ืองหมายของทอลแมน (S-S Learning หรือ Sign Learning 

Theory) การเรียนรู้เป็นกระบวนการค้นหาสิ่งท่ีมุ่งหวงั โดยอาศยัเคร่ืองหมายบางอย่างเป็นแนวนําไปสู่

เ ป้าหมายหรือเป็นการเ รียน รู้ เ ส้นทางไปสู่ เ ป้าประสงค์  โดยการสร้างความรู้  ความเข้าใจ                            

จากความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองหมายกบัเป้าประสงค์ท่ีต้องการ 

                                         
 1เสาวนีย์ สกิขาบณัฑิต.  (2538).  เทคโนโลยีทางการศึกษา.  หน้า 18. 
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  การนําทฤษฎีกลุ่มความรู้มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน คือ การให้ผู้ เรียน

ได้รับรู้ผา่นประสาทสมัผสัคือตาและห ูซึง่จะทําให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 

  2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

  วิไล  กัลยาณวจัน์ 3 5

1 ได้ทําการสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ

มลัติมีเดียเร่ืองเมืองไทยของเรากับการสอนปกติ โดยใช้ผู้ เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 60 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลองเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย จํานวน 30 คน                  

และกลุม่ควบคมุ เรียนด้วยวีการสอนปกติ จํานวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนระบบมลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนการทดสอบหลงัเรียน และผลการเรียนรู้สงูขึน้กว่าก่อนเรียน และสงูกว่ากลุ่ม

ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 

  นพดล  ห้องดอกไม้ 3 6

2 ได้ทําการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพ่ือการฝึกอบรมเร่ือง

เงินฝากประจําของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติ มี เ ดียท่ีสร้างขึ น้ มีประสิท ธิภาพตามเกณฑ์ท่ี กําหนดไ ว้มีประสิทธิภาพ 95.22/96.08                          

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า คา่เฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เข้ารับการอบรม 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่า ผู้ เข้ารับการอบรมท่ีเรียนด้วยวิธีการอบรมตามแบบ               

ของธนาคารอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 

  เชษฐพงศ์  คลองโปร่ง 3 7

3 ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองส่ือประเภท

เคร่ืองฉายสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                    

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 และ พบว่าผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนบทเรียน มีความช่ืนชอบ

และกระตือรือร้นจะเรียน สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็ว 

  ฟิลพอท 3 8

4 ศึกษาวิจยัในการออกแบบทางด้านส่ือ ในเร่ืองการเตรียมตวัผู้ เรียนเพ่ือเทคโนโลยี

มัลติมีเดียมีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับนักศึกษา

                                         

 1วิไล กลัป์ยาณวจัน์.  (2542).  การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย เร่ือง 

เมืองไทยของเรา.  หน้า 191. 

 2นภดล ห้องดอกไม้.  (2542).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพือ่การฝึกอบรมเร่ืองเงินฝาก

ประจํา. หน้า 84. 

 3เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง.  (2544).  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองสือ่ประเภท เคร่ืองฉาย 

สําหรบันกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี.  หน้า 77. 

 4Philpot, Elose.  (1979).  Media Literacy Curriculum Design : Preparing for Multimedia 

Technology.   p. 36–45. 
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการรวมหลายส่ือให้เป็นส่ือเดียวในคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปนักศึกษา                  

มีความเข้าใจในข้อมลูส่ือเทคโนโลยีในสงัคม อดุมคต ิและเทคโนโลยี 

  คลาร์ก 39

1 ได้ทําการวิจยัการใช้โปรแกรมมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ สงัเกตการพฒันา

วิชาชีพของครู ผลการวิจยัพบวา่ ครูท่ีใช้โปรแกรมมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือสงัเกตการพฒันา

วิชาครู มีความสามารถในการจดจํา และสามารถท่ีจะพิสูจน์ และอธิบายได้มากกว่าครูท่ีใช้คู่มือ

มาตรฐานวิชาชีพทางการสอนจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                    

สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถทําให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้เนือ้หา หรือข้อมลูในส่ือได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะในปัจจบุนัท่ีมีการนําคอมพิวเตอร์มลัติเดียมาใช้

ในวงการศกึษามากขึน้ เน่ืองจากในการศกึษางานวิจยัตา่งๆ พอสรุปได้ ว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดียจะใช้ทําให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้และยงัมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนจึงควรมีการ

พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในเนือ้หาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน

ด้วย 

  เดโล 40

2 ได้ทําการวิจยัเร่ืองการใช้เทคโนโลยีมลัติมีเดียในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งท่ีจะ

ออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีสนับสนุนการทดลองใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในวิชา

คณิตศาสตร์ จากนัน้จึงศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มการสอนปกติ 2 กลุ่ม                 

และกลุ่มทดลองซึ่งใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการทดลองพบว่านักเรียนท่ีเรียนจากกลุ่มทดลองมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีกวา่นกัเรียนในกลุม่ควบคมุทัง้ 2 กลุม่ 

  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์

มลัติมีเดียเป็นส่ือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ

ผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้ในเนือ้หาของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแล้วผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ และบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นส่ือท่ีเร้า    

ความสนใจ เสริมแรงจงูใจในการเรียนการสอนอย่างดี จึงส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนการ

สอน จึงควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในเนือ้หาวิชาต่างๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางการเรียนการสอน และลดปัญหาของการขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนท่ีมี 

 

 

                                         

 1Clark, Barbara Irene.  (1995).  Understanding Teaching : An Interactive Multimedia 

Professional Development Observational Tool For Teacher.  p. 44 - 60. 

 2Delo, Deik Andrew.  (1997).  Using Multimedia Technology to Integrate the teaching of  School 

Mathematics.   p. 55 – 68. 
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3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
  3.1 หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 

 หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ระบุการจัดการศึกษาของรัฐต้องจัดให้

บคุคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี มุ่งพฒันาคนให้สมบรูณ์                               

มีความสมดุลทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม สามารถพึ่งตนเอง และร่วมมือกับผู้ อ่ืน                 

อยา่งสร้างสรรค์ในการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 41

1 

  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูร ซึ่งประกอบด้วยองค์

ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนและคณุลกัษณะ หรือคา่นิยมจริยธรรมของผู้ เรียนเป็น 8 กลุ่มสาระ            

การเรียนรู้ 42

2 

  1.  ภาษาไทย 

  2.  คณิตศาสตร์ 

  3.  วิทยาศาสตร์ 

  4.  สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  5.  สขุศกึษาและพลศกึษา 

  6.  ศลิปะ 

  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  8.  ภาษาตา่งประเทศ 

  3.2 หลักการของหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 

 หลกัการของหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานได้กําหนดหลกัการของหลกัสตูรไว้ดงันี ้ 43

3 

   1.  เป็นการศกึษาเพ่ือเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็น

สากล 

   2.  เป็นการศกึษาเพ่ือปวงชน ประชาชนทกุคนจะได้รับการศกึษาอย่างเสมอภาคและ

เทา่เทียมกนัโดยสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

   3.  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้ เรียนสําคญั

ท่ีสดุ สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ 

                                         

 1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  คู่มือพฒันาสือ่การเรียนรู้.  หน้า 1. 

 2แหล่งเดิม.  หน้า 1.  

 3แหล่งเดิม.  หน้า 1. 
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   4.  เป็นหลกัสตูรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทัง้ด้านสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู้ 

   5.  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาได้ทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

  3.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 

มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย                     

มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้กําหนดจุดหมาย ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้

ผู้ เรียนเกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 1 

   1.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในการปฏิบตัิตนเอง ปฏิบตัิตนตามหลักธรรม                      

ของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ มีคณุธรรม และคา่นิยมอนัพงึประสงค์ 

   2.  มีความคดิสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอา่น รักการเขียน และรักการค้นคว้า 

   3.  มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้า                      

ทางวิทยาการมีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีปรับความคิดวิธีการ

ทํางานได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

   4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะ                

การคดิ การสร้างปัญญา และทกัษะในการดําเนินชีวิต 

   5.  รักการออกกําลงักาย ดแูลตนเองให้สขุภาพ และบคุลิกภาพท่ีดี 

   6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค มีคา่นิยมเป็นผู้ผลิตมากกวา่ผู้บริโภค 

   7.  เข้าใจประวตัศิาสตร์ของชาต ิของชาตไิทย มีใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดียึด

มัน่วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

   8.  มีจิตสํานึกในการอนรัุกษ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญา 

ไทยทรัพยากรธรรมชาต ิและพฒันาสิ่งแวดล้อม 

    9.  รักประเทศชาตแิละท้องถ่ิน มุง่ทําประโยชน์ และสร้างสิ่งท่ีดีงามให้สงัคม 

  3.4 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สงัคมศกึษา ศกึษา และวฒันธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องเรียนตลอด 12 ปี การศกึษา

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบหลายแขนงวิชา จึงเป็นสหวิชาการโดยนําวิทยาการจากแขนงวิชา

ต่างๆ ในสาขาสังคมศึกษามาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีออกแบบมา            

                                         
 1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  คู่มือพฒันาสือ่การเรียนรู้.  หน้า 23 - 24. 
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เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้ เรียน ดังนัน้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                   

และวฒันธรรม จงึมีความสําคญัตอ่การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ในด้านตา่งๆ คือ 45

1 

  1.  ด้านความรู้ จะให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในเนือ้หาสาระ ความคิดรวบยอด และหลกัการสําคญั               

ของวิชาๆ ในสาขาสงัคมศาสตร์ตามขอบเขตท่ีกําหนดแตล่ะระดบัชัน้ 

  2.  ด้านทกัษะกระบวนการ ผู้ เรียนจะได้รับการพฒันาให้เกิดทกัษะ และกระบวนการต่างๆ                  

เชน่ ทกัษะทางวิชาการและทกัษะทางสงัคม เป็นต้น 

  3.  ด้านเจตคติและคา่นิยม ช่วยพฒันาเจตคติ และคา่นิยมเก่ียวกับประชาธิปไตยและความ

เป็นมนุษย์ เช่น รู้จกัตนเอง พึ่งตนเอง ซ่ือสตัย์ มีวินยั มีความกตญั�ู รักเกียรติภูมิแห่งตนเอง มีนิสยั

เป็นผู้ผลิตท่ีดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคณุคา่ของการทํางาน รู้จกัวิเคราะห์ รู้จกัการทํางานเป็น

กลุม่ เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน และเห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความผกูพนักบักลุ่ม รักท้องถ่ิน รักประเทศชาต ิ

เห็ นคุณค่ า  อ นุ รั ก ษ์  แล ะ พัฒ นา ศิล ป วัฒ นธ ร รม แล ะ สิ่ ง แว ด ล้ อ ม  ศ รั ท ธ า ใน ห ลัก ธ ร ร ม                                

ของพระพทุธศาสนา และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

  3.5 การจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                              

และวัฒนธรรม 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เ รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                   

และวฒันธรรมโดยแบง่แยกตามระดบัชว่งชัน้ตา่งๆ มีดงันี ้46

2 

  ชว่งชัน้ท่ี 4 (จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5) 

   1.  ได้เรียนรู้เร่ืองประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกับ                 

ความเป็นมาของชาติไทย ขบวนการหรือการรวมกลุ่มท่ีสําคญัในประวตัิศาสตร์ และอิทธิพลท่ีมีต่อ

สงัคมไทย 

   2.  ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุ

และผลของการปฏิรูปในแตล่ะชว่งสมยั 

   3.  ได้เรียนรู้บทบาทของกลุ่มการเคล่ือนไหวในการเมืองไทยท่ีสําคญั ในด้านต่างๆ 

เชน่ การป้องกนัและรักษาเอกราชของชาต ิเป็นต้น 

   4.  ได้ศึกษาผลงานของบุคคลสําคัญทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีส่วน

สร้างสรรค์วฒันธรรมไทย  

   5.  ได้รับการพฒันาแนวคิดสงัคมศาสตร์เก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ี

พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวตัิและภูมิศาสตร์ เพ่ือประสบการณ์ไปสู่การทําความเข้าใจในภูมิศาสตร์

                                         
 1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  คู่มือพฒันาสือ่การเรียนรู้.  หน้า 3. 

 2แหล่งเดิม.   หน้าเดิม. 
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ซีกโลกตะวนัออก และตะวนัตกเก่ียวกบัศาสนา คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจดัระเบียบทางสงัคม และการเปล่ียนแปลงทางสงัคมจาก

อดีตสูปั่จจบุนั 

  จากเอกสารท่ีเ ก่ียวกับหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา                      

และวฒันธรรม สรุปได้วา่ หลกัสตูรมีจดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนตระหนกั และเห็นคณุคา่ของบคุคลสําคญัใน

อดีต เหตกุารณ์สําคญัท่ีมีผลต่อเอกราชอธิปไตยของไทย และสร้างจิตสํานึกในการรักความเป็นไทย                 

ของตนเอง เพ่ือมุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชาติไทย การเรียนการสอนในเนือ้หาวิชา

ประวัติศาสตร์จึงถือเป็นเนือ้หาท่ีสามารถสร้างจิตสํานึกในการรัก และเห็นคณุค่าของประวตัิศาสตร์

ชาติไทยให้กับผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี จึงควรท่ีจะจดัการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียน โดยใช้ส่ือการเรียน

การสอน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนได้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนได้ โดยนําส่ือ 

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียท่ีมีลกัษณะเดน่หลายประการนํามาจดัการเรียนการสอน 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่าการนําหลกัการทฤษฎีกระบวนการวิจยั

และพัฒนาทางการศึกษามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งจะสามารถพัฒนาและ                 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึน้ดงันัน้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจท่ีจะนําหลกัการ 

ทฤษฎี กระบวนการวิจยั และพฒันาทางการศึกษาดงักล่าวมาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

เร่ืองขบวนการเสรีไทย เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนเรียนรู้

ตามความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้บรรลุวตัถุประสงค์ของ          

การเรียน และเป็นแนวทางการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียวิชาอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

4. การสอนวิชาสังคมศึกษา 

  วิชาสังคมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้วิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาท่ีว่าด้วย

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 1 วิชาสงัคมศึกษาเป็นการรวม                       

ของหลายวิชา ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์โดยตรง เช่น มนษุยวิทยา สงัคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากแขนงวิชาดังกล่าวท่ีเลือกมาให้นักเรียน                 

เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างพฤติกรรม                     

ท่ีเหมาะสมและอยูไ่ด้อยา่งเป็นสขุในสงัคมของตน 

  เน่ืองจากสภาพสงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ นกัศกึษาจึงเปล่ียนแนวคิดของการจดัการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีดํารงชีวิตของผู้ เรียนให้มากขึน้ สังคมศึกษาจึงมิใช่วิชาถ่ายทอด

                                         
 1น่ิมนวล ทศวฒัน์ และศกัดิ์ศรี ปาณะกลุ.  (2522).  การสอนสงัคมศึกษาในชัน้มธัยม.  หน้า 6. 
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เนือ้หาเพียงอย่างเดียว การสอนวิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน จึงหันมามุ่งให้ความสัมพันธ์ระหว่าง                

ตวันกัเรียนกับคนอ่ืน และความสมัพนัธ์ระหว่างตวันกัเรียนกับสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการเห็น

ความสําคญัของวิชาสงัคมศกึษา เห็นว่ามีส่วนเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัของมนษุย์ จึงจดัให้เป็นวิชา

บงัคับในหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศกัราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) โดยมีความมุ่งหมาย                 

ท่ีสําคญัดงันี ้ 48

1 

  1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 

พฒันาการทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลกัธรรม

ของศาสนา 

  2.  เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจําวนั สามารถตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบตัท่ีิถกูต้องและปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ 

  3.  เพ่ือให้ตระหนกัในคณุคา่ของประวตัิศาสตร์ชาติไทย ยึดมัน่ในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

หลกัธรรมและคณุธรรมมีคา่นิยมท่ีพงึประสงค์รักและผกูพนัธ์กบัท้องถ่ินและประเทศชาติ มีความภูมิใจ             

ในความเป็นไทย และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

  4.  เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมขุ มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ และเสริมสร้างศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมในชมุชน 

 

  4.1 วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา 

  จากสภาพการเรียนการสอน วิชาสงัคมศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงนี ้ 4 9

2 ได้สรุปวิธีสอนสงัคมศึกษา               

เพ่ือให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรพทุธศกัราช 2521 ไว้ดงันี ้

  1.  พยายามให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง รวมทัง้สามารถ              

นําข้อมลูท่ีพบนีม้าเสนอได้อยา่งชดัแจ้ง โดยมีหลกัฐาน แผนผงั แผนภมูิ และแผนท่ีประกอบคําอธิบาย 

  2.  กิจกรรมควรมีความสําคญัไม่น้อยกว่าเนือ้หา เพราะกิจกรรมหรือวิธีการสอนของครูจะมี

สว่นชว่ยให้นกัเรียนเกิดพฤตกิรรมตามท่ีต้องการ 

  3.  จัดชั่วโมงเข้าห้องสมุด พร้อมทัง้แนะนําวิธีค้นคว้าเร่ืองต่างๆ จากห้องสมุดแนะนําวิธี                 

ทําบรรณานกุรม 

  4.  จัดทํารายช่ือหนังสืออ่านประกอบแต่ละหวัข้อ ท่ีจะศึกษาในชัน้เรียนและจดัหาหนงัสือ

เหลา่นีใ้ห้มีจํานวนเพียงพอกบันกัเรียนท่ีจะใช้ค้นคว้า 

                                         

 1กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  คู่มือพฒันาสือ่การเรียนรู้.  หน้า 22. 

 2นพรัตน์ จนัทรปรรณิก.  (2525).  เอกสารเตรียมการอบรมสงัคมศึกษา มธัยมศึกษาปีที่ 5 วิชาบงัคบั.  

หน้า 30. 
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  5.  จดัอปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านแผนผงั แผนภมูิ แผนท่ี 

  6.  จดัแผนท่ีโครงร่างท่ีจะนํามาประกอบการเรียน 

  7.  ระบจุดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแตล่ะหวัข้อท่ีจะเรียน 

 8.  ทดสอบความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนก่อนทําการสอน 

 

  4.2 ประเภทของส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา 

  ชยัยงค์  พรหมวงศ์ 50

1 ได้แบง่ประเภทส่ือการสอนวิชาสงัคมศกึษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1.  ส่ือการสอนสังคมศึกษาประเภทวัสด ุหมายถึง ส่ือการสอนประเภทท่ีใช้วัสดสุิน้เปลือง

ต่างๆ เช่น ภาพชุด ภาพยนตร์ สไลด์ แผนท่ี เป็นต้น และยังรวมถึงวสัดสุิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่า 

วสัดสุารด้วย 

  2.  ส่ือการสอนสังคมศึกษาประเภทอุปกรณ์ หมายถึง ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือทัง้ท่ี                

เป็นเคร่ืองมือท่ีต้องใช้กบัวสัด ุเช่น เคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียงตา่งๆ และเคร่ืองท่ีใช้ได้ในตวัของมนัเอง เช่น 

หุน่จําลอง ลกูโลก เป็นต้น 

  3.  ส่ือการสอนสงัคมศึกษาประเภทวิธีการ หมายถึง เร่ืองการสอนท่ีเป็นเทคนิควิธีการต่างๆ 

หรือกิจกรรมการเรียน ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีส่ือประเภทวสัดแุละอปุกรณ์เข้ามาเก่ียวข้องและวิธีท่ีอาจ

ไมจํ่าเป็นต้องมีวสัดแุละอปุกรณ์ด้วย 

  4.3 ชนิดของโสตทัศนูปกรณ์วิชาสังคมศึกษา 

 1.  กระดานดํา เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ประโยชน์ได้มากและใช้กนัมานานแล้ว 

  2.  ลูกโลกและแผนท่ี เป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการเรียนสังคมศึกษา การเรียนการอ่านลูกโลก                  

และแผนท่ีเป็นวิชาทกัษะอยา่งหนึง่ ครูควรสง่เสริมให้นกัเรียนได้ใช้ลกูโลกและแผนท่ีให้เป็น 

  3.  รูปภาพ เพราะรูปภาพหาได้ง่าย เก็บรักษาง่ายชว่ยเร้าความสนใจและความคิดตา่งๆ 

  4.  การอภิปรายและรายงาน สิ่งนีช้ว่ยให้นกัเรียนได้รับความรู้อย่างลึกซึง้ ฝึกความเป็นผู้ นําได้

ดี และเป็นการฝึกทกัษะท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตอนาคตได้ด้วย 

  5.  การแสดงบทบาท ช่วยในการเรียนสงัคมศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะจะทําให้นักเรียนได้

แสดงบทบาทของบคุคลตา่งๆ และจดัสถานท่ีตา่งๆ ให้คล้ายคลงึกบัสมยัประวตัิศาสตร์หรือในส่วนอ่ืนๆ 

ของโลก 

  6.  การทํางานเป็นกลุ่ม การให้นกัเรียนได้ทํางานร่วมกลุ่มกนั เป็นส่วนสําคญัในการเรียนวิชา

สงัคมศึกษา ในขณะท่ีเป็นนกัเรียนเด็กจะได้เรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่มในชัน้เรียนในชุมชนต่างๆ ใน

                                         
 1ชยัยงค์ พรหมวงศ์.  (2526).  หลกัการใช้สือ่การสอนวิชาสงัคมศึกษา.  ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา

สงัคมศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช หนว่ยท่ี 1.  หน้า 6 – 7. 
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คณะกรรมการนกัเรียนแตเ่ม่ือนกัเรียนโตขึน้แล้ว เขาก็จะต้องทํางานในกลุ่มของผู้ ใหญ่ในองค์การหรือ

หนว่ยงานตา่งๆ ดงันัน้จงึเป็นสิ่งท่ีจะให้นกัเรียนได้เรียนรู้ไว้ 

  7.  ภาพยนตร์ การใช้ภาพยนตร์เป็นสิ่งจําเป็นในการเรียนสังคมศึกษาเช่นกัน เพราะ

ภาพยนตร์ให้ทัง้ภาพและเสียง นกัเรียนได้รู้จกัสิ่งตา่งๆ ด้วยการมองดหูรือชมภาพยนตร์ และจะได้ยิน

เสียงหรือภาษา  ตา่งๆ ท่ีไมเ่คยอีกด้วย อปุกรณ์ชนิดนีเ้ร้าความสนใจของนกัเรียนมาก 

  8.  แผ่นเสียงและแถบบนัทึกเสียง การใช้แผ่นเสียงและเคร่ืองบนัทึกเสียง เป็นอุปกรณ์การ

สอนท่ีมีคณุค่าในการเรียนสงัคมศกึษามากเช่น ในการเรียนประวตัิศาสตร์ นกัเรียนจะได้ฟังเสียงหรือ

คําพดูของบคุคลในอดีตได้ ซึง่ถ้าไมมี่สิ่งนีน้กัเรียนจะไมมี่วนัได้ยินเลย 

  9.  แผนภาพ ไดออรามา และเคร่ืองมือโสตทศันวสัด ุสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ป็นประโยชน์ในการให้

นกัเรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน การใช้แผนภาพใหญ่ๆ ให้เด็กด ูหรือให้แสดงร่วมกันจะทําให้เด็กเกิด

ความประทบัใจ และจดจําเหตกุารณ์ได้นาน 

  10. กระดานผ้าสําลี ใช้ประโยชน์ได้ดีในการเรียนสังคมศึกษา เพราะใช้ง่ายเปล่ียนแปลง

เนือ้หาภายในได้ง่าย หากครูได้เตรียมอุปกรณ์สําหรับติดมามากพอตามต้องการ ใช้ในเวลาใน                  

การเปล่ียนเนือ้หาน้อยมากเป็นการทุน่แรงและเวลา 

  11. ป้ายนิเทศ เป็นการจดัแสดงภาพ วสัด ุหรือความรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดแนวความคิดได้รับ

ความรู้ใหม ่ๆ และเร้าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

  12. การทศันาจร เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ในการเรียนวิชาสงัคมศกึษา เพราะจะทําให้เด็ก

ได้รับประสบการณ์โดยตรง จากการได้เดินทางไปยงัภูมิภาค หรือโบราณสถานท่ีได้เรียนมาแล้วจาก

หนงัสือเรียน และชว่ยให้มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึน้ 

  ดงันัน้จะเห็นได้ว่า ประเภทและชนิดของส่ือการสอนสําหรับวิชาสังคมศึกษานัน้ มีผู้ แบ่งไว้

ตา่งๆ กนัแตก่ารจะใช้ส่ือการสอนชนิดใดนัน้ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ 

  4.4 หลักการใช้ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา 

 การสอนสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนัน้ ครูจะต้องรู้จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา                   

รู้จักการจัดและการเลือกเนือ้หาวิชาสังคมศึกษา ตลอดจนการเตรียมบทเรียนจะต้องคํานึงถึงหลัก

จิตวิทยาและการเรียนรู้ของเด็ก รู้จกักลวิธีสอนสงัคมศกึษาท่ีดีรู้จกัเลือกวิธีสอนมาใช้ให้เหมาะสมกับ

เนือ้หาและเด็ก และให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายตลอดจนอปุกรณ์การสอน ซึ่งในส่วนของอปุกรณ์การ

สอนหรือส่ือการสอนนัน้ 51

1 ได้เสนอหลกัการในการใช้ส่ือการสอนสงัคมศกึษาไว้ดงันีคื้อ 

                                         
 1ชยัยงค์ พรหมวงศ์.  (2526).  หลกัการใช้สือ่การสอนวิชาสงัคมศึกษา, เอกสารประกอบการสอนวิชาสงัคม

ศึกษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช หน่วยที ่1.  หน้า 5 - 6. 
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  1.  หลักการสร้างความเป็นรูปธรรม ส่ือการสอนท่ีครูนํามาใช้ในการสอนวิชาสงัคมศึกษา                  

ควรช่วยสร้างความเป็นรูปธรรมให้เกิดขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจและจดจําได้ดี สามารถสร้างมโนคติ

เก่ียวกับเวลาและสถานท่ีได้ชัดเจนดีย่ิงขึน้ เนือ้หาสาระบางอย่างของสังคมศึกษาเป็น เนือ้หาเชิง

นามธรรมท่ีไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการพูด ให้ฟังแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ 

อาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นต้น เม่ือมีส่ือการสอนประเภทแผน

ท่ี ภาพชดุ ภาพยนตร์ เข้าชว่ยก็จะทําให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีเรียนได้ย่ิงขึน้ 

   2.  หลกัการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน วิชาสงัคมศึกษาเป็นวิชาท่ีเน้นความสมัพนัธ์

ระหว่างนักเรียนกับนกัเรียน นักเรียนกับครู และนกัเรียนกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวั ครูจึงควรจดัส่ือ           

การสอน เพ่ือชว่ยนกัเรียนมากกวา่ท่ีจะใช้ส่ือเพ่ือชว่ยครูสอน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีส่วนในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ เพราะการทํากิจกรรมจะทําให้นกัเรียน ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และ

เรียนรู้การอยูร่่วมกนั นอกจากนีก้ารมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ จะทําให้นกัเรียนเรียนรู้เนือ้หาสาระได้ดี

ขึน้ และชว่ยให้นกัเรียนมีทศันคตท่ีิดี ตอ่การเรียนวิชาสงัคมศกึษาได้อีกด้วย 

  3.  หลกัการยึดประโยชน์ ประหยัด และประสิทธิภาพ หมายความว่า การใช้ส่ือการสอนใน

วิชาสงัคมศึกษาจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ ประหยดั และประสิทธิภาพของส่ือเช่นเดียวกับการใช้ส่ือ  

การสอนวิชาอ่ืน ทัง้นีเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มากขึน้ มากกว่าท่ีจะเป็นแต่

เพียงการแสดงวา่ครูได้ใช้ส่ือการสอนเทา่นัน้ 

  4.  หลักการคํานึงถึงความพร้อมในการใช้ ส่ือของครู นักเ รียนและสภาพแวดล้อม                       

แม้ส่ือการสอนท่ีครูเลือกใช้จะมีประโยชน์มีประสิทธิภาพ และคอ่นข้างประหยดัแตห่ากครูนกัเรียนและ

สภาพแวดล้อมไมพ่ร้อม หรือส่ือไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการสอนแล้ว ส่ือการสอนประเภทนัน้

ยอ่มสร้างปัญหามากกวา่จะชว่ยเพิ่มพนูประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

  5.  หลกัการตรวจสอบคณุภาพของส่ือการสอน การใช้ส่ือการสอนทกุชนิดรวมทัง้ส่ือท่ีเราผลิต

ขึน้มาเองควรได้มีการตรวจสอบคณุภาพเพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า เราจะได้ส่ือการสอนท่ีช่วยเพิ่มพนูการ

เรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างแท้จริง การตรวจสอบคุณภาพรวมถึงการตรวจตราความเรียบร้อย               

และความเหมาะสมของส่ือก่อนใช้อีกด้วย 

  แม้ในปัจจุบันนีจ้ะมีการใช้ ส่ือการสอน ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา                      

เพ่ือให้สอดคล้องกับเนือ้หาและวัตถุประสงค์ของการสอนซึ่งมีผลโดยตรง ต่อการพัฒนาเยาวชน              

และให้เยาวชนสามารถศึกษาวิชาสงัคมศกึษา แล้วนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ทนัทีอย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่ตามสภาพความเป็นจริงของการสอนสงัคมศึกษาในโรงเรียนมธัยมศกึษายังไม่ได้

จดัทํา เพ่ือเป้าหมายดงักลา่วได้มากนกั 
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  สรุปได้ว่า จากการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่ ใช้ส่ือการสอนหลายประเภท 

เช่น แผนท่ี ลูกโลก แผนภาพ แผนภูมิ วีดิทัศน์และสไลด์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องใช้ส่ือหลายประเภท                               

ในขณะเดียวกนัท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หานัน้ ดงันัน้ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย                 

จะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาในการใช้ส่ือหลายประเภทในขณะเดียวกันโดยสอดคล้องกับหลักการ                  

ในการเลือกใช้ส่ือการสอนสงัคมศกึษา ท่ีต้องการสร้างความเป็นรูปธรรมให้ได้เห็น ชดัเจนย่ิงขึน้ 

  4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนวิชาสังคมศึกษา 

  ประยูร  ดาศรี 5 2

1 ได้ศึกษา เร่ืองปัญหาการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์วิชาภูมิศาสตร์                     

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีพบได้แก่การขาดแคลนหนังสืออ่านประกอบ                

และขาดแคลนอปุกรณ์การสอน สว่นอปุกรณ์ท่ีครูชอบใช้ประกอบการเรียนการสอนมากท่ีสดุคือ แผนท่ี 

  แคร์ตนั วอร์เรน คอกซ์ 53

2 ได้ทําการศกึษาเพ่ือตรวจสอบความสามารถในทกัษะการอ่านแผนท่ี              

ของเด็กชัน้มัธยมศึกษาในแผนท่ีเมืองท่ีใช้มาตราส่วนขนาดใหญ่ ผลปรากฎว่า นกัเรียนทัง้ 3 ระดบั            

ทําคะแนนได้ดีในทักษะการรับรู้ ซึ่งอาศัยข้อมูลท่ีมีคําอธิบายความหมายสัญลักษณ์ ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ชีใ้ห้เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มุ่งท่ีการปฏิบัติ

มากกวา่การเน้นแตท่ฤษฎี 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนสังคมศึกษา และการสอนแผนท่ี สรุปได้ว่า ในด้านปัญหา             

การสอนประวตัิศาสตร์ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสงัคมศกึษาท่ีมีความจําเป็นต้องใช้แผนท่ีเป็นอปุกรณ์

การสอน คือความไม่เพียงพอด้านอุปกรณ์การสอน ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสอนแผนท่ีและ

ทกัษะแผนท่ี พบวา่การสอนแผนท่ีจะได้ผลดีนัน้ ควรใช้วิธีการสอนแบบใหม่เป็นการช่วยให้นกัเรียนเกิด

ทักษะแผนท่ีมากขึน้ เช่น การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบจําลองการสอน บทเรียนโมดูล               

ซึ่งวิธีการสอนแบบนีจ้ะช่วยให้นกัเรียนต่ืนตวั ลดความเบ่ือหน่ายในการเรียน และช่วยให้นกัเรียนได้มี

โอกาสศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ ท่ีได้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่า 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเป็นการพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนําระบบ

มลัติมีเดียเข้ามาช่วยให้รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ และตอบสนองตอ่ความต้องการในการเรียนรู้ได้

เป็นอย่างดี ซึ่งเดิมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือในการเรียน

การสอน โดยท่ีเนือ้หา แบบฝึกหดั และการทดสอบจะถูกพฒันาขึน้ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                                         

 1ประยรู ดาศรี.  (2522).  ปัญหาการเรียนการสอนและการใช้อปุกรณ์การสอน วิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียน

ชัน้มธัยมศึกษา.  หน้า 100 – 110. 

 2Cox, Carleton Warren.  (1978).  Children’ s Map Reading Abilities with Large Scale Urban 

Map.  p. 75. 
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โดยคอมพิวเตอร์จะนําเสนอเนือ้หาวิชาในรูปตวัหนงัสือและกราฟิก สามารถถาม คําถามรับคําตอบ

จากผู้ เรียน ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ เรียน 5 4

1 แต่คอมพิวเตอร์               

ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียมีสมรรถนะท่ีสามารถนําเสนอเนือ้หาได้ในคณุภาพท่ีสูงกว่า สวยงามและ

น่าสนใจกว่า กล่าวคือ สามารถนําเสนอข้อมูลท่ีมีตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและ

เสียงได้อย่างชดัเจนและความสมบรูณ์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย จึงได้มีการพฒันานํา

ระบบมลัติมีเดียมาใช้ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยในการแก้ปัญหาการสอนในวิชา

สังคม  ท่ี มีความจําเป็นต้องใช้ ส่ือการสอนประเภทแผนท่ีและภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่                           

และจากผลการวิจยัทัว่ไป 5 5

2 พบว่าการสอนแผนท่ีจะให้ได้ผลดีนัน้ ควรใช้วิธีการสอนแบบใหม่ ซึ่งช่วย

ให้นกัเรียนเกิดทกัษะแผนท่ีมากขึน้ เช่น การใช้บทเรียนโปรแกรม แบบจําลอง การสอน ชุดการสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์     ซึ่งวิธีการสอนแบบนีจ้ะช่วยให้นกัเรียน ต่ืนตวั ลดความเบ่ือหน่ายในการเรียน 

และชว่ยให้นกัเรียนได้มีโอกาสศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  จงึทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีผลิต คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบมลัตมีิเดียเร่ือง “กระบวนการเสรี

ไทย” ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดียขึน้โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 เพ่ือใช้ในการ

แก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาสงัคมให้ดนู่าสนใจกว่าเดิม และได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 อีกทัง้ยังเป็น

แนวทางในการพฒันาคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบมลัตมีิเดียในสาขาวิชาอ่ืนๆ อีกตอ่ไป 

                                         
1ช่วงโชติ พนัธุเวช.  (2535).  การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  หน้า 7 – 13. 

 2สกุรี รอดโพธ์ิทอง.  (2535).  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  หน้า 68. 

 



บทที่ 3 

วธีิการพัฒนาเนือ้หาขบวนการเสรีไทย 

ให้เป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  

  การศึกษาค้นคว้าครั ง้ นี มุ้่ ง เ กิดการเ รียน รู้และเ ข้าใจเ ก่ียวกับประวัติความเป็นมา                              

การเคล่ือนไหวรวมตวัระหว่างกลุ่มของขบวนการเสรีไทย และผลจากความเคล่ือนไหวของขบวนการ

เสรีไทยท่ีทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้ แพ้สงคราม โดยมีการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบมลัตมีิเดียเข้ามาชว่ย เพ่ือให้เนือ้หามีความน่าสนใจสําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 

4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 และศกึษาว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียนีมี้ประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียน   

การสอนทําให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนเพียงใด โดยผู้ วิจัยจะดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือในการวิจยั 

  4. การดําเนินการทดลอง 

  5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร  

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จํานวน 6 ห้องเรียน                   

มีนกัเรียน 300 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเป็นเป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จํานวน 48 

คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือแบง่เป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับใช้

ในการทดลอง 3 ครัง้ 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียน

ท่ี 2  ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จํานวน 48 คน               
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ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 0

1 (Simple Random Sampling) เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับ             

ใช้ในการทดลอง 3 ครัง้ ดงันี ้

   1. สุม่จบัสลากกลุ่มนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 3 คน เพ่ือใช้ในการทดลอง                    

ครัง้ท่ี 1 

   2. สุ่มจับสลากกลุ่มนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 12 คน เพ่ือใช้ใน                      

การทดลองครัง้ท่ี 2 

   3. สุ่มจบัสลาก 1 ห้องเรียนของกลุ่มนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากทัง้หมด 6 

ห้องเรียน และสุม่จบัสลากจากห้องเรียนท่ีได้ จํานวน 30 คน เพ่ือใช้ในการทดลองครัง้ท่ี 3 

  เนือ้หาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบข่ายของเนือ้หาเร่ือง “ขบวนการ            

เสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยแบ่งเนือ้หา

ออกเป็น 3 เร่ือง ดงันี ้

  เร่ืองท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 

  เร่ืองท่ี 2 กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย 

  เร่ืองท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม 

 

 

 

                                         
  1การเลอืกตวัอยา่งสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เป็นวิธีการเลือกตวัอย่างหรือตวัแทน

จํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N  หน่วย โดยท่ีแต่ละหน่วยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีจะถกูเลือกมาเป็น

ตวัอย่างเท่ากัน วิธีการเลือกตวัอย่างแบบนีเ้ป็นวิธีเลือกตวัอย่างท่ีง่ายท่ีสดุและสะดวกในการใช้ และใช้ได้ผลดี                   

ถ้าหนว่ยตา่ง ๆ ในประชากรมีลกัษณะไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั โดยในการเลอืกอาจทําได้ เช่น  

  1. การจบัฉลาก ซึง่ใช้ได้ดีเมื่อมีประชากรไมม่ากนกั ทําได้ 2 ระบบ คือ  

   - การเลอืกโดยไมม่ีการคืนท่ี (Sampling Without Replacement) เมื่อเลอืกหนว่ยใดแล้วจะไมนํ่า

หนว่ยนัน้ใสก่ลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลอืกหนว่ยตอ่ไป ดงันัน้จึงได้หนว่ยตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนั 

   - การเลอืกโดยมีการคืนท่ี (Sampling With Replacement) เมื่อเลอืกหนว่ยใดขึน้มาแล้วนําหนว่ย

นัน้ใสก่ลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลอืกหนว่ยตอ่ไป ดงันัน้บางหนว่ยอาจถกูเลอืกซํา้ได้ 

  2. การใช้ตารางเลขสุม่ ก่อนเลอืกตารางเลขสุม่ ต้องให้เลขท่ีแก่หนว่ยทกุหนว่ยในประชากรจากหมายเลข 1 

ถึง N แล้วเลือกเลขสุม่ขึน้มา ถ้าหมายเลขท่ีได้ตรงกบัหน่วยใด หน่วยนัน้ก็จะตกเป็นตวัอย่าง ถ้าหมายเลขท่ีได้เกิน

เลขท่ีสดุท้ายในประชากรก็ทิง้ไป เลอืกจนครบ n หนว่ยตามต้องการ เป็นต้น 

 

http://service.nso.go.th/statstd/method1_08.html#topic1
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ เ ร่ือง “ขบวนการเสรีไทย                                     

พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 พร้อมแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนและแบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้นีโ้ดยใช้โปรแกรม Macromedia 

Captivate 4.0 ผู้ เรียนสามารถเลือกเร่ืองท่ีสนใจและต้องศกึษาตามลําดบัโปรแกรมท่ีวางไว้ ซึ่งจะมีการ

ให้เนือ้หาและแบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบง่ออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 จํานวน  6 ข้อ ตอนท่ี 2 จํานวน 5 

ข้อ และตอนท่ี  3  จํานวน 4 ข้อ รวมทัง้สิน้ 15 ข้อ ซึ่งในทุกตอนเป็นแบบปรนยั เพ่ือตรวจสอบความ

เข้าใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้ตาม ความต้องการของแต่ละบุคคล สามารถเลือก

เรียนเนือ้หาท่ีต้องการ หรือย้อนกลบัไปเรียนบทเดิมหรือข้าม บทเรียนท่ีเรียนแล้ว ได้ตามความต้องการ 

ซึ่งบทเรียนจะมีการให้ผลย้อนกลับ  (Feedback) โดยทันทีเพ่ือเร้าความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียน

สามารถเรียนบทเรียนด้วยตนเอง โดยศึกษาคูมื่อการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดีย 

  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น  2 ตอน ตอนท่ี 1 

จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบถกูและผิด และตอนท่ี 2 จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

ใช้วดั ความสามารถทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง ขบวนการเสรีไทย 

  2.3 แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียของผู้ เช่ียวชาญ  เป็นแบบประเมิน  

ท่ีเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั คือ ดีมาก  ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ใช้ไมไ่ด้ 

 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
  3.1  การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างโดย 

   3.1.1. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลกัสูตรเก่ียวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรมสําหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 ผู้ เรียนในชว่งชัน้นีจ้ะต้องศกึษาเก่ียวกบัประวตัิความ

เป็นมาและเนือ้หาของขบวนการเสรีไทยอยู่แล้วในบทเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2544   กระทรวงศกึษาธิการ ผู้ วิจยัจึงต้องการนําเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” มาแปลงเป็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI – Computer Assisted Instruction) ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดียขึน้

โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 แทนการอ่านจากหนงัสือ เพ่ือเพิ่มความสนใจให้กับ

ผู้ เรียน เพราะคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้เป็นอย่างดี 
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เน่ืองจากมีภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว  ภาพวิดีทัศน์ ตัวอักษร ภาพและเสียง อีกทัง้ใน

มลัตมีิเดียท่ีผู้ วิจยัต้องการนําเสนอยงัมีแบบทดสอบในตวัสามารถโต้ตอบได้กบัผู้ เรียนได้ทนัที 

   3.1.2. จดัแบง่เนือ้หาออกเป็น  3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1  ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 

    ตอนท่ี 2  กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย 

    ตอนท่ี 3  บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้ แพ้

สงคราม 

   3.1.3. ศกึษาวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

   3.1.4. พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับนกัเรียน

ชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและวางแนวทางในการนําเสนอโดยเขียนบท                 

ภาพ (Story Board) และเขียนผังงาน (Flow Chart) 1

1 แล้วนําไปเสนอผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและ

ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมตรวจสอบความถกูต้องทางด้านเนือ้หาและความเป็นไปได้ของโปรแกรม 

  2. รวบรวมส่ือตา่งๆ ท่ีจะใช้ในการสร้างบทเรียนไมว่า่จะเป็นแหลง่ภาพ แหลง่เสียง 

 3. ขัน้แปลงส่ือต่างๆ ให้อยู่ในรูปของไฟล์ท่ีจะใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้                                                                  

   - เสียง ได้ทําการบันทึกเสียงบรรยายและเสียงดนตรีให้อยู่ในรูป .WAV โดยใช้       

โปรแกรม Sound Recorder  

  - ภาพน่ิง ได้ทําการสแกนภาพให้อยู่ในรูปของไฟล์ .BMP .JPG  และแตง่ภาพโดยใช้

โปรแกรม Adobe Photoshop 6 และ Adobe Imagestyler 1.0  

  4. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5                

ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีชว่ยให้การสร้างส่ือ CAI ในระบบมลัติมีเดียท่ีง่าย รวดเร็วและสะดวก ในการเผยแพร่

ชิน้งานในรูปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ท่ีดําเนินการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี

กระบวนการ SETUP หรือ ไฟล์ EXE เหมาะสมสําหรับการใช้งานด้าน e-learning หรือ การสอน 

Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มลัติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์ 

การบรรยายผ่านไมโครโฟนพร้อมการจับหน้าจอภาพ การตัดต่อวีดีโอ สไลด์จากโปรแกรม                 

                                         

 1ผงังาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลําดบัขัน้ตอนการทํางาน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนขัน้แรก

มาหลายปี โดยใช้สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนผงังาน เพ่ือช่วยลําดบัแนวความคิดในการเขียนโปรแกรม เป็นวิธีท่ี

นิยมใช้เพราะทําให้เห็นภาพในการทํางานของโปรแกรมง่ายกวา่ใช้ข้อความ หากมีข้อผิดพลาด สามารถดจูากผงังาน

จะทําให้การแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมทําได้ง่ายขึน้ 
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Microsoft PowerPoint  เป็นต้น และ โปรแกรม Macromedia Captivate เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้

กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ทกุเคร่ืองโดยไมต้่องตดิตัง้โปรแกรมก่อน นัน่หมายความว่าโปรแกรมนีท่ี้ผู้ วิจยั

ทําขึน้ใช้ได้กนัคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ือง 

              3.1.5. นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทยท่ีสร้างเสร็จแล้ว

เสนอตอ่ประธานกรรมการ ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ

คณุภาพ 

              3.1.6. ทําการปรับปรุงบทเรียนตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 
 3.2 การสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

    3.2.1.ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ช่วงชัน้ ท่ี  4 พุทธศักราช 2544 ของ

กระทรวงศกึษาธิการและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดีย 

    3.2.2. สร้างแบบฝึกหดัระหว่างเรียน จํานวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น  3 ตอน ตอนท่ี 1 

จํานวน 6 ข้อ ตอนท่ี 2 จํานวน 5 ข้อ ตอนท่ี 3 จํานวน 4 ข้อ    

    3.2.3. นําแบบฝึกหดัไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไข 

  3.3 การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน 

    3.3.1.  ศึกษาหลักสูตรสาระการเ รียนรู้ช่วงชัน้ ท่ี  4 พุทธศักราช 2544                                  

ของกระทรวงศึกษาธิการและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

    3.3.2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                

กบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

    3.3.3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือแบบทดสอบหลังเรียน              

เป็นแบบเลือกตอบถกูและผิด จํานวน 15 ข้อ และตอนท่ี 2 จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

รวมทัง้หมด 30 ข้อ 

    3.3.4. นําแบบทดสอบไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หาตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หาวา่ข้อสอบถกูต้องตรงตามเนือ้หาหรือไม ่

    3.3.5. นําแบบทดสอบท่ีตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้สอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2554 จํานวน 48 คน  เพ่ือนํามาคํานวณคา่สถิต ิ

    3.3.6. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนก ( r ) ความยากง่าย ( p ) 

ของข้อสอบและหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร KB – 20 ของคเูดอร์ ริชาร์ดสัน โดยคดัเลือกหรือ

ปรับปรุงแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง  .20 - .80 ค่าอํานาจจําแนก  .20 ขึน้ไป โดยได้ทํา
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การคดัเลือกข้อสอบเพ่ือใช้จริงตอนละ 15 ข้อ รวมข้อสอบทัง้ฉบบัจํานวน 30 ข้อ แบบทดสอบท่ีได้มีคา่

ความเช่ือมัน่เทา่กบั .80 

 3.4. การสร้างแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

   แบบประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญท่ีผู้ วิจัยส ร้างขึ น้  สําหรับผู้ เ ช่ียวชาญใช้ เ ป็นเกณฑ์                      

ในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย เร่ืองขบวนการเสรีไทย มีขัน้ตอนดงันี ้

   3.4.1. ทําการวิเคราะห์เนือ้หา เพ่ือสร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและครอบคลุม

คณุสมบตัท่ีิต้องการประเมิน 

   3.4.2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ 

   3.4.3. สร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมคณุสมบตัิท่ีต้องการประเมิน

โดย ใช้แบบประเมินบทเรียนมัลติมีเดียท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ ซึ่งกําหนดค่าระดับความคิดเห็นออก                            

เป็น 5 ระดบั  ดงันี ้

      ระดบั   5 หมายถึง   มีคณุภาพดีมาก 

      ระดบั 4 หมายถึง   มีคณุภาพดี 

      ระดบั 3 หมายถึง   มีคณุภาพพอใช้ 

      ระดบั  2 หมายถึง   มีคณุภาพต้องปรับปรุง 

      ระดบั 1 หมายถึง   มีคณุภาพใช้ไมไ่ด้ 

 และผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงันี ้                                      

       คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีคณุภาพดีมาก 

       คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.50  หมายถึง    มีคณุภาพดี 

       คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง    มีคณุภาพพอใช้ 

       คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.50  หมายถึง    มีคณุภาพต้องปรับปรุง 

       คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง    มีคณุภาพใช้ไมไ่ด้ 

    ผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญท่ียอมรับได้ คือ ต้องมีค่าตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป  ซึ่งถือว่า           

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียมีคณุภาพในระดบัดีถึงดีมาก 

   3.4.4. นําแบบประเมินท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ให้ประธานกรรมการ และผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา            

ทําการตรวจแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

    3.4.5.  นําแบบประเมินท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการประเมินบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 
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4. การดาํเนินการทดลอง 

  4.1 การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลอง 1 ต่อ 1 กบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 3 คน โดยให้ผู้ เรียน

หรือนกัเรียนศกึษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 1 คน ตอ่ 1 เคร่ือง ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์        

มลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้ เพ่ือหาข้อบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น ความถูกต้องของเนือ้หา ความชดัเจนของ              

การนําเสนอเนือ้หา ความชดัเจนของภาษา ตวัอกัษร และรูปภาพ ตลอดจนความสอดคล้องกับสภาพ

การเรียนการสอนจริง โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการสงัเกตปฏิกิริยาในระหว่างเรียน ซกัถามปัญหา เพ่ือนําข้อมลู                 

ไปปรับปรุงแก้ไข 

  4.2 การทดลองครั ง้ ท่ี  2 ในครั ง้ นี  ้ เ ป็นการนําบทเ รียนคอมพิว เตอร์มัลติ มี เ ดีย ท่ีไ ด้                   

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12 คน โดยให้ผู้ เ รียนศึกษาบทเรียน              

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง โดยผู้ เรียนต้องทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน หลงัเรียนจบ        

เนือ้หาแต่ละตอน และเม่ือเรียนจบเนือ้หาทุกตอนแล้ว ผู้ เ รียนจะต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน                        

จากนัน้นําผลคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนท่ีได้ ไปวิเคราะห์หาแนวโน้ม                

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผู้ วิจัยทําการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล                     

ปัญหาข้อบกพร่องตา่งๆ ทําการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียให้มีความเหมาะสมมาก

ขึน้ เพ่ือเตรียมทดลองครัง้ตอ่ไป 

  4.3 การทดลองครัง้ ท่ี 3 เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียท่ีได้รับการแก้ไข              

ปรับปรุงในครัง้ ท่ี  2 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยให้ผู้ เ รียนศึกษาบทเรียน               

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย                     

ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไ ว้ คือ 85/85 โดยให้ผู้ เ รียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเ รียนในเนือ้หาแต่ละตอน                                  

และแบบทดสอบหลงัเรียน แล้วนําผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 ตรวจสอบแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนโดยใช้ 

               5.1.1. หาคา่ระดบัความยากง่าย ( P ) ของแบบทดสอบ 

                โดยใช้สตูร   p =        

                          

                             R =  จํานวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในแตล่ะข้อ 

                             N = จํานวนผู้ เข้าสอบทัง้หมด 

 

               5.1.2. หาคา่อํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 

                โดยใช้สตูร  r  =      Ru - Rc 
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                   เม่ือ  r  หมายถึง  คา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อมลู 

                        Ru  หมายถึง  จํานวนผู้ ท่ีตอบถกูในข้อนัน้ในกลุม่เก่ง 

                        Rc  หมายถึง  จํานวนผู้ ท่ีตอบถกูในข้อนัน้ในกลุม่ออ่น 

                        N   หมายถึง  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 

                5.1.3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KB – 20 ของคเูดอร์ ริ

ชาร์ด 2

1     สนั (Kuder and Richardson) 

  5.2 ประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียโดยใช้หลกัสตูร E1 / E2  
2 

   5.3 ประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จากผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญโดย

ใช้ คา่เฉล่ียคะแนน 4

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  1พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  (2543).  วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์.  หน้า 131. 

  2เสาวนีย์ สกิขาบณัฑิต.  (2538).  เทคโนโลยีทางการศึกษา.  หน้า 295. 

  3พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  (2543).  วิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์.  หน้า 145. 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  

(p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตอนท่ี ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 

คําถาม 

ตอบถกูผิด 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.75 

.68 

.67 

.57 

.66 

.66 

.75 

.72 

.63 

.78 

.76 

.75 

.65 

.68 

.75 

.30 

.24 

.22 

.30 

.32 

.32 

.30 

.28 

.38 

.20 

.24 

.22 

.38 

.24 

.26 

2 

คําถาม 

แบบปรนยั 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

.62 

.72 

.75 

.70 

.62 

.74 

.68 

.36 

.28 

.30 

.24 

.32 

.28 

.32 
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ตาราง (ตอ่) 

ตอนท่ี ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

2(ต่อ) 8 .70 .28 

 9 .74 .36 

 10 .70 .24 

 11 .77 .26 

 12 .62 .24 

 13 .69 .34 

 14 .65 .22 

 15 .78 .24 

 

(คา่ p อยูร่ะหวา่ง .20 ถึง .80 และคา่ r ตัง้แต ่.20 ถึง 1.00)     คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ = .80                   

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการพฒันาเนือ้หาขบวนการเสรีให้เป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 

  ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                  

เร่ืองขบวนการเสรีไทย สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้โปรแกรม Macromedia 

Captivate 5.5 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้มีลักษณะเป็นบทเรียนสําเร็จรูปแบบนําเสนอเนือ้หาเป็นระบบเรียงกันไป                     

ซึง่มีการให้เนือ้หาแบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

  1. ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 

  2. กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย  

  3. บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  

  ผู้ วิจัยออกแบบบทเรียน เร่ืองขบวนการเสรีไทยออกเป็น 3 ตอนดงัข้างต้น โดยลักษณะ

บทเรียนเป็นแบบสอนเนือ้หา โครงสร้างของบทเรียนเร่ืองขบวนการเสรีไทยเป็นแบบเส้นตรง ผู้ วิจัย

ออกแบบให้กรอบเนือ้หามีความตอ่เน่ืองกนั มีลกัษณะเป็นบทเรียน ดงันี ้

  1. การนําเข้าสูบ่ทเรียน โดยกลา่วทกัทายผู้ เรียน และมีเมนหูลกัให้เลือกเนือ้หาเพ่ือท่ีจะศกึษา 

  2. การนําเสนอเนือ้หาแสดงเป็นกรอบภาพประกอบด้วย รูปภาพ เสียงบรรยาย ตวัอักษร 

ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือให้เร้าความสนใจ โดยนําเสนอเนือ้หาทีละประเด็นเร่ิมจากง่ายไปหายาก มีคําสัง่

ปุ่ มให้ย้อนกลบัไป เรียนกรอบเนือ้หาท่ีผา่นมา และมีปุ่ มคําสัง่ไปยงัเรียนเนือ้หาตอ่ไป 

  3. คําถามเป็นแบบฝึกหดัชนิดเลือกตอบแบบปรนยั และแบบเลือกถกูและผิด เพ่ือทบทวนและ             

ชว่ยเพิ่มพนูความรู้ 

  4. การตรวจคําตอบ เม่ือตอบถกูจะให้เล่ือนกลบัตอ่ไป หากตอบผิดจะให้ข้อมลูป้อนกลบัและ

เฉลยคําตอบท่ีถกูต้อง 

  5. การปิดบทเรียน เม่ือผู้ เ รียนเรียนจบบทเรียนแล้วคอมพิวเตอร์จะประเมินผู้ เ รียน                       

โดยให้ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือทําแบบทดสอบเสร็จ ผู้ เรียนจะได้รับทราบผล

คะแนนการเรียนได้ทนัที 

  มีแบบฝึกหดัระหว่างเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก และแบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบ

เลือกตอบถูกผิด และแบบปรนัย 4 ตวัเลือก ซึ่งนําเสนอเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง

บรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกับผู้ เรียน เพ่ือดึงดดูความสนใจและกระตุ้นให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ 
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  การพฒันาเนือ้หาขบวนการเสรีไทยให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

  1. ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับ

นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 

  2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

  3. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ขบวนการเสรีไทย 

สําหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับ

นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

       ผลจากการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับ

นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา จํานวน 5 ท่าน ดงัแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย คุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1. เนือ้หา      4.40 ดี 

   1.1 ความถกูต้องของเนือ้หา 4 4 5 4 5 4.40 ดี 

   1.2 เนือ้หาสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ 

        ท่ีคาดหวงัของบทเรียน 

5 4 5 4 4 4.40 ดี 

   1.3 ความเหมาะสมของเนือ้หากบั 

            ระดบัผู้ เรียน  

5 4 5 4 4 4.40 ดี 

2. แบบฝึกหัด      4.13 ดี 

   2.1 ความชดัเจนของคําถาม  5 4 4 4 4 4.20 ดี 

   2.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบ        

        ฝึกหดั        

   2.3 ความเหมาะสมในการเสนอผล 5 4 4 4 4 4.20 ดี 

        การทําแบบฝึกหดั        

3. แบบทดสอบ      4.60 ดีมาก 

   3.1 ความชดัเจนของคําถาม 5 4 5 4 5 4.60 ดีมาก 

   3.2 แบบทดสอบสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 4 5 4 5 4.60 ดีมาก 

        และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั        

   3.3 ความชดัเจนในการสรุปผลคะแนน 5 4 5 4 5 4.60 ดีมาก 

รวม 44 36 42 35 40 4.37 ดี 
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  จากตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย                    

โดยผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนือ้หา มีความเห็นว่าบทเรียนทัง้เ ร่ืองอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยในด้านเนือ้หา                              

และด้านแบบฝึกหดัอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนในด้านแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เม่ือพิจารณารายด้าน

พบวา่ 

 - ด้านเนือ้หามีความถูกต้องของเนือ้หา เนือ้หาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

บทเรียน และความเหมาะสมของเนือ้หากบัระดบัผู้ เรียนอยูใ่นเกณฑ์ ดี    

 - ด้านแบบฝึกหดัมีความชดัเจนของคําถาม ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝึกหดั และความ

เหมาะสมของการเสนอผลการทําแบบฝึกหดัอยูใ่นเกณฑ์ ดี       

 - ด้านแบบทดสอบ ความชัดเจนของคําถาม แบบทดสอบสอดคล้องกับเนือ้หาและผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงั และความชดัเจนในการสรุปผลคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก 

 จากการประเมินผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนือ้หายังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ซึ่งผู้ วิจัยไ ด้                   

ปรับปรุงคณุภาพบทเรียนตามข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 1. ปรับเปล่ียนภาษาและการแบง่วรรคตอนท่ีใช้ในคําถามแบบฝึกหดัระหว่างเรียนให้อ่านง่าย

ขึน้ เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

 2. เพิ่มเตมิภาพประกอบคําอธิบายเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจง่ายขึน้ 

 3. เพิ่มการเฉลยคําตอบทกุข้อในกรณีตอบผิดของแบบฝึกหดัทกุตอน 
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 2. การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

 ผลจากการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียน                 

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย จํานวน 5 ทา่น ดงัแสดงในตาราง 2  

 ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยผู้ เช่ียวชาญด้าน

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย คุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1. ภาพ      4.20 ดี 

1.1 ความสมัพนัธ์ของภาพกบัคําบรรยาย 4 4 3 4 5 4.00 ดี 

   1.2  ขนาดของภาพเห็นชดัเจนเข้าใจได้

ง่าย 

5 4 4 4 5 4.40 ดี 

   1.3  การออกแบบกรอบภาพนา่สนใจ                          4 4 4 3 4 3.80 ดี 

   1.4  ความเหมาะสมของเนือ้หากบั 5 4 5 4 4 4.40 ดี 

   1.5  พืน้หลงัของภาพชว่ยให้ภาพเดน่ชดั 5 4 5 4 5 4.60 ดีมาก 

2. เสียง      4.30 ดี 

   2.1 ความสมัพนัธ์ของเสียงกบัรูปภาพ  5 4 4 4 5 4.40 ดี 

   2.2 ความถกูต้องของการอ่านตาม 

        หลกัภาษา 

4 4 4 4 5 4.20 ดี 

   2.3 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 4 4 5 5 5 4.60 ดีมาก 

   2.4 ความเหมาะสมของการใช้เสียงเพลง 

        ประกอบกบัภาพและเสียงบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 4 4 5 4.00 

 

ดี 
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 ตาราง 2 (ตอ่) 

รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย คุณภาพ 
1 2 3 4 5 

3. ตัวอักษร      4.46 ดี 

   3.1 ขนาดและรูปแบบของตวัอกัษร 

        อา่นได้ง่าย 

5 4 5 4 5 4.60 ดีมาก 

   3.2 ตวัอกัษรท่ีบรรยายมีความสมัพนัธ์ 

        กบัภาพ 

5 4 5 

 

3 5 4.40 ดี 

   3.3 ตวัอกัษรกบัพืน้หลงัชว่ยให้อา่นง่าย 4 4 5 4 5 4.40 ดี 

4. สี      4.53 ดีมาก 

   4.1 สีตวัอกัษรชว่ยให้อา่นง่าย นา่สนใจ  5 4 5 4 5 4.60  

        และสมัพนัธ์กบัพืน้หลงั       ดีมาก 

        ฝึกหดั        

   4.2 การใช้สีของกรอบภาพโดยรวม 5 4 5 4 5 4.60 ดี 

        สมัพนัธ์กบัรูปภาพประกอบ       ดีมาก 

   4.3 สีท่ีใช้โดยรวมชว่ยให้บทเรียนนา่สนใจ 4 4 5 4 5 4.40 ดี 

5. เทคนิคการนําเสนอ      4.36 ดี 

   5.1 ความนา่สนใจในการนําเสนอ 4 4 5 3 5 4.20 ดี 

   5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการ 

        นําเสนอ 

4 4 5 3 5 4.20 ดี 

   5.3 การออกแบบหน้าจอ 4 4 5 4 5 4.40 ดี 

   5.4 ความนา่สนใจของการโต้ตอบ

บทเรียน 

5 4 5 4 5 4.60 ดีมาก 

   5.5 คําแนะนําในการใช้งานชว่ยให้ 

        ปฏิบตัติามได้ง่าย 

5 4 4 4 5 4.40 ดี 

รวม 85 75 87 73 94 4.35 ดี 
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  จากตาราง 2  ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย                  

โดยผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีความเห็นว่าบทเรียนทัง้เร่ืองอยู่ในเกณฑ์ ดี                              

ซึง่ในด้านภาพ เสียง ตวัอกัษรและเทคนิคการนําเสนอ อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนในด้านสีอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก                    

เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

  - ด้านภาพ ความสัมพันธ์ของภาพกับคําบรรยาย ขนาดของภาพชัดเจนเข้าใจง่าย                       

และการออกแบบภาพน่าสนใจ อยู่ไนเกณฑ์ดี ส่วนพืน้หลงัของภาพช่วยให้ภาพเด่นชดั อยู่ในเกณฑ์ดี

มาก     

  - ด้านเสียง ความสัมพันธ์ของเสียงกับรูปภาพ ความถูกต้องของการอ่านตามหลักภาษา                  

และความเหมาะสมในการใช้เสียงเพลงประกอบกับภาพและเสียงบรรยาย อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความ           

ชดัเจนของเสียงบรรยาย อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

  - ด้านตวัอกัษร ตวัอกัษรท่ีบรรยายมีความสมัพนัธ์กับภาพ และตวัอกัษรกับพืน้หลงัช่วยให้

อา่นง่าย อยูใ่นเกณฑ์ดี สว่นขนาดและรูปแบบของตวัอกัษรอา่นได้ง่าย อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

  - ด้านสี สีตัวอักษรช่วยให้อ่านง่าย น่าสนใจและสัมพันธ์กับพืน้หลัง  และการใช้ สี                              

ของกรอบภาพโดยรวมสัมพันธ์กับรูปภาพประกอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนสีท่ีใช้โดยรวมช่วยให้

บทเรียน        นา่สนใจ อยูใ่นเกณฑ์ดี 

  - ด้านเทคนิคการนําเสนอ ความน่าสนใจในการนําเสนอ ความเหมาะสมของรูปแบบการ         

นําเสนอ การออกแบบหน้าจอ และคําแนะนําในการใช้งานช่วยให้ปฏิบตัิตามได้ง่าย อยู่ในเกณฑ์ดี          

สว่นความนา่สนใจของการโต้ตอบบทเรียน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

  จากการประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพบว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และผู้ วิจยัได้

ปรับปรุงคณุภาพบทเรียนตามข้อเสนอแนะ ดงันี ้

  1.  ป รับ เ สีย ง เพ ลง ใ ห้ เ บา ลง แ ละ เ พิ่ ม เ สีย ง บ รรย าย ใ ห้ดัง ชัด เจ น  ส ม่ํ า เสม อกัน                                             

  2.  กําหนดให้  ผู้ เ รี ยนต้อง เ รียนเ นื อ้หาครบทุกรอบในแต่ละคน เมนูแบบทดสอบ                                  

จงึสามารถทํางานได้   

  3. เพิ่มเติมภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนือ้หา และทําให้ภาพมีการเคล่ือนไหวแสดงการ

ทํางานประกอบคําบรรยายให้น่าสนใจและชดัเจนย่ิงขึน้ 

  4. แสดงสญัลกัษณ์ของเมนูเนือ้หา เมนูหลกั เมนูช่วยเหลือ และเมนูทางออก ให้ชดัเจนและ                

แยกจากกนัเป็นสดัสว่น เพ่ือให้ผู้ เรียนใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึน้ 

  5. เพิ่มเสียงบรรยายการใช้งาน ในหน้าเมนหูลกั เพ่ือให้ผู้ เรียนใช้งานได้ง่ายขึน้ 
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  3. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

  ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน          

คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียท่ีพฒันาขึน้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 85/85 และสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

   3.1 การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปทดลองกับกลุ่ม              

ตวัอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน โดยกําหนดให้ผู้ เรียน 1 

คนตอ่คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เพ่ือตรวจสอบและหาข้อบกพร่องของนกัเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียใน

ด้านต่างๆ โดยการจดบนัทึกและสังเกต พบว่า ผู้ เรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการ

เรียนเป็นอย่างดี ในส่วนของเนือ้หาผู้ เรียนส่วนใหญ่พอใจกับปริมาณเนือ้หาในแต่ละตอนท่ีมีไม่มาก

จนเกินไป และคําอธิบายเข้าใจง่ายไมซ่บัซ้อน สว่นของแบบฝึกหดัผู้ เรียนรู้สึกพอใจท่ีมีการเฉลยคําตอบ

ในกรณีท่ีตอบผิด และสรุปผลคะแนนทันทีหลังการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย                                 

และจากการสัมภาษณ์ผู้ เรียนพอใจกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท่ีมีทัง้ภาพและเสียง มีการ

โต้ตอบทันทีทําให้รู้สึกสนุก อยากเรียนรู้ และสามารถย้อนกลับไปดูเนือ้หาซํา้ได้กรณีท่ีไม่เข้าใจ                           

แตย่งัพบข้อบกพร่องท่ีต้องทําการแก้ไข คือ    

  3.2 การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปทดลองกับกลุ่ม              

ตวัอย่าง  ซึ่งเป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี  4  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน โดยกําหนดให้ผู้ เรียน 1

คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เพ่ือหาแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตาม

เกณฑ์ 85/85  ปรากฏผลดงันี ้
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ตาราง 3 ผลการทดลองหาแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ืองขบวน               

การเสรีไทย 

 

  จากตาราง   3  แสดงผลการหาแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                        

เ ร่ืองขบวนการเสรีไทย พบว่าโดยรวมบทเรียนทัง้ เ ร่ืองมีแนวโน้มของประสิทธิภาพเท่ากับ                    

90.00/87.78 ตอนท่ี 1 ประวัติความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยมีแนวโน้มของประสิทธิภาพเป็น 

90.28/88.33  เร่ืองท่ี 2 กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย มีแนวโน้มของประสิทธิภาพเป็น 

91.67/85.00 และ  เร่ืองท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศ                   

ผู้ แพ้สงคราม มีแนวโน้มของประสิทธิภาพเป็น 87.50/90.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกเร่ืองมีแนวโน้ม                    

ของประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  85/85   

  3.3  การทดลองครัง้ ท่ี   3 เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียไปทดลองกับ                         

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานครกลุ่ม ตวัอย่าง จํานวน 30 คน 

โดยกําหนดให้ผู้ เรียน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดีย โดยการนําผลคะแนนจากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ไปหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  ปรากฏผลดงันี ้

 

 

ตอนท่ี 
 แบบฝึกหัด   

แบบ 

ทดสอบ 
 

ประสิทธิ  

ภาพ 

คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย E1 คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย E2 E1/E2 

1 

 

6 5.42 90.28 10 8.83 88.3

3 

90.28/88.3

3 

2 

 

5 4.58 91.67 10 8.50 85.0

0 

91.67/85.0

0 

3 4 3.50 87.50 10 9.00 90.0

0 

87.50/90.0

0 

รวม 15 13.50 90.00 30 26.33 87.7

8 

90.00/87.7

8 
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ตาราง 4  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย เร่ืองขบวนการเสรีไทย 

   

  จากตาราง 4 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ือง 

ขบวนการเสรีไทย พบว่า บทเรียนท่ีผู้ วิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.44/86.33 

โดยเร่ืองท่ี 1 ประวตัิความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย มีประสิทธิภาพเป็น 87.22/87.00 เร่ืองท่ี 2 

กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย มีประสิทธิภาพเป็น  90.00/86.67  และเร่ืองท่ี 3 บทบาท

ของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้ แพ้สงคราม มีประสิทธิภาพเป็น  

88.33/85.33 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ทกุเร่ืองมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 85/85   

 

ตอนท่ี 
 แบบฝึกหัด   

แบบ 

ทดสอบ 
 

ประสิทธิ 

ภาพ 

คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย E1 คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย E2 E1/E2 

1 

 

6 5.23 87.22 10 8.70 87.0

0 

87.22/87.0

0 

2 

 

5 4.50 90.00 10 8.67 86.6

7 

90.00/86.6

7 

3 4 3.53 88.33 10 8.53 85.3

3 

88.33/85.3

3 

รวม 15 13.26 88.44 30 25.90 86.3

3 

88.44/86.3

3 



บทที่  5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  1. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา การเคล่ือนไหวรวมตวัระหว่าง

กลุม่ของขบวนการเสรีไทย และผลจากความเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ประเทศไทยรอด

พ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  

  2. เพ่ือให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488                   

สําหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียในสาระ                 

การเรียนรู้อ่ืน ๆ ตอ่ไป  

 

2. ขอบเขตของของการศึกษาค้นคว้า 
  2.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จํานวน 6 ห้องเรียน มีนกัเรียน 300 คน              

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเป็นนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2                    

ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จํานวน 48 คน ซึ่งได้มา

โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับใช้ในการ

ทดลอง 3 ครัง้ ดงันี ้

  1. กลุม่ตวัอยา่งการทดลองครัง้ท่ี 1 จํานวน 3 คน 

  2. กลุม่ตวัอยา่งการทดลองครัง้ท่ี 2 จํานวน 12 คน 

  3. กลุม่ตวัอยา่งการทดลองครัง้ท่ี 3 จํานวน 30 คน 
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 2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 

2  ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จํานวน 45 คน                        

ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 01 (Simple Random Sampling) เพ่ือแบง่เป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับใช้

ในการทดลอง 3 ครัง้ ดงันี ้

  1. สุม่จบัสลากกลุ่มนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 3 คน เพ่ือใช้ในการทดลอง                    

ครัง้ท่ี 1 

   2. สุ่มจบัสลากกลุ่มนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 12 คน เพ่ือใช้ในการ

ทดลองครัง้ท่ี 2 

 3. สุ่มจบัสลาก 1 ห้องเรียนของกลุ่มนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากทัง้หมด 6 

ห้องเรียน และสุม่จบัสลากจากห้องเรียนท่ีได้ จํานวน 30 คน เพ่ือใช้ในการทดลองครัง้ท่ี 3 

 2.3 เนือ้หา 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         

เร่ือง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 เร่ือง ดงันี ้

 เร่ืองท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย 

 เร่ืองท่ี 2 กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย 

 เร่ืองท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม 

                                         
  1การเลอืกตวัอยา่งสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เป็นวิธีการเลือกตวัอย่างหรือตวัแทน

จํานวน n หน่วยจากประชากรขนาด N  หน่วย โดยท่ีแต่ละหน่วยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีจะถกูเลือกมาเป็น

ตวัอย่างเท่ากนั วิธีการเลือกตวัอย่างแบบนีเ้ป็นวิธีเลือกตวัอย่างท่ีง่ายท่ีสดุและสะดวก ในการใช้ และใช้ได้ผลดีถ้า

หนว่ยตา่ง ๆ ในประชากรมีลกัษณะไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั โดยในการเลอืกอาจทําได้ เช่น  

  1. การจบัฉลาก ซึง่ใช้ได้ดีเมื่อมีประชากรไมม่ากนกั ทําได้ 2 ระบบ คือ  

   - การเลอืกโดยไมม่ีการคืนท่ี (Sampling Without Replacement) เมื่อเลอืกหนว่ยใดแล้วจะไมนํ่า

หนว่ยนัน้ใสก่ลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลอืกหนว่ยตอ่ไป ดงันัน้จึงได้หนว่ยตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนั 

   - การเลอืกโดยมีการคืนท่ี (Sampling With Replacement) เมื่อเลอืกหนว่ยใดขึน้มาแล้วนําหนว่ย

นัน้ใสก่ลบัไปในประชากรก่อนท่ีจะเลอืกหนว่ยตอ่ไป ดงันัน้บางหนว่ยอาจถกูเลอืกซํา้ได้ 

  2. การใช้ตารางเลขสุม่ ก่อนเลอืกตารางเลขสุม่ ต้องให้เลขท่ีแก่หนว่ยทกุหนว่ยในประชากรจากหมายเลข 1 

ถึง N แล้วเลือกเลขสุม่ขึน้มา ถ้าหมายเลขท่ีได้ตรงกบัหน่วยใด หน่วยนัน้ก็จะตกเป็นตวัอย่าง ถ้าหมายเลขท่ีได้เกิน

เลขท่ีสดุท้ายในประชากรก็ทิง้ไป เลอืกจนครบ n หนว่ยตามต้องการ เป็นต้น 

 

http://service.nso.go.th/statstd/method1_08.html#topic1
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  2.4 การสร้างเนือ้หาให้เป็นบทเรียนด้วยคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย ท่ีสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบสอนเนือ้หาโดยใช้เนือ้หาเร่ือง 

“ขบวนการเสรีไทย” พ.ศ. 2484 – 2488” โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 บนเคร่ือง

ไมโครคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะของการผสมผสานของตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว                  

ภาพวีดทิศัน์ และเสียงประกอบ 

  2.5 การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย 

   1. แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  

   2.แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.6 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมัลตมีิเดีย 

  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย คือ การหาคุณภาพของ

บทเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 85 / 85 

  85 ตวัแรก   หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัไว้ โดยคิดจาก

ค่าคะแนนเฉล่ียของจํานวนคําตอบท่ีผู้ เรียนตอบถูกต้องจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนแตล่ะบท โดยคดิเป็นร้อยละ 85 ขึน้ไป 

  85 ตวัหลงั   หมายถึง   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยคิดจากค่าคะแนนเฉล่ียของจํานวน

คําตอบท่ีผู้ เรียนตอบถกูต้องจากการทําแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้หมด โดยคิดเป็นร้อยละ 

85 ขึน้ไป 

  2.7 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ เ ร่ือง “ขบวนการเสรีไทย                                     

พ.ศ. 2484 – 2488” สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 พร้อมแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนและแบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้นีโ้ดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 

5.5 ผู้ เรียนสามารถเลือกเร่ืองท่ีสนใจและต้องศกึษาตามลําดบัโปรแกรมท่ีวางไว้ ซึ่งจะมีการให้เนือ้หา

และแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1จํานวน 6 ข้อ ตอนท่ี 2 จํานวน 5 ข้อ                         

และตอนท่ี  3  จํานวน 4 ข้อ รวมทัง้สิน้ 15 ข้อ ซึ่งในทกุตอนเป็นแบบปรนยั เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ เรียน ผู้ เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้ตาม ความต้องการของแต่ละบุคคล สามารถเลือกเรียน

เนือ้หาท่ีต้องการ หรือย้อนกลับไปเรียนบทเดิมหรือข้าม บทเรียนท่ีเรียนแล้ว ได้ตามความต้องการ                

ซึ่งบทเรียนจะมีการให้ผลย้อนกลับ  (Feedback)โดย ทันทีเพ่ือเร้าความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียน

สามารถเรียนบทเรียนด้วยตนเอง   โดยศกึษาคูมื่อการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัตมีิเดีย 
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  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น  2 ตอน ตอนท่ี 1 

จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบถกูและผิด และตอนท่ี 2 จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

ใช้วดั ความสามารถทางด้านความรู้ ความเข้าใจ 

  แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียของผู้ เช่ียวชาญ  เป็นแบบประเมินท่ีเป็น

มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั คือ ดีมาก  ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ใช้ไมไ่ด้ 

 

3.การดาํเนินการวิจัย 

  การดําเนินการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองขบวนการเสรีไทย                     

ผู้ วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

  3.1 การทดลองครั้งท่ี 1 เป็นการทดลอง 1 ต่อ 1 กับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 3 คน โดยให้           

ผู้ เรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์        

มลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้ เพ่ือหาข้อบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น ความถูกต้องของเนือ้หา ความชดัเจนของ       

การนําเสนอเนือ้หา ความชดัเจนของภาษา ตวัอกัษร และรูปภาพ ตลอดจนความสอดคล้องกับสภาพ      

การเ รียนการสอนจริง โดยผู้ วิจัยใช้ วิ ธีการสัง เกตปฏิกิ ริยาในระหว่างเ รียน ซักถามปัญหา                                

เพ่ือนําข้อมลูไปปรับปรุงแก้ไข 

  3.2 การทดลองครัง้ท่ี 2 ในครัง้นีเ้ป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองขบวนการ

เสรีไทยท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทอดลองครัง้ท่ี 1 ไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 12 คน                              

โดยให้ผู้ เรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย คน ต่อ  1 เคร่ือง โดยผู้ เรียนต้องทําแบบฝึกหัด

ระหว่างเรียนหลังเรียนจบเนือ้หาแต่ละตอน และเม่ือเรียนจบเนือ้หาทุกตอนแล้ว ผู้ เรียนจะต้องทํา

แบบทดสอบหลงัเรียน จากนัน้นําผลคะแนนจากการทําแบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัเรียนท่ีได้ไป

วิเคราะห์หาแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผู้ วิจัยทําการสังเกตและเก็บ

รวบรวมข้อมลู ปัญหาข้อบกพร่องตา่งๆ ทําการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียให้มีความ

เหมาะสมมากขึน้เพ่ือเตรียมทดลองครัง้ท่ี 3 ตอ่ไป 

  3.3 การทดลองครั้งท่ี 3 เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีได้รับการแก้ไข               

ปรับปรุงในครัง้ท่ี 2 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยให้ผู้ เ รียนศึกษาบทเรียน             

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย        

ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ 85/85 โดยให้ผู้ เ รียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนในเนือ้หาแต่ละตอน                                 

และแบบทดสอบหลงัเรียน แล้วนําผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
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4.สรุปผลการวิจัย 

  จากการดําเนินงานวิจยัเร่ือง “ขบวนการเสรีไทย” ขบวนการเสรีไทยซึ่งประกอบด้วยคนไทย

และตา่งชาตทิัง้ภายในและภายนอกประเทศ เชน่ องักฤษและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือและประสานงาน

กนัอย่างใกล้ชิด โดยมีอดุมคติและจุดประสงค์เดียวกนั คือ ร่วมมือกับฝ่ายสมัพนัธมิตร ต่อต้านและ           

ขบัไลก่องทพัญ่ีปุ่ นออกจากประเทศไทย เพ่ือให้สงครามยตุโิดยเร็วท่ีสดุ ขบวนการเสรีไทยมีพลพรรคใต้

ดินหลายหม่ืนคน อนัประกอบด้วยข้าราชการ นกัเรียนไทยในองักฤษ และสหรัฐอเมริกา รวมทัง้

ประชาชน นกัศึกษามหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยันกัเรียน

เตรียมนายเรือกลุ่ม “นกัเรียนนายสิบสารวตัรทหาร” ซึ่งมาจากนกัเรียนเตรียมอดุมจากจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และนักเรียนเตรียมปริญญาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ฯลฯ        

ภายใต้การนําอย่างลับๆ ของนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ โดยกลุ่มคน                      

ในขบวนการเสรีไทยแอบฝึกอาวธุกนั โดยใช้อาวธุท่ีลกัลอบนําเข้าจากฝ่ายสมัพนัธมิตรและฝึกสอนโดย

กลุม่เสรีไทยจากตา่งประเทศบางสว่นและทหารฝ่ายสมัพนัธมิตร จดุประสงค์ของขบวนการเสรีไทย คือ 

การตอ่ต้านผู้ รุกราน โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นเอกราชต้องการรักษาอํานาจอธิปไตย

เอาไว้ เพ่ือไมใ่ห้เสียประโยชน์มากเกินไปจากการท่ีรัฐบาลไทยยอมให้ญ่ีปุ่ นเคล่ือนทพัผ่านไทยและไทย

เข้าร่วมเป็นมิตรกบัญ่ีปุ่ นเพ่ือรบกบัพนัธมิตร ด้วยการมองการณ์ไกลของนายปรีดี พนมยงค์ จึงต้องการ

ให้ความร่วมมือและให้ความชว่ยเหลือฝ่ายสมัพนัธมิตรในการทําสงครามกบัญ่ีปุ่ น เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

แท้จริงคนไทยส่วนหนึ่งอยู่ข้างสมัพนัธมิตร เพราะเม่ือญ่ีปุ่ นแพ้สงคราม ไทยจะได้ไม่กลายเป็นผู้แพ้

สงครามไปด้วย เน่ืองจากการเป็นผู้แพ้สงครามนัน้หมายถึงการสญูเสียเอกราชการ อาจถกูยึดครองโดย

กองกําลงัตา่งชาติ ทรัพย์สมบตัิของชาติอาจถกูปล้นหรือยึด คนของชาติอาจถกูข่มเหงรังแก ฆ่าข่มขืน 

ดินแดนอาจถูกแบ่งแยกหรือถูกยึดครองเป็นส่วนๆ อีกทัง้ต้องใช้หนีส้งครามเป็นเงินทอง ทรัพยากร 

สินแร่ พืน้ท่ีแผน่ดนิ ตลอดจนถกูเอาเปรียบสารพดัรูปแบบได้ ดงัท่ีเราได้เห็นกนัในประวตัศิาสตร์ 

  ผลงานขบวนการเสรีไทยในการรักษาเอกราชของชาติ แม้ว่าในท่ีสุดการปะทะกันระหว่าง

ขบวนการเสรีไทยกบักองทพัญ่ีปุ่ นไม่มีโอกาสเกิดขึน้ เพราะญ่ีปุ่ นประกาศยอมจํานนอย่างไม่มีเง่ือนไข 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลงัจากสหรัฐอเมริกาทิง้ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางา

ซากิ เม่ือวนัท่ี 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และการปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่ นดําเนินการโดยกองกําลัง

สัมพันธมิตร แม้ว่าไทยจะร่วมกับญ่ีปุ่ นในการประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งอาจจะต้อง              

ถูกปลดอาวุธและถูกยึดครองในฐานะผู้ แพ้สงคราม แตป่รากฏว่าในวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488                  

นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้ประกาศสันติภาพ มีสาระสําคัญว่า                      

“…การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา และอังกฤษตลอดจนการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ                   

ฝ่ายสมัพันธมิตรทัง้ปวงผิดจากเจตจํานงของประชาชนชาวไทยและขดักับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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บ้านเมือง  การประกาศสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะ  ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย                        

ประเทศไทยได้ตดัสินใจท่ีจะให้กลบัคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอนัเคยมีมากับนานาประเทศเหมือน

เม่ือก่อนวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และพร้อมท่ีจะร่วมมือเต็มท่ีทุกทางกับสหประชาชาต ิ                           

ในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี…้” 1 

  การประกาศสันติภาพตามคําแนะนําของลอร์ดหลุยส์ เมาน์ทแบทเตน ผู้บญัชาการทหาร

สงูสดุสมัพนัธมิตรในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลองักฤษให้แจ้งแก่นายปรีดีว่าถ้า

หากกระทําตามคําแนะนําของเมาน์ทแบทเตนแล้ว องักฤษก็พร้อมท่ีจะไม่บงัคบัให้ไทยต้องยอมจํานน

อย่างปราศจากเง่ือนไขเช่นเดียวกับการปฏิบตัิต่อประเทศผู้แพ้สงคราม ทัง้หมดนีคื้อความสําเร็จโดย

สมบูรณ์ของขบวนการเสรีไทยภายใต้การนําของนายปรีดี พนมยงค์ คือ ไทยไม่เสียเอกราชและ

อธิปไตย ไมต้่องยอมจํานน ไมต้่องวางอาวธุ และไม่ต้องถกูยึดครอง สําหรับการท่ีต้องชดใช้คา่เสียหาย 

รวมทัง้การคืนดนิแดนท่ีญ่ีปุ่ นมอบให้ทัง้ทางด้านมลายแูละทางด้านสหรัฐไทยใหญ่ เน่ืองจากเป็นความ

เสียหายของสัมพนัธมิตร และดินแดนท่ีไทยได้มาระหว่างสงคราม เป็นผลจากการท่ีไทยเข้าร่วมมือ            

เป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่ นทัง้สิน้ 

 อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีมีนํา้หนักท่ีสุดท่ีทําให้ไทยไม่ตกเป็นผู้ แพ้สงครามเช่นเดียวกับญ่ีปุ่ น คือ 

ปฏิบตัิการท่ีได้รับความร่วมมืออย่างลบัๆ ของเสรีไทยกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรในด้านการทหาร ทําให้ไทย 

มีอํานาจต่อรองในการเจรจากับฝ่ายสมัพนัธมิตรหลงัสงครามยุติ โดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคย

ประกาศสงครามต่อประเทศของตน เพราะทางเอกอคัรราชทตูไม่ได้ปฏิบตัิตามรัฐบาลและไม่ได้ย่ืน

จดหมายประกาศสงครามให้กบัฝ่ายสหรัฐอเมริกา การดําเนินงานของเสรีไทยจึงเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทํา

ให้สมัพนัธมิตร คือ สหรัฐอเมริกาสนบัสนนุไม่ให้ไทยต้องแพ้สงคราม แตอี่กด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเมือง

ระหว่างประเทศท่ีสหรัฐอเมริกาต้องการเข้ามามีอํานาจในภูมิภาคเอเชียแทนองักฤษและชาติในยุโรป           

ท่ีเสียหายจากสงครามมาก จนไม่สามารถรักษาอาณานิคมอยู่ได้จนเป็นการสิน้สุดยุคอาณานิคม                                 

โดยสหรัฐอเมริกาได้ก้าวเข้ามาเป็นมหาอํานาจของโลกแทน  

 ขณะท่ีอังกฤษดําเนินนโยบายต่อไทยแตกต่างไปจากสหรัฐอเมริกา ถือว่าไทยแพ้สงคราม

เช่นเดียวกับญ่ีปุ่ นและต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามให้กับอังกฤษ รวมทัง้ถูกปฏิบัติเหมือนผู้ แพ้

สงคราม คือต้องมีการปลดอาวุธทหาร แต่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ แสดงเจตนาชัดเจนตามกฎบัตร

แอตแลนติก 2 2 ท่ีต้องการให้อังกฤษปรับท่าทีให้ผ่อนปรนกับประเทศไทย โดยจะต้องคงความเป็น

อธิปไตยและเอกราชเอาไว้ โดยหลังสงครามไทยได้เจรจายุติสงครามกับอังกฤษและต้องตกลงทํา

                                         

 1วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.  (2542).  เสรีไทย วีรกรรมกู้ชาติ.  หน้า 167-168. 
2เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว..  (2511).  รายงานการเจรจาระงบัสถานะสงครามกบับริเตนใหญ่.  หน้า 51. 

 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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สญัญาชดใช้คา่เสียหายแก่องักฤษ โดยหลกัคือไทยต้องชดใช้คา่ปฏิกรรมสงครามเป็นข้าวจํานวนมาก 

จนทําให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนข้าวภายในประเทศจนเป็นปัญหาการเมืองภายในเวลา

ตอ่มา 

  ส่วนแนวความคิดท่ีว่าขบวนการเสรีไทยเป็นความขดัแย้งทางการเมืองภายในตามท่ีผู้ วิจัย

กล่าวไปในบทท่ี 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าผลกระทบของขบวนการเสรไีทยทีม่ต่ีอการเมอืงในประเทศ คอื 

การเกิดขึน้ของขบวนการเสรีไทยท่ีมีนายปรีดี พนมยงค์ผู้ นําคณะราษฎรสายพลเรือนได้ทําให้

ดุลอํานาจทางการเมืองภายในประเทศเปล่ียนไปจากคณะทหาร มาอยู่ในสายของพลเรือนและ

ทหารเรือท่ีเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยของนายปรีดี พนมยงค์ ทําให้ฝ่ายของปรีดี พนมยงค์มีอํานาจทาง

การเมืองเข้มแข็งขึน้หลงัสงคราม นอกจากนีค้วามขดัแย้งระหวา่งฝ่ายจอมพล ป.พิบลูสงครามและฝ่าย

นายปรีดี พนมยงค์ ชดัเจนขึน้จนยากจะประสานในหมู่ผู้ นําคณะราษฎรตัง้แตก่ารตดัสินใจเข้าร่วมกับ

ฝ่ายญ่ีปุ่ นของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเฉพาะหลังสงครามสงบ และฝ่ายขบวนการเสรีไทย

สามารถเจรจาตกลงกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยท่ีประเทศไทยไมต้่องเสียเอกราชและไม่ต้องถกูบงัคบัชดใช้

คา่ปฏิกรรมสงครามมากเทา่ท่ีควร ทําให้เกียรติภูมิทางการเมืองของฝ่ายนายปรีดีและพลพรรคเสรีไทย 

เหนือกวา่จอมพล ป. และฝ่ายทหารบกท่ีต้องตกเป็นอาชญากรสงคราม 

  จากความร่วมมือของขบวนการเสรีไทยทัง้ภายในและภายนอกประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น 

กําลงัคน อาวธุยทุโธปกรณ์ งบประมาณ การเมือง การเจรจาทางการฑตู เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์

ตงึเครียดท่ีกองทพัญ่ีปุ่ นเข้ามาปฏิบตัิการทางการทหารในประเทศไทย ทําให้ปฏิบตัิการของขบวนการ

เสรีไทยจะต้องเป็นงานใต้ดินท่ีปิดเป็นความลับ และจะต้องแบ่งฝ่ายรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน                     

ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของขบวนการในการรักษาความลบั ในกรณีท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดถกูฝ่ายตรงข้าม

จบักุมได้ จะไม่ส่งผลเสียหายต่อขบวนการโดยส่วนรวม ทําให้บางครัง้หากกลบัไปมองปฏิบตัิการของ

เหล่ากลุ่มขบวนการเสรีไทยท่ีแยกออกเป็นส่วนๆ จนบางครัง้ดเูหมือนจะไม่มีความสําคญัแต่อย่างใด 

แต่ความจริงแล้วทุกกลุ่มหรือทุกองค์ประกอบของขบวนการเสรีไทยมีความสําคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า

กนั ดงันัน้ปฏิบตักิารของขบวนการเสรีไทยจงึไมใ่ชอ่ยูท่ี่แตล่ะบคุคล แตล่ะกลุ่มทําอะไร แตค่วามสําคญั

อยู่ ท่ีทุกคนตระหนักถึงภารกิจเดียวกัน และทําหน้าท่ี รับผิดชอบเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน คือ                        

การท่ีประเทศไทยสามารถผา่นพ้นวิกฤตการณ์ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยไมต่กเป็นฝ่ายแพ้สงคราม 

  ส่วนของการดําเนินการวิจยัการพฒันาเนือ้หาขบวนการเสรีไทยให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์

ชว่ยสอน สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

  4.1 ส่ือท่ีพฒันาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย สําหรับนกัเรียน

ช่วงชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate 5.5 บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์            

มีลักษณะของการผสมผสานของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดิทัศน์                

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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และเสียงประกอบ บทเรียนมีความจขุนาด 68.1 MB ซึ่งบรรจุอยู่ในแผ่น CD-ROM โดยเป็นลกัษณะ

บทเรียนสําเร็จรูป มีการนําเสนอเป็นแบบการสอนเนือ้หา (Tutorial) ประกอบด้วย  3  เร่ือง ได้แก่                

เร่ืองท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย เร่ืองท่ี 2 กลุ่มและการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรี

ไทย เร่ืองท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้ แพ้สงคราม                    

โดยภายในบทเรียนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ คําแนะนําการใช้บทเรียน เนือ้หาแต่ละ

บทเรียน แบบฝึกหัดก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและสรุปผลคะแนน ซึ่งนําเสนอ เป็นข้อความ 

ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน เพ่ือดงึดดูความ

สนใจและกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

  4.2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย                       

ของผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา พบวา่บทเรียนมีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ ดี  

  ผลการประเมินคณุภาพของผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย พบว่าบทเรียน           

มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ ดี 4.3                                  

  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ืองขบวนการเสรีไทย พบว่า

บทเรียนมีประสิทธิภาพ 88.44/86.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยแต่ละตอน มีประสิทธิภาพ

ดงันี ้

      ตอนท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย มีประสิทธิภาพ 87.22/87.00 

      ตอนท่ี 2 กลุม่และการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยมีประสิทธิภาพ 90.00/86.67 

      ตอนท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม

มีประสิทธิภาพ 88.33/85.33 

 

5.อภปิรายผล 

  จากการพัฒนาเนือ้หาขบวนการเสรีไทยให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่ามี

ประสิทธิภาพเป็น 88.44/86.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ผู้ วิจยัสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

  1. การท่ีบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างขึน้  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้           

เน่ืองจากผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขัน้ตอนของการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                       

โดยได้รับการตรวจสอบ แนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ในด้านเนือ้หาและด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตลอดจนได้รับการประเมิน

คุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี จนสามารถนําไปทดลองหา

ประสิทธิภาพได้ผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
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  2. จากการสังเกตระหว่างการทดลองพบว่า นักเรียนมีความตัง้ใจและสนใจ กระตือรือร้น                      

ในการเรียน ทัง้นีเ้พราะนักเรียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้ตามระดับความสามารถของตนเอง                             

อีกทัง้ในบทเรียนบทเรียนประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย และดนตรีประกอบ                      

ทําให้ผู้ เรียนสนกุสนานไม่เบ่ือ เนือ้หามีภาพประกอบทําให้เข้าใจง่าย นอกจากนีย้งัมีการเฉลยคําตอบ

ในกรณีตอบผิด พร้อมสรุปผลการสอบทําให้ผู้ เรียนสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ทนัที 

และในบทเรียนยงัมีเมนูอธิบายการใช้งานทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย เห็นได้ว่าบทเรียน               

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ของ    

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีการป้อนกลับทันที มีสีสัน ภาพและ          

เสียง ทําให้ผู้ เรียนเกิดความต่ืนเต้น ไม่น่าเบ่ือ สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของผู้ เรียนได้                

โดยอตัโนมตั ิและยงัชว่ยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนซํา้แล้วซํา้อีกก่ีครัง้ก็ได้ตามต้องการ โดยคํานึงถึงความ       

แตกตา่งของผู้ เรียนเป็นสําคญั 3

1  

   3. จากสังเกตพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีพืน้ฐานการใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ทําให้ผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้บทเรียนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้พราะในการเรียนรู้จากบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผู้ เรียนจําเป็นต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้เม้าท์              

การเข้าและออกจากโปรแกรม ตลอดจนการพิมพ์โต้ตอบกับบทเรียน แต่ในขณะเดียวกันผู้ เรียน                        

ท่ีขาดทกัษะมีลกัษณะต้องพึ่งพาผู้ อ่ืนในการเรียนรู้จะรู้สึกสบัสนในการเรียน และใช้เวลาคอ่นข้างมาก

ในการเรียนรู้ เน่ืองจากไมมี่ผู้ให้คําแนะนํา 

  ในการวิจัยครัง้นีก้ารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เ ร่ือง ขบวนการเสรีไทย                         

สําหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพเป็น  88.44/86.33  ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ือง ขบวนการเสรีไทย               

ท่ีพัฒนาขึน้ในครัง้นี ้ มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับประวัติความ

เป็นมา การเคล่ือนไหวรวมตวัระหว่างกลุ่มของขบวนการเสรีไทย และผลของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้

ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้ แพ้สงคราม และได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                     

เร่ือง ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484 – 2488 ท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอน อีกทัง้สามารถ

นําบทเรียนท่ีสร้างขึน้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

 

 

                                         
 1กิดานนัท์ มลทิอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมยั.  หน้า 285-286. 
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6. ข้อเสนอแนะ   

  จากผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น                           

ท่ีได้เสนอมาแล้วข้างต้น  ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

  6.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  1. ผู้ เรียนการเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมา การเคล่ือนไหวรวมตวัระหว่าง             

กลุ่มของขบวนการเสรีไทย และผลของขบวนการเสรีไทยท่ีทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็น

ประเทศผู้แพ้สงคราม 

  2. ในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากอุปกรณ์       

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ผู้ ส ร้างบทเ รียนจึง จําเป็นต้องศึกษาทักษะ และระดับความสามารถ                                  

ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ เรียนก่อนลงมือสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับระดบัความสามารถของผู้ เรียนแล้ว                  

อาจทําให้ผู้ เรียนหลงวนเวียนอยูใ่นบทเรียนได้ 

  3. ควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้ สอนเป็นผู้ ผลิตส่ือการสอนประเภท บทเรียนคอมพิวเตอร์               

มัลติมีเดียด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พราะครูผู้ สอนเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ในวิชานัน้ๆ เป็นอย่างดี และบทเรียน           

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จะช่วยให้ครูผู้สอนมีเวลาดแูลนกัเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทัว่ถึง       

และใกล้ชิดมากย่ิงขึน้ รวมทัง้นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนได้เร็วก็สามารถให้คําแนะนําแก่       

เพ่ือนๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการศึกษาในปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง      

ตามศกัยภาพ และอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

  4. ปัจจบุนัคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้าน      

การศกึษาคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ ดงันัน้จึงควร       

มีการสนบัสนนุด้านงบประมาณ และสง่เสริมให้มีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียให้มากขึน้      

เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนกัเรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ตลอดจนเพ่ือ       

ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

  5. ในปัจจุบนัมีโปรแกรมประยุกต์หลากหลายท่ีช่วยในการสร้างสรรค์  และพฒันาบทเรียน       

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆ เหล่านีจํ้าเป็นต้องอาศัย                            

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง โดยเฉพาะความเร็วในการประมวลผล ดงันัน้                         

ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความการเรียนรู้ของบุคคลตามยุค

สมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจําเป็นต้องมีทัง้ Hardware และ Software ท่ีทนัสมยัและมี       

ประสิทธิภาพ นอกจากนีผู้้ พัฒนาบทเรียนเองก็จําเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือการใช้งานทัง้          

Hardware และ  Software เหลา่นีด้้วย 
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  6.2 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัย 

  1. ควรมีการวิจยัและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในรูปแบบอ่ืนๆ หรือใช้เนือ้หาวิชา                

ทางประวตัิศาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้จากบทเรียนในหนงัสือแตเ่พียง

อย่างเดียว เช่น รูปแบบจําลองการสาธิต รูปแบบเกม หรือเพิ่มการเช่ือมโยงเข้าสู่ website ท่ีเก่ียวข้อง

กับเนือ้หาในบทเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมในหวัข้อท่ีตนสนใจได้ เพ่ือศึกษาผลของ

การเรียนรู้ 

  2. ควรมีการสํารวจทัศนคติและความต้องการของผู้ เรียน  ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์             

มัลติมีเดีย เพ่ือให้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสอดคล้องและตอบสนองกับความ

ต้องการของผู้ เรียนอยา่งแท้จริง 

  3. ควรมีการวิจยัและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียในวิชาอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย (ด้านเนือ้หา) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมีิเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย 

สาํหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

คําชีแ้จง  แบบประเมินชดุนีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ เช่ียวชาญ 

  ตอนท่ี 2  ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการประเมินคณุภาพ 

  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ เช่ียวชาญ 

 1. ช่ือ.....................................................นามสกลุ........................................................... 

 2. ตําแหนง่..................................................................................................................... 

 3. สถานท่ีทํางาน............................................................................................................ 

    .................................................................................................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการประเมินคณุภาพ 

 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของท่าน                               

หลงัจากตรวจสอบและได้ลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

 2. ในแตล่ะชอ่งการประเมินได้กําหนดคา่ระดบัคะแนนไว้ดงันี ้

   5 หมายถึงผลการประเมินในระดบัดีมาก 

   4 หมายถึงผลการประเมินในระดบัดี 

   3 หมายถึงผลการประเมินในระดบัพอใช้ 

   2 หมายถึงผลการประเมินในระดบัต้องปรับปรุง 

   1 หมายถึงผลการประเมินในระดบัใช้ไมไ่ด้ 
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สาํหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

ใช้ 

ไม่ได้ 

1. เนือ้หา      

   1.1 ความถกูต้องของเนือ้หา      

   1.2 เนือ้หาสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ี 

        คาดหวงัของบทเรียน 

     

   1.3 ความเหมาะสมของเนือ้หากบัระดบั 

        ผู้ เรียน 

     

2. แบบฝึกหัด      

   2.1 ความชดัเจนของคําถาม      

   2.2 ความเหมาะสมในการเสนอผลการ

ทํา 

        แบบฝึกหดั     

     

3. แบบทดสอบ      

   3.1 ความชดัเจนของคําถาม      

   3.2 แบบทดสอบสอดคล้องกับเนือ้หา

และ 

        ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

     

   3.3 ความชดัเจนในการสรุปผลคะแนน      

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

 (...................................................) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 



ภาคผนวก ข 
แบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย (ด้านส่ือ) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมีิเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย 

สาํหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

คําชีแ้จง          แบบประเมินชดุนีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 

                    ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ เช่ียวชาญ 

                    ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการประเมินคณุภาพ 

                    ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

  

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ เช่ียวชาญ 

          1. ช่ือ....................................................นามสกลุ................................................................. 

          2. ตําแหนง่......................................................................................................................... 

          3. สถานท่ีทํางาน................................................................................................................. 

              ..................................................................................................................................... 

  

ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการประเมินคณุภาพ 

           1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องประเมิน 5 ระดบั ตามความคิดเห็นของท่าน หลังจาก         

ตรวจสอบและได้ลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

           2. ในแตล่ะชอ่งการประเมินได้กําหนดคา่ระดบัคะแนนไว้ดงันี ้

                             5        หมายถึงผลการประเมินในระดบัดีมาก   

   4 หมายถึงผลการประเมินในระดบัดี 

   3 หมายถึงผลการประเมินในระดบัพอใช้ 

   2 หมายถึงผลการประเมินในระดบัต้องปรับปรุง 

   1 หมายถึงผลการประเมินในระดบัใช้ไมไ่ด้ 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย (ด้านส่ือ) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมีิเดีย เร่ือง ขบวนการเสรีไทย 

สาํหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

ใช้ 

ไม่ได้ 

1. ภาพ      

   1.1 ความความสมัพนัธ์ของภาพกบัคําบรรยาย      

   1.2 ขนาดของภาพเห็นชดัเจนเข้าใจได้ง่าย      

   1.3 การออกแบบกรอบภาพนา่สนใจ      

   1.4 พืน้หลงัของภาพชว่ยให้ภาพเดน่ชดั      

2. เสียง      

   2.1 ความสมัพนัธ์ของเสียงกบัรูปภาพ      

   2.2 ความถกูต้องของการอ่านตามหลกัภาษา      

   2.3 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      

   2.4 ความเหมาะสมในการใช้เสียงเพลงประกอบ 

        กบัภาพและเสียงบรรยาย 

     

3. ตัวอักษร      

   3.1 ขนาดและรูปแบบของตวัอกัษรอา่นได้ง่าย      

   3.2 ตวัอกัษรท่ีบรรยายมีความสมัพนัธ์กบัภาพ      

   3.3 ตวัอกัษรกบัพืน้หลงัชว่ยให้อา่นง่าย       

4. สี      

   4.1 สีตวัอกัษรชว่ยให้อา่นง่าย นา่สนใจและ 

        สมัพนัธ์กบัพืน้หลงั 

     

   4.2 การใช้สีของกรอบภาพโดยรวมสมัพนัธ์กบั 

        รูปภาพประกอบ 

     

   4.3 สีท่ีใช้โดยรวมชว่ยให้บทเรียนนา่สนใจ      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

ใช้ 

ไม่ได้ 

5. ด้านเทคนิคการนําเสนอ      

   5.1 ความนา่สนใจในการนําเสนอ      

   5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอ      

   5.3 การออกแบบกรอบภาพนา่สนใจ      

   5.4 พืน้หลงัของภาพชว่ยให้ภาพเดน่ชดั      

   5.5 คําแนะนําในการใช้งานชว่ยให้ปฏิบตัิตามได้    

ง่าย 

     

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................. 

      ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

 (...................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 



 

 

ภาคผนวก ค 
ค าถามแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

 
  แบบฝึกหัดก่อนเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน เร่ืองท่ี 1 จ านวน  6 ข้อ เร่ืองท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ                      
และเร่ืองท่ี 3 จ านวน 4 ข้อ รวมทัง้สิน้ 15 ข้อ ซึ่งในทุกตอนเป็นแบบปรนยั เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ              
ของผู้ เรียน 
  ในข้อสอบแบบปรนยั ผู้วิจยัท าเฉลยข้อท่ีถกูต้องในแตล่ะข้อ เป็นตวัอกัษรพิมพ์ด าหนา และใน
ข้อความวงเล็บท่ีเป็นตวัเอียง คือ ค าอธิบายข้อท่ีผิด ในกรณีท่ีผู้ เรียนท าแบบฝึกหดัแล้วตอบผิด 
 
เร่ืองท่ี 1 ประวัตคิวามเป็นมาของขบวนการเสรีไทย จ านวน 6 ข้อ   
 
1. สงครามท่ีองักฤษและสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญ่ีปุ่ นในวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 
เรียกวา่ สงครามอะไร 
  ก. สงครามเย็น 
  ข. สงครามมหาเอเชียบูรพา (The Greater East Asia War) 
  ค. สงครามฝ่ิน 
  ง. สงครามโลกครัง้ท่ี 1 
 
2. ไทยประกาศสงครามกบัองักฤษและสหรัฐอเมริกาในวนัใด 
  ก. 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 (ญ่ีปุ่ นได้เปิดฉากโจมตีฐานทพัเรือเพิร์ลฮาเบร์ิลของสหรัฐอเมริกา) 
  ข. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ไทยตกลงท าสญัญาเป็นพนัธมิตรทางการทหารกบัญ่ีปุ่ น รวมทัง้
พนัธมิตรทางการรุกรานและการป้องกนั) 
  ค. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (กองทพับกสนาม ได้เคล่ือนก าลงัเข้าไปในสหรัฐไทยใหญ่) 
  ง. 25 มกราคม พ.ศ. 2485 
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3. ไทยให้ความร่วมมือกับญ่ีปุ่ นในการสร้างทางรถไฟเช่ือมระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า                   
ซึง่เป็นท่ีรู้จกัในนามวา่อะไร 
  ก. ทางรถไฟสายมรณะ (เพราะว่า ในสมยัสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทพัญี่ปุ่ นได้เกณฑ์เชลย
ศึกฝ่ายพนัธมิตร ไดแ้ก่ ทหารองักฤษ อเมริกนั ออสเตรเลีย ฮอลนัดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 
คน และกรรมกรชาวชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย อีกจ านวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟ
สายยทุธศาสตร์ เพือ่เป็นเสน้ทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพือ่ล าเลียงอาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ก าลงัพล 
เพือ่จะไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไป ซ่ึงขณะนัน้เป็นดินแดนอาณานิคมขององักฤษ เส้นทางช่วงหน่ึง
จะต้องข้ามแม่น ้าแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานข้ึน การสร้างสะพาน และทางรถไฟสายนี้เต็มไป
ด้วยความยากล าบาก ความทารุณของสงครามและโรคภยัตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ท าให้เชลย
ศึกจ านวนหลายหม่ืนคนตอ้งเสียชีวิตลง) 
  ข. ทางรถไฟสายไหม 
  ค. ทางรถไฟสายสีแดง 
  ง. ทางรถไฟสายแรก 
 
4. ข้อใดกลา่วถึง “กองทพัพายพั” ไม่ถูกต้อง 
  ก. ตัง้ขึน้เพ่ือร่วมรบกบัญ่ีปุ่ นตามแนวพรมแดนไทยกบัแคว้นสหรัฐไทยเดมิ                       
  ข. เป็นกองทัพทหารญ่ีปุ่น 
  ค. มีภารกิจ คือ ป้องกันปีกซ้ายให้กองทพัญ่ีปุ่ น โดยให้กองทพัพายพัเข้าตี เพ่ือยึดสหรัฐไทย
เดมิ (Shan State) 
  ง. ป้องกนัไมใ่ห้ กองทพัจีนแอบมาโจมตีในขณะท่ีญ่ีปุ่ นบกุพมา่ 
 
5. ดนิแดนใดท่ีญ่ีปุ่ นไมไ่ด้ยกให้ไทย เพ่ือตอบแทนไทยท่ีชว่ยญ่ีปุ่ นยดึเมืองเชียงตงุได้ส าเร็จ 
  ก. ปาริส 
  ข. ตรังกาน ู
  ค. กลนัตนั 
  ง. เขมราฐ 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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6. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้น ากลุม่ขบวนการเสรีไทยสายใด 
  ก. สหรัฐอเมริกา 
  ข. องักฤษ (ม.จ.ศภุสวสัดิว์งศ์สนิท สวสัดวิตัน์) 
  ค. ญ่ีปุ่ น (ไมเ่ก่ียว) 
  ง. ไทย (นายปรีดี พนมยงค์) 
 
เร่ืองท่ี 2 กลุ่มและการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทย จ านวน 5 ข้อ  
 
7. ข้อใดท่ีท าให้ขบวนการเสรีไทยนอกประเทศ คือ ในสหรัฐอเมริกาและในองักฤษ ได้รวมตวักนัขึน้           
  ก. ข้าราชการและนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีได้รับการศึกษาในโลกตะวันตกนิยมชมชอบ                            
ในระบอบประชาธิปไตย 
  ข. ข้าราชการและนกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีได้รับการศกึษาในโลกตะวนัตกไม่พอใจต่อการท่ีญ่ีปุ่ น                 
บกุประเทศไทย 
  ค. ข้าราชการและนกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีได้รับการศึกษาในโลกตะวันตกไม่เห็นชอบต่อระบบ                   
การปกครองของจอมพล ป.พิบลูสงคราม 
  ง. ถูกทุกข้อ 
 
8. ข้อใด ไม่ใช่ จดุมุง่หมายของขบวนการเสรีไทย 
  ก. ตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน โดยพลงัของคนไทยผู้ รักชาต ิร่วมกบัสมัพนัธมิตร 
  ข. จัดตัง้ขึน้มาเพื่อล้มล้างระบอบกษัตริย์ 
  ค. ปฏิบตักิารเพ่ือให้สมัพนัธมิตรรับรองวา่เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของคนไทย คือ การไม่เป็นศตัรู                    
กบัฝ่ายสมัพนัธมิตร 
  ง. ปฏิบตักิารเพ่ือให้สมัพนัธมิตรรับรองวา่ ประเทศไทยไมต่กเป็นประเทศฝ่ายแพ้สงคราม และ
การผอ่นหนกัเป็นเบา 
 
9. นายปรีดี พนมยงค์  ได้ใช้มหาวิทยาลยัใด เป็นท่ีตัง้กองบญัชาการในการตอ่ต้านญ่ีปุ่ น 
  ก. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ข. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ค. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง                                     
  ง. มหาวิทยาลยัมหิดล 
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10. นายปรีดี พนมยงค์ ประกาศสนัตภิาพวนัใด 
  ก. 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
  ข. 7 ตลุาคม พ.ศ. 2486 (นายจ ากดั พลางกูร ไดเ้สียชีวิตลงดว้ยโรคมะเร็งล าไส)้ 
  ค. 8 ธนัวาคม 2484 (เร่ิมก่อตัง้ขบวนการเสรีไทย) 
  ง. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (กองทพับกสนาม ไดเ้คลือ่นก าลงัเข้าไปในสหรัฐไทยใหญ่) 
11. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากภาคใดท่ีกลายเป็นฐานสนบัสนนุขบวนการใต้ดินของนายปรีดี พนม
ยงค ์
  ก. ภาคเหนือ 
  ข. ภาคใต้ 
  ค.ภาคตะวนัออก 
  ง. ภาคอีสาน (ทัง้ปรากฏว่าผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นัน้เป็นผู้แทนระดบัน าของสภา
ผู้แทนราษฎรและเป็นผู้แทนราษฎรที่มาจากภาคอีสาน ซ่ึงมีแกนน ากลุ่มอันประกอบไปด้วย                       
นายเตียง ศิริขนัธ์ นายทองอินทร์ ภูริพฒัน์ นายถวิล อุดล และนายจ าลอง ดาวเรือง และกลุ่มที่มี                
นายฟอง สิทธิธรรม เป็นผู้น า ได้เคลื่อนไหวนอกสภาฯ ร่วมกบัขบวนการลาวอิสระซ่ึงมีจุดมุ่งหมายใน              
การกู้เอกราชให้แก่ลาว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มเสรีไทยอีสานยงัได้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ               
การจดัตัง้สนันิบาตเอเชียอาคเนย์ในปี พ.ศ.2490) 
  
เร่ืองท่ี 3 บทบาทของขบวนการเสรีไทยท่ีท าให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม                
จ านวน 4 ข้อ 
 
12. ข้อใดกลา่วถกูต้อง เก่ียวกบัขบวนการเสรีไทยในองักฤษ 
  ก. มีแตเ่ยาวชนอายไุมเ่กิน 18  ปี  
  ข. นกัเรียนไทยท่ีได้สมคัรเป็นเสรีไทยส่วนหนึ่งจะดีรับการคดัเลือกและน าไปฝึกภายในคร่ึง
แรกของพ.ศ. 2486 (เป็นเร่ืองของขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา) 
  ค. รับสมคัรยุวชนเพ่ือเข้าสังกัดทหาร โอ.เอส.เอส. (เป็นเร่ืองของขบวนการเสรีไทยสาย
สหรัฐอเมริกา) 
  ง. รัฐบาลอังกฤษได้กักกันเงินและทรัพย์สินทัง้หมดของรัฐบาลไทยท่ีมีอยู่ในบัญชี
ของสถานทูต นักเรียนไทยในอังกฤษจึงต้องดิน้รน เพ่ือความอยู่รอดอย่างแร้นแค้น 
 
 
 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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13. ผลกระทบท่ีไทยได้รับจากข้อตกลงยกเลิกสถานะสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร คือข้อใด 
  ก. ไทยได้ประกาศจะให้ข้าวโดยไมค่ดิราคาแก่สหประชาชาตเิพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
เสียสละของไทยเป็นจ านวน 240,000 ตนั 
  ข. ทหารฝ่ายสมัพนัธมิตรท่ีได้เข้ามาปลดอาวธุทหารญ่ีปุ่ นภายในไทย ทางรัฐบาลไทยต้องจ่าย
คา่รับรองถึงวนัละ 1 ล้านบาท 
  ค. การเลีย้งดทูหารฝ่ายสมัพนัธมิตรในเร่ืองอาหารและท่ีอยู ่
  ง. ถูกทุกข้อ 
 
14. นกัการเมืองคนใด ได้ฉายาวา่ “ขนุพลภพูาน” 
  ก. นายเตียง ศิริขันธ์    ข. นายถวิล อดุล 
  ค. นายทองอินทร์ ภริูพฒัน์   ง. นายพึง่ ศรีจนัทน์ 
 
15. สหรัฐอเมริกาทิง้ระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ (Atomic Bomb) ท่ีญ่ีปุ่ นในเมืองอะไร ท่ีท าให้ญ่ีปุ่ น              
ยอมแพ้ 
  ก. เมืองฮโิรชิมาและเมืองนางาซากิ  
  ข. เมืองโตเกียวและเมืองชินจกุ ุ
  ค. เมืองนาโกยา่และเมืองฮอกไกโด 
  ง. เมืองเกียวโตและเมืองโอซาก้า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 



ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

  เม่ือผู้ เรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ืองขบวนการเสรีไทยจนจบ ผู้ วิจยัได้สร้าง

คําถามเรียกว่า “แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน”  จํานวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น  2 ตอน                 

ตอนท่ี 1 จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบถกูและผิด และตอนท่ี 2 จํานวน 15 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 

ตวัเลือก ใช้วดัความสามารถทางด้านความรู้ ความเข้าใจ  

  ในข้อสอบแบบเลือกตอบถกูผิด ผู้ วิจยัเฉลยคําตอบว่า “ถกู” และ “ผิด” หน้าข้อสอบแตล่ะข้อ

ด้วยตวัอักษรพิมพ์ดําหนา และในข้อความวงเล็บท่ีเป็นตวัเอียง คือ คําอธิบาย ในกรณีท่ีผู้ เรียนทํา

แบบฝึกหดัแล้วตอบผิด 

 ในข้อสอบแบบปรนัย  ผู้ วิจัย ทําเฉลยข้อท่ีถูก ต้องในแต่ละข้อ เ ป็นตัวพิมพ์ ดําหนา                         

และในข้อความวงเล็บท่ีเป็นตวัเอียง คือ คําอธิบายข้อท่ีผิด ในกรณีท่ีผู้ เรียนทําแบบฝึกหดัแล้วตอบผิด 

 

ตอนท่ี 1 จาํนวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบถูกและผิด 

ถูก 1. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ดําเนินงานในการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นด้วยการการโฆษณาชกัชวนคนไทยใน

 ประเทศไทยให้เป็นปรปักษ์กบัญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมต้นงานนี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 

ผิด 2. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เห็นด้วยกบัการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยท่ียอมให้ญ่ีปุ่ นเดินทพั

 ผา่นประเทศไทย  

 (ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยท่ียอมให้ญ่ีปุ่ น

 เดนิทพัผา่นประเทศไทย) 

ถูก 3. นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาได้สมคัรเป็นเสรีไทยกับสถานทูตในกรุงวอชิงตนั ผู้ผ่านการ

 คดัเลือกได้เข้ารับการฝึกเป็นทหารสงักดัหน่อย โอ.เอส.เอส. (O.S.S. = Office of Strategic 

 Service) ของกองทพัสหรัฐอเมริกา 

ผิด 4. ขบวนการสายเสรีไทยในประเทศมีแตย่วุชนทหาร (อายไุมเ่กิน 18 ปี) เทา่นัน้  

 (ขบวนการเสรีไทยในประเทศประกอบไปด้วยหลายกลุ่ม เช่น ทหาร ตํารวจ นกัการเมือง เป็น

ต้น) 

 

ผิด 5. นายปรีดี พนมยงค์ จดัตัง้ขบวนการเสรีไทยขึน้ เพ่ือต้องการล้มล้างระบอบการปกครอง                 

 ของจอมพล ป.พิบลูสงครามโดยเฉพาะ  

 (ขบวนการเสรีไทยจดัตัง้ขึน้เพ่ือตอ่ต้านญ่ีปุ่ น) 
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ถูก 6. ขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นขบวนการแรกท่ีเปิดเผยและเป็นทางการ

 ได้รับการจดัตัง้ขึน้อยา่งรวดเร็ว 

ถูก 7. รัฐบาลไทยประกาศสงครามกบัสหรัฐอเมริกาและองักฤษ ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2485 

ผิด 8. Pioneer Corps คือ ทหารรับใช้ในกองทพัสหรัฐอเมริกา  

 (Pioneer Corps คือ ทหารรับใช้ในกองทพัองักฤษ) 

ถูก 9. รัฐบาลองักฤษได้กกักนัเงินและทรัพย์สินทัง้หมดของรัฐบาลไทยท่ีมีอยูใ่นบญัชีของ    

  สถานทตูนกัเรียนไทยในองักฤษจงึต้องดิน้รน เพ่ือความอยูร่อด 

ผิด 10. สหรัฐอเมริกาได้ใช้ระเบดิปรมาณท่ีูมีช่ือวา่ “Little Boy” ทิง้ท่ีเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางา  

  ซากิของญ่ีปุ่ น  

 (ท่ีจริงแล้วระเบดิท่ีสหรัฐอเมริกาใช้ ช่ือวา่ “Atomic Bomb”) 

ผิด 11. ม.จ.ศภุสวสัดิส์นิท สวสัดวิตัน์ เป็นผู้ นําของขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา  

 (ม.จ.ศภุสวสัดิ ์ สนิท สวสัดวิตัน์ เป็นผู้ นําของขบวนการเสรีไทยสายองักฤษ) 

ถูก 12. สมาชิกของขบวนการเสรีไทยในประเทศไม่พอใจในสถานการณ์ท่ีญ่ีปุ่ นบกุประเทศไทย                

 และไมเ่ห็นด้วยกบัการท่ีรัฐบาลยอมเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่ น 

ถูก 13. ขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกามีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้ นํา และม.ร.ว.เสนีย์   

  ปราโมช ยงัได้รับการสนบัสนุนจาก Offices Of Stategic Services หรือท่ีเรียกว่า OSS                

  ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษท่ีตัง้ขึน้ในสถานการณ์สงครามและขึน้ตรงต่อประธานาธิบดี                        

  ของสหรัฐอเมริกา 

ผิด 14. ขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกามีปัญหาในการจดัตัง้ผู้ นํา  

 (ขบวนการเสรีไทยสายองักฤษมีปัญหาเร่ืองผู้ นํา) 

ถูก 15. นายปรีดี  พนมยงค์ ผู้ นําขบวนการเสรีไทย ได้พยายามอย่าง ย่ิง ท่ีจะติดต่อกับ                        

  ฝ่ายสมัพนัธมิตรด้วยการสง่ผู้แทนของขบวนการเสรีไทยไปยงัประเทศจีนเพ่ือเจรจากบัฝ่าย  

  สมัพนัธมิตร ผู้แทนคณะแรก คือ นายจํากดั พลางกรู 
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ตอนท่ี 2 จาํนวน 15 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก       

                  

1. ข้อใดกลา่วถึงขบวนการเสรีไทย ไมถ่กูต้อง 

 ก. จัดตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างญ่ีปุ่น เพ่ือต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตร 

 ข. ขบวนการเสรีไทยมีทหาร ตํารวจ ยวุชนทหาร ลกูเสือและอาสาสมคัรตา่งๆ ในจงัหวดัร่วม

เป็นสมาชิก 

 ค. เป้าหมายของการทํางานของขบวนการเสรีไทยในประเทศคือต้องการติดต่อกับชาติ

พนัธมิตร  เพ่ือสง่ขา่วให้ทราบวา่มีขบวนการตอ่ต้านญ่ีปุ่ นอยูใ่นประเทศ 

 ง. ขบวนการเสรีไทยแบ่งออกเป็น 3 สาย คือ สายเสรีไทยในประเทศ สายเสรีไทยสาย

สหรัฐอเมริกา และสายเสรีไทยสายองักฤษ 

 

2. ข้อใด ไมไ่ด้ จดัอยูใ่นขบวนการเสรีไทย 

 ก. ฝ่ายอนรัุกษ์นิยมเจ้า (ปีกขวา) 

 ข. คณะราษฎร 

 ค. ฝ่ายทหารเรือและข้าราชการพลเรือนเสรีนิยม (ปีกกลาง) 

 ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุม่ผู้ นําอีสาน (ปีกซ้าย) 

 

3. ทางรถไฟสายมรณะ ถกูสร้างขึน้มาเพ่ืออะไร  

 ก. เพ่ือสง่ของไปค้าขาย 

 ข. เพ่ือลําเลียงกองทหารญ่ีปุ่น อาวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารจากดินแดนไทย

ไปสู่แนวรบในพม่าและพรมแดนอินเดีย 

 ค. เพ่ือยน่ระยะทางเดนิเท้า 

 ง. เพ่ือกระชบัไมตรีไทยกบัพมา่ 

 

4. กองทพัพายพั มีกองบญัชาการกองทพัตัง้อยูใ่นจงัหวดัใด 

 ก. ตาก 

 ข. เชียงใหม ่

 ค. ลาํปาง 

 ง. ลําพนู 
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5. ข้อใด ไม่อยู่ ในแผนการดําเนินงานต่อต้านญ่ีปุ่ นของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ผู้ นําขบวนการเสรีไทย                    

ในสหรัฐอเมริกา 

 ก. งานการโฆษณาชกัชวนคนไทยในประเทศไทยให้เป็นปรปักษ์กบัญ่ีปุ่ น 

 ข. งานด้านประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ประชาชนชาวอเมริกันรู้จกัประเทศไทยดีขึน้และช่วยเหลือ

สง่เสริมงานของเสรีไทย 

 ค. งานทางด้านทหารอาสาสมคัร เพ่ือเตรียมการปฏิบตังิานใต้ดนิภายในประเทศไทย 

 ง. ส่งนักเรียนและข้าราชการในสหรัฐอเมริกาไปช่วยเหลือญ่ีปุ่นในการรบกับ

สัมพันธมิตร 

 

6. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ใช้สถานท่ีใดเป็นท่ีดําเนินงานของขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา 

 ก. บ้านของม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 

 ข. วดัไทยในสหรัฐอเมริกา 

 ค. สถานทูต 

 ง. โรงเรียน 

 

7. ขบวนการเสรีไทยสายใด มีเชือ้พระวงศ์เข้าร่วมอยูม่าก 

 ก. ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา 

 ข. ขบวนการเสรีไทยภายในประเทศ 

 ค. ขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ 

 ง. ไมมี่ข้อถกู 

 

8. บุคคลสําคัญท่ีให้การสนับสนุนขบวนการเสรีไทยสายอังกฤษ (และท้ายท่ีสุดจะเป็นผู้ เช่ือม

ความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ และฝ่ายเจ้า)  ทัง้ยงัทรงเข้าร่วมในฐานะผู้ ใหญ่ของไทย

กบักองกําลงัทหารองักฤษหรือท่ีเรียกวา่ “หนว่ย Force 136 คือใคร 

 ก. สมเดจ็พระนางเจ้ารําไพพรรณี 

 ข. ม.จ.ศุภสวัสดิ์สนิท สวัสดวัิตน์ 

 ค. พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์ 

 ง. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
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9. คนไทยในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ ท่ีได้อาสาสมคัรเข้าในกองทพัของประเทศทัง้สองดงักล่าว ตา่งก็

ได้รับการฝึกอยา่งหนกัด้านใดบ้าง 

 ก. ด้านวิชาการรบแบบกองโจร 

 ข. ด้านการก่อวินาศกรรม 

 ค. ด้านการรับสง่วิทยส่ืุอสาร 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 

10. ขบวนการเสรีไทยได้จดัตัง้โรงเรียนนายทหารสารวตัรและโรงเรียนนายสิบสารวตัรทหาร โดยรับ

สมคัรนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและนกัเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ

การเมือง นกัเรียนเตรียมอดุมศกึษาแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและนกัเรียนเตรียมนายเรือ เพ่ืออะไร 

 ก. เพ่ือฝึกให้เป็นผู้นําของกองกําลังพลพรรคใต้ดินในการสู้รบขับไล่กองทัพญ่ีปุ่น               

ออกจากประเทศไทย 

 ข. เพ่ือสนบัสนนุการศกึษาในเวลานัน้ 

 ค. เพ่ือรับสมคัรนิสิตท่ีมีผลการเรียนดีเข้ามาเป็นทหาร 

 ง. ไมมี่ข้อถกู 

 

11. ญ่ีปุ่ นยอมจํานนตอ่ฝ่ายสมัพนัธมิตร เม่ือวนัใด 

 ก. 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 

 ข. 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 (ญ่ีปุ่ นได้เปิดฉากโจมตีฐานทพัเรือเพิร์ลฮาเบร์ิลของสหรัฐอเมริกา) 

 ค. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ไทยตกลงทําสญัญาเป็นพนัธมิตรทางการทหารกบัญ่ีปุ่ น รวมทัง้

พนัธมิตรทางการรุกรานและการป้องกนั) 

 ง. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (กองทพับกสนาม ได้เคล่ือนกําลงัเข้าไปในสหรัฐไทยใหญ่) 

 

12. ประเทศใดบ้างท่ีตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม 

 ก. เยอรมนั 

 ข. ญ่ีปุ่ น 

 ค. อิตาลี 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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13. ใครเป็นผู้แนะนําให้ออกประกาศสนัตภิาพ เพ่ือยืนยนัว่า สงครามระหว่างไทยกบัสหรัฐอเมริกาและ

องักฤษนัน้เป็นโมฆะ 

 ก. ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (ไม่เก่ียว ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ คือ ผูก่้อตัง้ลูกเสือโลก) 

 ข. ลอร์ดสตีเฟน กรีน (ไม่เก่ียว ลอร์ดสตีเฟน กรีน คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและ

การลงทนุขององักฤษ พ.ศ. 2555) 

 ค. ลอร์ดหลุยส์ เมานท์แบทเทน (ผู้บญัชาการทหารสูงสุดสมัพนัธมิตร ในภาคพืน้เอเชีย

อาคเนย์ในขณะนัน้) 

 ง. ไมมี่ข้อถกู 

 

14. คําประกาศสนัติภาพข้อใดท่ียืนยนัว่า “สงครามระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและองักฤษนัน้เป็น

โมฆะ” และด้วยประกาศสนัติภาพฉบบันี ้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศรับรองความเป็นเอกราช

ของประเทศไทย 

 ก. ว่าประเทศไทยมีเจตจํานงแน่วแน่ท่ีจะสถาปนาสมัพนัธไมตรีซึ่งได้มีตอ่สหประชาชาติก่อน

การยดึครองของญ่ีปุ่ น 

 ข. ประเทศไทยพร้อมท่ีจะคืนอาณาเขตบางส่วนท่ีญ่ีปุ่ นได้มอบหมายให้แก่ไทย ให้แก่องักฤษ

และฝร่ังเศส 

 ค. ให้คํามัน่สญัญาว่าจะจ่ายคา่ทดแทนท่ีเป็นธรรมและความยตุิธรรมสําหรับความบบุสลาย

ตา่งๆ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 

15. ขบวนการเสรีไทย มีอีกช่ือหนึง่เรียกวา่อะไร 

 ก. ขบวนการต่อต้านญ่ีปุ่น 

 ข. ขบวนการรวมชาตไิทย 

 ค. ขบวนการลบัในไทย 

 ง. ขบวนการชาตนิิยม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 



ภาคผนวก จ 
ร่างความตกลง 21 ข้อ 

 
    1. ให้ยุบองค์การทหาร องค์การก่ึงทหาร องค์การทางการเมือง ซึ่งกระทําการโฆษณาเป็น

ปรปักษ์ตอ่สหประชาชาต ิ

    2. ส่งมอบบรรดาเรือทัง้หมดท่ีเป็นของสหประชาชาติซึ่งอยู่ในท่าเรือให้แก่เจ้าหน้าท่ี

สมัพนัธมิตร 

    3. จะกระทําการทุกวิถีทางเพ่ือปลดเปลือ้งบรรเทาทกุข์เชลยศึก และผู้ ท่ีกักขงัสมัพนัธมิตร 

และจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา อนามัย และการขนส่ง ให้มีเพียงพอ โดย

ปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ีทหารฝ่ายสมัพนัธมิตร 

    4. จะรับผิดชอบในการป้องกนัรักษาและซ่อมแซมชดใช้ซึง่ทรัพย์สินของสมัพนัธมิตรทัง้หมด 

    5. ร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีทางการทหารฝ่ายสมัพนัธมิตรในเร่ือง 

      ก. ปลดอาวธุญ่ีปุ่ นในประเทศไทย และสง่มอบให้แก่ฝ่ายสมัพนัธมิตร 

     ข. ยดึและมอบเคร่ืองอปุกรณ์ในการสงครามของญ่ีปุ่ นให้แก่เจ้าหน้าท่ีทางการทหาร

ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งจะได้ตัง้ขึน้ รวมทัง้เรือรบ เรือสินค้าทุกชนิด เคร่ืองบิน อาวุธ กระสุน ยานยนต์             

และยานอ่ืนๆ คลังทหารต่างๆ รวมทัง้นํา้มันท่ีใส่ในการบิน และนํา้มันอ่ืนๆ กับเชือ้เพลิง เสือ้ผ้า 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของวิทย ุและทรัพย์สมบตัอ่ืินๆ ซึง่เป็นของกองทพัญ่ีปุ่ น 

    6. ห้ามทําการค้ากบัศตัรูของสมัพนัธมิตร 

    7. ยดึทรัพย์ของญ่ีปุ่ นทัง้หมด (และศตัรูอ่ืนๆ) มอบให้สมัพนัธมิตร 

    8. ร่วมมือในการฟ้องร้องและสอบสวนบคุคลซึ่งต้องหาว่าเป็นอาชญากรสงคราม หรือผู้ ท่ี

ร่วมมือกบัญ่ีปุ่ น หรือกบัศตัรูของสมัพนัธมิตรโดยเปิดเผย 

    9. สง่มอบตวักบฏซึง่เป็นชนชาตสิมัพนัธมิตรให้แก่เจ้าหน้าท่ีสมัพนัธมิตร 

    10. จะบํารุงรักษาและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสัมพันธมิตรทัง้ทางทัพเรือ                    

ทพับก และทพัอากาศ ตลอดจนท่าเรือ สนามบิน สิ่งก่อสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ทางคมนาคม อาวุธ

และคลงัทกุชนิด ตามท่ีจะได้ระบ ุและนอกจากนัน้รวมทัง้สิ่งปลกูสร้างบนพืน้ดิน และคลงัสมัภาระอ่ืนๆ 

ตามแต่เจ้าหน้าท่ีทหารสัมพันธมิตรจะได้แจ้งความประสงค์เป็นครัง้คราว เพ่ือให้เป็นท่ีพักทหาร                    

ในการท่ีจะเข้ามาปลดอาวธุญ่ีปุ่ นและเป็นท่ีเก็บของด้วย 

    11. จะให้ใช้ทา่เรือและให้ความสะดวกในการจราจรแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรในดินแดน

ไทยได้ตามประสงค์ 
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    12. จดัการตามความประสงค์ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรในการควบคมุหนงัสือพิมพ์ 

ตรวจตราและควบคุมวิทยุ การติดต่อทางสายต่างๆ การติดตัง้หรือกิจการอ่ืนๆท่ี เก่ียวกับคมนาคม

ภายใน 

    13. จะดําเนินการปกครองทางพลเรือนต่อไปโดยปฏิบตัิตามความประสงค์ของเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายสมัพนัธมิตร เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบตักิิจการของเขาได้ 

    14. ในกรณีท่ีจะต้องการให้มีความสะดวกในการเกณฑ์แรงงาน และการใช้ประโยชน์ใน

ดนิแดนไทย ซึง่การประกอบการอตุสาหกรรมขนส่ง ตลอดจนการคมนาคม โรงไฟฟ้า สาธารณกิจ และ

ความสะดวกอ่ืนๆ คลงัเชือ้เพลิงและวตัถอ่ืุนๆ ตามแตเ่จ้าหน้าท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรจะแสดงความประสงค์

มา 

    15. เรือสินค้าของชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในน่านนํา้ไทยหรือต่างประเทศ ต้องอยู่ในความ

ควบคมุของสมัพนัธมิตร เม่ือสมัพนัธมิตรต้องการเพ่ือผลประโยชน์ของสมัพนัธมิตร 

    16. ยอมให้จดัตัง้ผู้แทนทางทหารซึ่งแต่งตัง้โดยเจ้าหน้าท่ีทางการทหาร เพ่ือเป็นท่ีปรึกษา              

ในการจดักําลงั การฝึก และการจดัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้กําลงัของกองทพัไทย 

    17. ห้ามไม่ให้นําเข้าข้าว ดีบุก ยาง และไม้สัก ออกนอกประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่ง

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรจะเห็นว่าจําเป็น โดยพิจารณาเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นอยู่ขณะนัน้ 

เว้นแต่ในความอํานวยของกรรมการผสมฝ่ายสัมพันธมิตร หรือเจ้าหน้าท่ีคล้ายกันท่ีจะมาแทน

คณะกรรมการคณะนี ้

    18. ตลอดเวลาท่ีโลกยงัขาดแคลนข้าว ตามความเห็นของคณะกรรมการผสมสมัพนัธมิตร 

หรือเจ้าหน้าท่ีสมัพนัธมิตร จะต้องปรับปรุงข้าวให้ได้ผลเป็นจํานวนมากท่ีสดุ และจํานวนท่ีเหลือจะต้อง

มีไว้ให้กรรมการข้าวสมัพนัธมิตรด้วยราคาท่ีจะตกลงกับคณะกรรมการข้าว โดยถือราคาควบคมุข้าว            

ท่ีอยูใ่นประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 

    19. จะตกลงรายละเอียดกับคณะกรรมการข้าวของสัมพนัธมิตรในเร่ืองเก่ียวกับวิธีการท่ี                   

จะให้บังเกิดผลตามข้อตกลงข้างบนนี ้ข้อตกลงดังกล่าวนีจ้ะต้องกินความถึงรายละเอียดตาม

ภาคผนวกตกลงนี ้และนอกจากนัน้จะจดัให้มี 

     ก. สมัพนัธมิตรจะเข้าควบคมุเพ่ือให้กิจการต่างๆ ท่ีสมัพนัธมิตรต้องการให้เป็นไป

ตามความประสงค์จนกวา่รัฐบาลไทยจะมีประกนัให้แก่สมัพนัธมิตร 

     ข. เพ่ือให้มีความร่วมมือภายหลังต่อไปอีกระหว่างระหว่างรัฐบาลไทยกับ

คณะกรรมการข้าวสมัพนัธมิตร ในการท่ีจะบริหารข้อผกูพนัใดๆ ซึง่ได้มีขึน้แล้วนัน้ตอ่ไป 
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    20. การวางนโยบายการเงินของไทย (รวมทัง้อัตราแลกเปล่ียนซึ่งกําหนดเม่ือเร่ิมต้น)                  

ต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้แทนฝ่ายสมัพนัธมิตร โดยยึดหลกัความสะดวกท่ีจะให้การปลกูข้าวมี

ผลมากท่ีสดุ และให้บงัเกิดอปุโภคอ่ืนๆ ท่ียงัขาดแคลนอยู ่และเพ่ือหลีกเล่ียงการยุง่ยากทางเศรษฐกิจ 

    21. จะให้ขา่วท่ีเป็นประสงค์โดยเร็วท่ีสดุ และจะปฏิบตัติามภาคผนวกซึง่ได้แนบมาด้วย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

 



ภาคผนวก ฉ 

ความตกลงสมบูรณ์แบบ 

เพ่ือเลิกสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยและดินแดนใหญ่และอินเดีย 

ลงนามกัน ณ สิงคโปร์  วันท่ี  1 มกราคม 2489 

   โดยท่ีตามประกาศซึ่งได้กระทํา ณ กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ผู้ สําเร็จราชการ

แทนพระองค์แห่งประเทศไทย   ได้ประกาศในพระปนมาภิไชย  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัแห่งประเทศไทย

ว่า  การประกาศสงครามซึ่งประเทศไทยได้กระทําเม่ือวนัท่ี 25  มกราคม  ค.ศ. 1942 ตอ่สหราชอาณาจกัร

เป็นโมฆะ ด้วยเหตท่ีุกระทําไปโดยขดักับเจตจํานงของประชากรชาวไทย และเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 

และ กฎหมายของประเทศไทย และ 

   โดยท่ีวนัเดียวกนัประกาศลงวนัท่ี 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ดงักลา่วแล้วได้รับความเห็นชอบเป็น

เอกฉนัท์จากสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยและ 

   โดยท่ีรัฐบาลได้บอกปฏิเสธสมัพนัธ์ไมตรี ซึง่ประเทศไทยได้กระทํากบัญ่ีปุ่ น เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1941 กบัทัง้บรรดาสนธิสญัญา  กตกิา  หรือความตกลงอ่ืนๆซึง่ได้กระทําไว้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและ 

   โดยท่ีรัฐบาลไทยมีความใฝ่ใจท่ีจะเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ในการบรรเทาผลแห่งสงคราม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในการดําเนินบรรดากระบวนการอันมีความมุ่งหมายท่ีจะช่วยเหลือในการกลับ

สถาปนาความมัน่คงระหวา่งประเทศและสวสัดภิาพทางเศรษฐกิจทัว่ไปและ 

   โดยท่ีรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจกัรและรัฐบาลอินเดียอาศยัข้อคํานึงเน่ืองด้วยการกระทําในการ

บอกปฏิเสธ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ปฏิบัติไปแล้ว และระลึกอยู่ด้วยเหมือนกันถึงการอุปการท่ีกระบวนการ

เคล่ือนไหวต่อต้าน ในประเทศไทยได้อํานวยให้ระหว่างสงครามกับญ่ีปุ่ น จึงมีความปรารถนาท่ีจะให้

สถานะสงครามสิน้สดุลงโดยทนัที 
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   ฉะนัน้รัฐบาลแหง่สหราชอาณาจกัรและรัฐบาลอินเดียฝ่ายหนึ่ง กบัรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีความ

ปรารถนาท่ีจะกลบัเจริญความสมัพนัธ์ทางไมตรีอนัสนิทสนม ซึ่งมีอยู่ก่อนสงคราม จึงตกลงกระทําความ

ตกลงเพ่ือความประสงค์ดงักลา่ว และเพ่ือการนีไ้ด้แตง่ตัง้ผู้ มีอํานาจเตม็คือ 

ฝ่ายรัฐบาลแหง่สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ 

 นาย ม.อี.เคนิง,  ซี.เอ็ม.จี. , โอ.บี.อี. 

ฝ่ายรัฐบาลดนิเดีย 

 นาย ม.ส.อาเนย์ 

ฝ่ายรัฐบาลไทย 

 หมอ่มเจ้าวิวฒันไชย  ไชยนัต์ 

 พลโท พระยาอภยัสงคราม 

 นายเสริม  วินิจฉยักลุ 
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   ผู้ซึง่ได้สง่หนงัสือมอบอํานาจเตม็ให้แก่กนัและกนั และได้ตรวจเห็นวา่เป็นไปตามแบบท่ีดีและ

ถกูต้องแล้ว ได้ทําความตกลงกนัดงัตอ่ไปนี ้

การใช้คืนและการปรับปรุง 

ข้อหน่ึง 

   รัฐบาลไทยตกลงว่าจะบอกปฏิเสธบรรดากระบวนการ เน่ืองจากการประกาศสงครามอันได้

กระทํา เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1942 ดงักล่าวแล้วข้างต้น และจะจดักระบวนการทางนิติบญัญัติ  และ

การปกครองท่ีจําเป็น เพ่ือให้เป็นผลแก่การบอกปฏิเสธนัน้ 

ข้อสอง 

   รัฐบาลไทยได้แถลงว่าเป็นโมฆะบรรดาการท่ีนบัว่าได้มาซึ่งอาณาเขตบริติช ท่ีประเทศไทยได้

กระทําหลงัวนัท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 กบับรรดาหลกัสิทธิ สิทธิทรัพย์สิน และผลประโยชน์ซึ่งรัฐบาลไทย

หรือคนในบงัคบัไทยได้มาในอาณาเขตดงักลา่วหลงัจากวนัท่ีว่านัน้ รัฐบาลไทยตกลงว่า จะจดักระบวนการ

ทางนิตบิญัญตัท่ีิจําเป็น เพ่ือให้เป็นผลตามคําแถลงข้างบนนี ้และโดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

   ก. จะยกเลิก และแถลงวา่เป็นโมฆะตัง้แตต้่น บรรดากระบวนการทงนิติบญัญัติและทางปกครอง 

เก่ียวกบัการซึ่งนบัว่าเป็นการผนวกหรือรวมเข้าในประเทศไทยแห่งอาณาเขตบริติช ซึ่งได้กระทําหลงัวนัท่ี             

7 ธนัวาคม ค.ศ. 1941 

   ข. จะถอนบรรดาเจ้าหน้าท่ีทหารไทยตามความต้องการของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหาร

ผู้ มีอํานาจ ออกจากบรรดาอาณาเขตบริติชเหล่านี ้หลงัจากท่ีนบัได้ว่าผนวกหรือรวมเข้ากับประเทศไทย

แล้ว 

   ค. จะคืนบรรดาทรัพย์สินท่ีได้เอาไปจากอาณาเขตเหล่านี ้รวมทัง้เงินตรา เว้นแต่เท่าท่ีแสดง

หลกัฐานได้วา่ได้ให้คา่อนัเป็นธรรมเป็นการแลกเปล่ียนกนัแล้ว 
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   ง. จะให้ค่าทดแทนเพ่ือความวินาศหรือความบุบสลายแห่งทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์               

ในอาณาเขตนี ้อนัเกิดขึน้จากการท่ีประเทศไทยยดึครองอาณาเขตเหลา่นี ้

   จ. จะไม่ถอนเป็นเงินสเตอร์ลิงจากทนุสํารองสเตอร์ลิงท่ีเคยมีอยู่ ซึ่งธนบตัรไทยท่ีเดินสะพดัอยู ่

อนัเจ้าหน้าท่ีบริติชได้รวบรวมไว้ในอาณาเขตบริติชท่ีประเทศไทยได้ยึดครองภายหลังวนัท่ี 7 ธันวาคม           

ค.ศ. 1941 

ข้อสาม 

   รัฐบาลไทยตกลงว่า  จะ รับผิดชอบในการพิทักษ์ รักษาและคืนในสภาพไม่ เ ส่ือมเ สีย                      

บรรดาทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ทุกชนิดของฝ่ายบริติชในประเทศไทย และในการใช้ค่าทดแทน            

เพ่ือความวินาศหรือความบบุสลายท่ีได้รับ คําว่า “ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์” ให้กินความรวมตลอด

ถึงทรัพย์สินทางราชการของรัฐบาลแหง่สหราชอาณาจกัรและรัฐบาลอินเดีย ทรัพย์สินท่ีได้รับโอนกรรมสิทธิ

หลงัจากสงครามได้อุบตัิขึน้บํานาญท่ีให้แก่คนชาติบริติช สต๊อกดีบุก ไม้สกัและอ่ืนๆ ซึ่งให้ไว้แก่ห้างและ

เอกชน บริตชิก่อนวนัท่ี 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1941 และยงัคงสมบรูณ์ในเวลานัน้ 

ข้อส่ี 

   รัฐบาลไทยตกลงวา่ จะเลิกพิทกัษ์ธุรกิจการธนาคารและการพาณิชย์ฝ่ายบริตชิ และยอมให้กลบั

ดําเนินธุรกิจตอ่ไป 

ข้อห้า 

   รัฐบาลไทยตกลงวา่ จะยอมรับผิดโดยบวกดอกเบีย้ตามอตัราส่วนร้อยท่ีสมควรในส่วนการใช้เงิน

ค้างจา่ยเก่ียวกบัเงินกู้และเก่ียวกบัดารใช้เงินบํานาญเตม็จํานวนตัง้แตว่นัท่ีหยดุให้เงินตามระเบียบ 
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ความม่ันคง 

ข้อหก 

   รัฐบาลไทยยอมรับนบัถือว่า กระบวนเหตกุารณ์ในสงครามกับญ่ีปุ่ น แสดงให้เห็นความสําคญั

ของประเทศไทย เน่ืองในการป้องกัน มลายา พม่า อินเดียและอินโดจีน และความมั่นคงของมหาสมุทร

อินเดียและเขตแคว้นปาซิฟิคตะวันตกเฉียงใต้ และรัฐบาลไทยได้ตกลงว่าจะร่วมมือเต็มท่ีในบรรดา

ข้อตกลงเพ่ือความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ หรือ คณะรัฐมนตรีความมั่นคง                 

แห่งองค์การนัน้เห็นชอบแล้ว และหากจะเก่ียวเน่ืองถึงประเทศไทย และเฉพาะอย่างย่ิงในบรรดาข้อตกลง 

เพ่ือความมัน่คงระหวา่งประเทศซึง่หากจะเก่ียวกบัประเทศหรือแคว้นเหล่านัน้ 

ข้อเจ็ด 

   รัฐบาลไทยรับว่า จะไม่ตัดคลองข้ามอาณาเขตไทยเช่ือมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย                        

โดยรัฐบาลแหง่สหราชอาณาจกัรมิได้เห็นพ้องด้วยก่อน 

การร่วมมือทางพาณิชย์และเศรษฐกิจ 

ข้อแปด 

   รัฐบาลไทยตกลงว่า จะจดักระบวนการทุกอย่างท่ีจะกระทําได้เพ่ือกลับสถาปนาการค้าขาเข้า 

และ ขาออกระหวา่งประเทศไทยฝ่ายหนึง่ กบั อาณาเขตบริติชท่ีใกล้เคียงอีกฝ่ายหนึ่ง และยึดถือและรักษา

นโยบายฐานะเพ่ือนบ้านท่ีดีในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเดนิเรือชายฝ่ัง 

ข้อเก้า 

  รัฐบาลไทยรับว่า จะเจรจากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทําได้                

เพ่ือทําสนธิสญัญาการตัง้ถ่ินฐาน การพาณิชย์และการเดนิเรือฉบบัใหม่ และทําอนสุญัญากงสลุ โดยอาศยั

การถ้อยทีถ้อยใช้หลกัการข้อ 11 ข้างลา่งเป็นมลูฐาน 
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ข้อสิบ 

   รัฐบาลไทยรับว่า จะเจรจากับอินเดียโดยเร็วท่ีสดุท่ีจะกระทําได้ เพ่ือทําสนธิสญัญาการพาณิชย์

และการเดนิเรือฉบบัใหม ่โดยอาศยัการถ้อยทีถ้อยใช้หลกัการในข้อตอ่ไปนีเ้ป็นมลูฐาน 

ข้อสิบเอ็ด 

   1. ระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้ทําสนธิสญัญาและอนสุญัญาดงักลา่วในข้อ 9 และ 10 ข้างบนนี ้และภายใต้

บงัคบัแห่งวรรค (2) ของข้อนี ้รัฐบาลไทยรับว่าจะถือตามบทบญัญิติแห่งสนธิสญัญาการค้าพาณิชย์และ

การเดินเรือ ซึ่งลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1937 กับทัง้รับว่านอกจาก

สนธิสญัญาจะอนญุาติให้กระทําได้โดยชดัแจ้งแล้ว จะไม่ใช้กระบวนการใดๆบงัคบั อนัเป็นการอาศยัเหตุ

สญัชาติกีดกนัผลประโยชน์ทางพาณิชย์และอจุสาหกรรม ฝ่ายบริติชหรือผู้ประกอบวิชาฝ่ายบริติชจากการ

มีสว่นร่วมในเศรษฐกิจและการค้าของไทยหรือกระบวนการใดๆท่ีบงัคบัให้รักษาไว้ ซึ่งสต๊อกหรือส่วนสํารอง

เกินกวา่ท่ีปฏิบตักินัอยูโ่ดยปกตใินการพาณิชย์ การเรือ การอตุสาหกรรม หรือการธุรกิจ 

   2. คํามัน่สญัญาของรัฐบาลไทยกล่าวข้างบนนี ้(ก) ให้มีข้อยกเว้นใดๆได้ตามแตท่ี่จะมีข้อตกลง

กันในเวลาใดๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรหรือรัฐบาลอินเดีย แล้วแต่กรณีกับรัฐบาลไทย                  

(ข) นอกจากจะได้ยืดเวลาออกไปด้วยความตกลงพร้อมกัน จะเป็นอนัตกไปถ้าหากว่าสนธิสญัญาและ

อนสุญัญาดงักลา่วในข้อ 9 และ 10 ไมไ่ด้ทํากนัภายในกําหนดเวลา 3 ปี นบัแตว่นัใช้ความตกลงนี ้

   3. ความในข้อนีไ้ม่ได้ถือว่า เป็นการตดัทางท่ีจะให้ผลปฏิบตัิซึ่งให้ประโยชน์อนเุคราะห์เท่าเทียม

กนัแก่คนชาต ิและการธุระของสหประชาชาตทิัง้หมดหรือแตช่าติหนึง่ชาตใิด 
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ข้อสิบสอง 

   รัฐบาลไทยรับว่า จะมีข้อตกลงระหว่างประเทศทัว่ไปใดๆเก่ียวกับดีบุกหรือยาง ซึ่งอนุโลมตาม

หลักการเก่ียวกับข้อตกลงว่าด้วยโภคภัณฑ์ ตามแต่องค์การสหประชาชาติ หรือคณะมนตรีเศรษฐกิจ              

และการสงัคมแหง่องค์การนัน้จะได้ตกลงกนั 

ข้อสิบสาม 

   จนกระทั่งวันซึ่งจะเป็นวันเดียวหรือต่างวนักันก็ได้ แต่ไม่ช้ากว่าวนัท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1947 

รัฐบาลไทยรับว่า นอกจะจะเป็นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการประสม ณ วอชิงตนั หรือ องค์คณะ

ใดๆ ท่ีจะมาทําแทน ในกรณีข้าว นอกจากจะได้เป็นไปตามคําอํานวยขององค์การพิเศษท่ีจะจดัตัง้เพ่ือการ

นัน้แล้ว จะห้ามบรรดาการส่งข้าว ดีบุก ยาง และไม้สักออกนอกประเทศ และจัดระเบียบการค้า                 

และเร่งการผลิตโภคภณัฑ์เหลา่นี ้

ข้อสิบส่ี 

   รัฐบาลไทยรับวา่ โดยเร็วท่ีสดุท่ีพอจะกระทําได้ โดยเอาข้าวไว้ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายใน

ของไทยแล้ว จะจดัให้มีข้าวสาร ณ กรุงเทพฯ โดยไม่คิดมลูค่า เพ่ือให้องค์การแห่งสหราชอาณาจกัรจะได้

แจ้งให้ทราบนัน้ใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณข้าวส่วนท่ีเหลือซึ่งสะสมไว้และมีอยู่ในประเทศไทย ณ บดันี ้               

แตไ่มเ่กินหนึง่กบัก่ึงล้านตนั เป็นอยา่งมาก หรือจะตกลงกนัวา่จํานวนข้าวสารอนัแน่นอนท่ีจะจดัให้มีไว้เพ่ือ

ประโยชน์ ได้ตามความในข้อนีน้ัน้องค์การดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ กําหนด และข้าวสาร ข้าวเปลือก                

หรือข้าวกล้องท่ีส่งมอบ ตามความในข้อนีจ้ะให้อนุโลมตามมาตรฐานคุณภาพ เป็นท่ีตกลงกันตาม

เจ้าหน้าท่ี ดงักลา่วจะได้กําหนด 

ข้อสิบห้า 

   จนกระทัง่วนัท่ีไม่ช้ากว่าวนัท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1947 รัฐบาลไทยตกลงว่าจะจดัให้องค์กรข้าว

ดงักล่าวในข้อ 13 และ ข้อ14 ใช้ประโยชน์ได้ในข้าวทัง้หมดอนัเป็นส่วนท่ีเหลือจากความต้องการภายใน

ของประเทศไทย ข้าวเช่นนีน้อกจากข้าวท่ีส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่าตามคํามัน่สญัญาท่ีให้ไว้ในข้อ 14 นัน้           
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จะได้ส่งให้โดยวิธีองค์การพิเศษ ดงักล่าวในข้อ 13 และข้อ 14 จะแจ้งให้ทราบและตามราคาท่ีกําหนดด้วย

ความตกลงกับองค์การนัน้ ทัง้นีโ้ดยคํานึงถึงราคาข้าวท่ีควบคมุในเขตแคว้นอ่ืนๆในเอเชีย ส่งข้าวออก                

นอกประเทศ 

การบินพลเรือน 

ข้อสิบหก 

   รัฐบาลไทยจะให้สายการเดินอากาศฝ่ายพลเรือนแห่งจกัรภพประชาชาติบริติช ได้รับผลปฏิบตัิ

โดยความตกลงอันจะได้เจรจากันกับรัฐบาลแห่งสมาชิกของจกัรภพประชาชาติบริติช ในเร่ืองการจัดตัง้

บํารุงรักษา และการเดินสายการอากาศเป็นระเบียบประจํา ซึ่งให้ประโยชน์อนุเคราะห์ไม่น้อยกว่าท่ีได้

ให้แก่อิมเบียเรียล แอร์เวย์ตามหนงัสือท่ีได้แลกเปล่ียนกนั ณ กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม ค.ศ. 1937 

ท่ีฝังศพสงคราม 

ข้อสิบเจ็ด 

   รัฐบาลไทยรับว่า จะทําความตกลงกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรและรัฐบาลอินเดียเพ่ือต่างฝ่าย

ต่างบํารุงรักษาท่ีฝังศพสงคราม ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่การจดัตัง้ถาวรและการดูแลภายหน้าแห่งท่ีฝังศพ

สงครามของฝ่ายบริตชิกบัฝ่ายอินเดียและท่ีฝังศพสงครามของฝ่ายไทยในอาณาเขตของแตล่ะฝ่าย 

ปกิณกะ 

ข้อสิบแปด 

   รัฐบาลไทยตกลงถือว่ายังคงใช้อยู่ซึ่งสนธิสัญญาสองฝ่าย ระหว่างราชอาณาจกัรหรือรัฐบาล

อินเดียได้ ระบแุล้วแตก่รณี ภายใต้บงัคบัแหง่ข้อแก้ไขใดๆท่ีรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจกัรหรือรัฐบาลอินเดีย

จะแจ้งให้ทราบ จะถือวา่สนธิสญัญาใดๆซึง่มิได้ระบไุว้ดงักลา่วนัน้เป็นอนัยกเลิกไป 
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ข้อสิบเก้า 

   รัฐบาลไทยตกลงถือว่ายงัใช้อยู่ระหว่างสหราชอาณาจกัรกบัประเทศไทย และระหว่างอินเดียกับ

ประเทศไทย บรรดาสนธิสัญญาอนุสัญญาหรือความตกลงหลายฝ่าย ซึ่งทําไว้ก่อนวันท่ี 8 ธันวาคม               

ค.ศ. 1941 

   (ก) ท่ีประเทศไทยและราชอาณาจกัรหรืออินเดียแล้วแต่กรณี เป็นภาคีอยู่ในขณะนัน้และยงัคง

เป็นภาคีอยู ่

   (ข) ท่ีสหราชอาณาจกัรหรืออินเดีย แล้วแต่กรณี เป็นภาคีอยู่ในขณะนัน้และยงัคงเป็นภาคีอยู ่           

แต่ประเทศไทยมิได้เป็นภาคี ทัง้นีรั้ฐบาลแห่งราชอาณาจักรหรือรัฐบาลอินเดีย จะได้แจ้งให้รัฐบาลไทย

ทราบ เม่ือได้รับแจ้งความดงักล่าว รัฐบาลไทยจะได้จัดการท่ีจําเป็นโดยทนัที ตามความในสนธิสัญญา 

อนสุญัญา หรือความตกลงดงักล่าว ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีผู้ ทําสญัญาอยู่นัน้ เพ่ือเข้าเป็นภาคีหรือ

เข้าเป็นภาคีไม่ได้ ก็จะปฏิบัติให้เป็นผลตามบัญญัติแห่งหนังสือสัญญานัน้ๆในส่วนท่ีเก่ียวกับสหราช

อาณาจกัรหรืออินเดียแล้วแตก่รณี โดยวิธีนิติบญัญัติหรือทางปกครองตามแตจ่ะเหมาะสม รัฐบาลไทยตก

ลงด้วยว่า จะสนองตามขเอแก้ไขใดๆในหนังสือสัญญานัน้ ซึ่งหากจะได้ใช้บังคับตามข้อกําหนดแห่ง               

ตราสารดงักลา่วหลงัจากวนัท่ีวา่นัน้ 

ข้อย่ีสิบ 

   ในระหว่างท่ียงัไม่ได้ให้เข้ารับเป็นภาคีแห่งองค์การระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งตัง้ขึน้ภายหลงัวนัท่ี 7 

ธันวาคม ค.ศ. 1941 อนัเป็นองค์การท่ีสหราชอาณาจกัรหรืออินเดียเป็นสมาชิกอยู่ รัฐบาลไทยจะตกลงว่า

จะปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆซึ่งเกิดขึน้จากหรือเน่ืองด้วยองค์การนัน้ๆขึน้ ตามแต่รัฐบาลแห่งสหราช

อาณาจกัรหรือรัฐบาลอินเดีย แล้วแตก่รณีจะได้ระบใุนเวลาใดๆ 
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ข้อย่ีสิบเอ็ด 

   โดยคํานึงถึงคํามั่นสัญญาซึ่งรัฐบาลอินเดียตกลง ถือว่าสถานะสงครามเป็นอันสิน้สุดลงและ             

จะดําเนินการโดยทนัที ในอนัจะกลบัเจริญความสมัพนัธไมตรีกับประเทศไทย และแลกเปล่ียนผู้แทนทาง

ทตูกนั 

ข้อย่ีสิบสอง 

   รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดียรับรองด้วยว่าจะสนบัสนุนการท่ีประเทศไทย

สมคัรเข้าเป็นสมาชิกแหง่สหประชาชาต ิ

วิเคราะห์ศัพท์และวันใช้ความตกลง 

ข้อย่ีสิบสาม 

  ภาคีผู้ ทําสญัญานีต้กลงกนัว่า คําวา่ “บริตชิ” ในความตกลงนี ้

   (1) เม่ือใช้แก่บคุคลธรรมดา หมายความวา่ บรรดาคนในบงัคบัของสมเดจ็พระมหากษัตริย์แหง่บ

ริเตนใหญ่ไอร์แลนด์ และอาณาจกัรบริตชิอนัโพ้นทะเลทัง้หลาย จกัรพรรดแิหง่อินเดีย ตลอดจนบรรดา

บคุคลในอารักขาของสมเดจ็พระมหากษัตริย์ 

   (2) เม่ือใช้แก่อาณาเขต หมายความวา่บรรดาอาณาเขตใดๆในอธิปไตย อธิราชย์ อารักขา หรือ

อาณตัิของสมเดจ็พระมหากษัตริย์แล้วแตก่รณี 

   (3) เม่ือใช้แก่นิติบคุคล หมายความวา่บรรดานิตบิคุคลท่ีได้รับสถานภาพเชน่นัน้จากกฏหมายท่ี

ใช้อยูใ่นอณาเขตๆดงักลา่วแล้วและ 

   (4) เม่ือใช้แก่ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์หมายความวา่ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์

ของบคุคลดงัระบไุว้ใน (1) หรือ (3) ข้างบนนีแ้ล้วแตก่รณี 
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ข้อย่ีสิบส่ี 

   ความตกลงนีใ้ห้ใช้แก่วนันีเ้ป็นต้นไป 

   เพ่ือพยานแก่การนี ้ผู้ลงนามข้างท้ายนีไ้ด้ลงนามและประทบัตราตกลงไว้เป็นสําคญั 

   ทําควบกันเป็นสามฉบบั เป็นภาษาอังกฤษ ณ สิงคโปร์ เม่ือวันท่ี หนึ่ง มกราคม คริสตศกัราช              

พนัเก้าร้อยส่ีสิบหก ตรงกบัพทุธศกัราช สองพนัส่ีร้อยแปดสิบเก้า 

ฝ่ายบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ 

  (ลงนาม) ม.อี.  เดนิง 

ฝ่ายอินเดีย 

    (ลงนาม) ม.ส.  อาเนย์ 

   (ลายมือช่ือนีไ้ด้ลงไว้ด้วยความตกลงกบัผู้แทน( ลงนามอกัษร) ม.ส.เอ ของสมเดจ็พระราชาธิบดี 

ในการปฏิบตัพิระราชกรณียกิจในความสมัพนัธ์กบับรรดารัฐอินเดีย) 

ฝ่ายไทย 

    (ลงพระนาม) วิวฒัน 

    (ลงนาม)  พระยาอภยัสงคราม 

    พลโท 

    (ลงนาม)  ส.วินิจฉยักลุ 
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    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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