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บทบรรณาธิการ 
 

  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับน้ีได้เดินทางมาถึงปีที่ 2 ฉบับที่ 
6 ประจําเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564 ฉบับน้ียังเข้มข้นด้วยเนื้อหาและสาระทางวิชาการ โดย
ดําเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและ
งานวิจัยที่มีความหลากหลายให้เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ  และผลงานวิจัย ที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ อีกทั้งยัง
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 4 บทความวิจัย ได้แก่ 
1.การประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 2.การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 3.การพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บําเพ็ญ) อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 4. การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการ
ดําเนินการเร่ืองการคูณในแนวต้ัง และ 1 บทความวิชาการ ได้แก่ 1.วาทกรรมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Little Forest 
  บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ยินดีต้อนรับบุคคลท่ี
ต้องการนําเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความทั่วไป บทความ
ปริทัศน์ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือให้เปิดกว้างด้านเนื้อหาและสาระที่จะ
ตีพิมพ์ลงในวารสารเก่ียวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ   
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารฯ ฉบับน้ี และยินดีรับข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้ น มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการจัด
การศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ           
บ้านแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม                  
โดยจำแนกตามสถานภาพและหลักสูตรที่เรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เรียนโครงการการจัด
การศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น จำนวน 126 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ร้อยละได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                  
ด้านที่  1 ด้านสภาวะแวดล้อมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่  2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสม                    
อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 4 ด้านผลผลิต มีความเป็นไปได้             
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : การประเมินโครงการ / หลักสูตรอาชีพระยะสั้น / การศึกษานอกโรงเรียน / การศึกษานอกระบบ 
 

ABSTRACT 

 This research aims to investigate the project evaluation on the vocational short course  
management of the Office of Non-Formal and Informal Education in Ban Phaeng District, Nakhon Phanom 
Province in the fiscal year 2019. Stratified random samples were totally 126 those comprised of the 
project responded and course attendants. The 4 aspects of rating scale questionnaire designed by the 
researcher consisted of ; context aspect, input aspect, process aspect and product aspect, which was 
employed for data collection. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used for 
statistical analysis. 
 Research result shown as the follows; the overall picture of this project was revealed at the high 
level. Its result also effectively considers on the highest level of the context aspect, while the basic aspect 
was belonged to the high level. Process aspect was functionally at the high level. The last aspect showed 
that feasibility of product aspect was at the highest level. 
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บทนำ 
 
 สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำ
มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยใน   
ทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้การศึกษา
เป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนางานและสร้างอาชีพ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่  (สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย . 
2559) เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนใช้สถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่บริการ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย. 2559)  
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีบทบาทหน้าที่
ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของทุกระดับ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562       
ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการการจัด
การศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่
เพื่ อยกระดับทักษะอาชีพ เพื่ อการมีงานทำ มีรายได้
สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ตามความต้องการของ
ประชาชน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้          
โดยเน้นหลักสูตรอาชีพระยะสั้นช่างพื้นฐาน จำนวน 5 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างเชื่อม หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง 
หลักสูตรช่างปูน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ
หลักสูตรช่างไม้ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย. 2562) ซึ่งโครงการดังกล่าวยัง
ไม่ได้มีการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ การประเมิน
โครงการ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการที่
ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่เพียงใด สามารถทำการประเมินก่อนเริ่มโครงการ 
ประเมินขณะที่โครงการกำลังดำเนินอยู่และการประเมินผล
โครงการหลังจากดำเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว (สมคิด พรมจุ้ย. 
2552) การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมิน
เพื่อให้ ได้สารสนเทศที่สำคัญ มุ่งประเมิน 4 ด้านของ 
Stufflebeam Daniel L. (Stufflebeam’s, 1973, อ้างถึง
ใน สุพักตร์ พิบูลย์, 2551) คือ การประเมินด้านสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท (Context  Evaluation) การประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้ องต้น  ( Input Evaluation) การประเมิน           
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมิน 
ด้ านผลผลิต  (Product Evaluation) ผู้ วิจัย ในฐานะที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รับผิดชอบ
ตามภารกิจหลักของงานการจัดการศึกษาด้านอาชีพจึงมี
ความสนใจท่ีจะประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้น  ปี งบประมาณ  พ .ศ .2562 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
บ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อจะนำผลการวิจัยไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานการจัด
การศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพื่อประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร
อ าชี พ ระ ย ะ สั้ น  ปี งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ .2 5 6 2  ข อ ง                  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
บ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใช้
รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL 4 ด้านของ 
Stufflebeam Daniel L. (Stufflebeam’s. 1973  ; อ้าง
ถึงใน สุพักตร์ พิบูลย์ . 2551 ) ได้แก่  (1) ด้ านสภาวะ
แ ว ด ล้ อ ม ห รื อ บ ริ บ ท  (2 )ด้ า น ปั จ จั ย เบื้ อ ง ต้ น                   
(3) ด้านกระบวนการ  (4) ด้านผลผลิต                     
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 26 คน ผู้เรียน 300 คน รวมทั้งสิ้น 326 คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 26 คน ผู้เรียน 100 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (Neuman. 1991: 221) และใช้วิธีโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
เทียบตามตัวแปรที่ศึกษาตามสถานภาพและหลักสูตรวิชา 
ที่เรียน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยศึกษาจาก
ตำรา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้นเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 2 ข้อ 
หลักสูตรที่ เรียนของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 4 ด้าน 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของ        
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
บ้ าน แพ ง จั งห วั ด น ค รพ น ม  จำน วน  2 8  ข้ อ  เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาระหว่าง .60-1.00 มีค่า
อำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .26-.72 มีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .91 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เรียน
โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น รวม 126 
คน ขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรในสังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม ให้นำแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามพร้อมเก็บข้อมูลและขอรับ
แบบสอบถามคืน ได้จำนวน 126 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและ
หลักสูตรที่เรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับผลการประเมินโครงการ
การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (3) ด้านกระบวนการ 
(4) ด้านผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมรายด้าน
และรายข้อ อธิบายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
โดยคำตอบจะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน           
และน้อยที่สุด 1 คะแนน ตามรูปแบบการประเมิน CIPP 
MODEL ของ Stufflebeam Daniel L. (Stufflebeam’s, 
1973, อ้างถึงใน สุพักตร์ พิบูลย์, 2551) โดยพิจารณาจาก
ระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์การวิเคราะห์ จำแนกตาม
สถานภาพและหลักสูตรที่ เรียนจากแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 28 ข้อ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
บ้านแพง จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตารางท่ี 1  
ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ

ประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมและรายด้าน 

ผลการประเมิน
โครงการการจัด

การศึกษาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้น 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 ด้านสภาวะ
แวดล้อม 

4.52 0.40 สอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ด้านที่ 2 ด้านปัจจัย
เบื้องต้น 

4.50 0.44 เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านที่ 3 ด้าน
กระบวนการ 

4.47 0.51 เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิต 4.51 0.52 เป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

รวม 4.50 0.41 ระดับมาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินโครงการการ
จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  ได้ แก่  ด้ านสภาวะแวดล้อม             
( = 4.52) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ 
( = 4.47) 
 เมื่ อวิ เคราะห์ ผลการประเมินโครงการการจัด
การศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังปรากฏในตารางที่ 2-5 
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ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น                              

ด้านที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาลักสูตรอาชพีระยะสั้น 

ด้านที่ 1 ด้านสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 
ระดับความสอดคล้อง 
  S.D. แปลผล 

1 
 

หลักการและเหตุผลโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนหน่วยงาน 

4.63 
 

0.56 
 

มากท่ีสุด 
 

2 
 

หลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับท้องถิ่นที่ท่าน
อาศัย 

4.61 
 

0.55 
 

มากท่ีสุด 
 

3 เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
วัตถุประสงค์ของโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพ มีความชัดเจนสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 

4.52 
 

0.59 
 

มากท่ีสุด 
 

4 เนื้อหาของหลักสูตรเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.47 0.62 มาก 
5 มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย 4.44 0.58 มาก 
6 ผู้เรียนมีความคาดหวังในการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพ ระยะสั้น 4.49 0.63 มาก 
7 ผู้เรียนมีความคาดหวังในการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพ ระยะสั้น 4.52 0.58 มากท่ีสุด 
 รวม 4.52 0.40 มากที่สุด 

 
          จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินโครงการ
การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  ด้านสภาวะ
แวดล้อม โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  หลักการและเหตุผลโครงการการจัด

การศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนหน่วยงาน ( = 4.63) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตร
เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( = 4.44)  

 
ตารางที่  3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น                          

ด้านที่ 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อ 
ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสตูรอาชีพระยะสั้น 

ด้านที่ 2 ด้านปัจจัยเบื้องตน้ (Input Evaluation : I) 
ระดับความเหมาะสม 

  S.D. แปลผล 
1 
 

วิทยากรผู้สอนโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ความชำนาญเหมาะสม  

4.49 
 

0.56 
 

มาก 
 

2 
 

งบประมาณที่ใช้สำหรับโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น       
มีความเหมาะสมเพียงพอ  

4.44 
 

0.57 
 

มาก 
 

3 
 

วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษา
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นจัดหาเพียงพอ  

4.48 
 

0.61 
 

มาก 
 

4 
 

คู่มือ /เอกสารประกอบเรียนการสอนเหมาะสมเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  

4.56 
 

0.60 
 

มากท่ีสุด 
 

5 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเอาใจใส่ในการจัดการเรียน การสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหาหลักสูตรอาชีพทีเ่รียน 

4.52 
 

0.63 
 

มากท่ีสุด 
 

6 
 

หลักสูตร จัดการเรียนการสอนกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนิน
โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 

4.49 
 

0.59 
 

มาก 
 

7 สถานที่สำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความ 4.52 0.61 มากท่ีสุด 
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เหมาะสม 
 รวม 4.50 0.44 มาก 

 
          จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินโครงการ
การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นด้านปัจจัย
เบื้องต้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
( =4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ คู่มือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เหมาะสมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อาชีพระยะสั้น ( = 4.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
ได้แก่ งบประมาณที่ใช้สำหรับโครงการการจัดการศึกษา
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นมีความเหมาะสมเพียงพอ (  = 
4.44)  

 
ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น                       
            ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการโดยภาพรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสตูรอาชีพระยะสั้น 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
ระดับความเหมาะสม 
  S.D. แปลผล 

1 ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามโครงสร้างการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพ        
ระยะสั้น 

4.49 0.61 มาก 

2 
 

มีการใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร  
อาชีพระยะสั้น 

4.47 
 

0.62 
 

มาก 
 

3 
 

โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี 
ความต้องการในการฝึกอาชีพ 

4.47 
 

0.64 
 

มาก 
 

4 
 

สาระเนื้อหาของหลักสูตรโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
มีความชัดเจน ปฏิบัติได้ 

4.44 
 

0.62 
 

มาก 
 

5 ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงตามหลักสูตรที่เรียน 4.45 0.64 มาก 
6 การประเมินผลเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 4.50 0.61 มาก 
7 การเรียนการสอนมีการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4.52 0.64 มากท่ีสุด 
 รวม 4.47 0.51 มาก 

 
             จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินโครงการ
การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นด้านกระบวนการ
โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.47) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การเรียนการสอนมีการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ( =4.52) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
ได้แก่ สาระเนื้อหาของหลักสูตรโครงการการจัดการศึกษา
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นมีความชัดเจนปฏิบัติได้  ( = 
4.44)  

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
            ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการโดยภาพรวมและรายข้อ 
 

ข้อ 
ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสตูรอาชีพระยะสั้น 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) 
ระดับความเป็นไปได้ 

  S.D. แปลผล 
1 ผูเ้รียนมีผลงาน ชิ้นงานในการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 4.52 0.61 มากท่ีสุด 
2 ผู้เรียน มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 4.49 0.61 มาก 
3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.48 0.62 มาก 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
            ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการโดยภาพรวมและรายข้อ (ต่อ) 

ข้อ 
ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสตูรอาชีพระยะสั้น 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) 
ระดับความเป็นไปได้ 

  S.D. แปลผล 
4 ผู้เรียนสามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 4.52 0.65 มากท่ีสุด 
5 ผู้เรียนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
6 ผู้เรียน มีความชำนาญในหลักสูตรอาชีพที่เรียน 4.52 0.62 มากท่ีสุด 
7 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโครงการการจัดการศึกษา

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
4.52 

 
0.64 

 
มากท่ีสุด 

 รวม 4.51 0.52 มากที่สุด 
 
              จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินโครงการ
การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นโดยภาพรวมมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่

ผู้เรียนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
( =4.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้ เรียน
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ( = 4.48)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย สามารถ
นำมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้น  ปี งบประมาณ พ .ศ .2562 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
บ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ม า ก  ทั้ ง นี้  อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการ        
มีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ตามความต้องการเรียนของผู้เรียน ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม ได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           
โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้แก่
ประชาชนตามภารกิจงานการศึกษาด้านอาชีพ (สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย . 
2562) สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลานันท์ บุญกล้า 
(2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า      
ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  เมื่อพิจารณารายเป็นด้านพบว่า  
   1.  ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท พบว่า 
ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็น
เพราะได้มีการสำรวจสภาพความต้องการเรียนของผู้เรียน
ก่อนจัดการเรียนการสอน หลักการ เหตุผล โครงการการ

จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรอาชีพมีหลากหลาย 
เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน เหมาะสมกับท้องถิ่น ผู้เรียนนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เมธา ณ พิกุล (2558) ที่ได้วิจัยเรื่องการ
ประเมินโครงการฝึกวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ 
มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง 
ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โครงการมีหลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้อง
สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกอาชีพมีการกำหนดเป้าหมายวิธีการ
ดำเนินงานเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกมลานันท์ บุญกล้า (2559) ท่ีได้วิจัยเรื่อง 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
หนองปลาซิว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผลการประเมินเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ
โครงการกับน โยบายของหน่ วยงานและต้น สั งกั ด         
สภาพความเป็นจริงความต้องการของผู้ปกครองและ
ชุมชน วิธีการดำเนินสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
   2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผลการ
ประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ ได้จัดทำคู่มือ สื่อ การเรียนการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหาหลักสูตรที่เรียน หลักสูตรสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณเหมาะสมเพียงพอวิทยากรมีความรู้ความ
ชำนาญ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย. 2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัญชลี เกษสุริยงค์ (2550) ที่ได้วิจัยเรื่องการประเมิน
โครงการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กรมการทหาร
ช่าง ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า สถานที่ฝึกอบรม หลักสูตร
วิชาชีพ และระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ผู้บริหารโครงการ และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความเห็นว่า มีความเพียงพอเหมาะสม ผู้ที่เข้า
รับการฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรมกับเนื้อหาวิชาที่ใช้ใน
การฝึกอบรมและระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมกับจำนวน
ชั่วโมงของวิชาชีพที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา ณ พิกุล (2558) 
ที่ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกวิชาชีพสำหรับ
ทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์
มนตรี จังหวัดลำปาง ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า มีความ
คิดเห็น อาคารสถานที่มีความเหมาะสมต่อการฝึกวิชาชีพ 
มีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
   3 . ด้ านกระบวนการ  พ บว่ า ผลการ
ประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะมีการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง เนื้อหาหลักสูตรมีความ
ชัดเจน (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย. 2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เมธา ณ พิกุล (2558) ที่ได้วิจัยเรื่อง การประเมิน
โครงการฝึกวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ มณฑล
ทหารบกที่  32  ค่ ายสุ รศั กดิ์ มนตรี  จั งห วัดลำปาง          
ด้านกระบวนการ พบว่า การสำรวจข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานตามโครงการ ประชุมวางแผนก่อนดำเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่องและครบทุกองค์ประกอบ นิเทศ 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนมีการประเมินผล
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการทำการประเมิน
โครงการหลังจากการสิ้นสุดการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่องมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    
   4. ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมิน
โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นใน
ภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการจัดการเรียน การสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีทักษะความ
ชำนาญ มีความพึงพอใจ มองเห็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ (สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย . 

2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา ณ พิกุล (2558) 
ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกวิชาชีพสำหรับทหาร
กองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
จังหวัดลำปางด้านผลผลิต พบว่า ผู้ฝึกอาชีพนำความรู้ไป
ใช้ประกอบอาชีพได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ในครัวเรือน           
นำความรู้ ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่น ช่วยเหลือประชาชนได้
ไปพัฒนาหน่วยงาน มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก          
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลานันท์  บุญกล้า 
(2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ าฉะ เชิ ง เท รา  เขต  2          
การประเมินผลผลิต พบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก  
ผลการดำเนินกิจกรรมถั่วงอกคอนโดทำให้นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการปลูกพืชผลพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกพืช
ชนิดต่าง ๆ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว
ของตนเองได้ และผลการดำเนินกิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว
ทำให้นักเรียนได้รู้จักสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  จากการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการ สาระ
เนื้อหาของหลักสูตรโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้นมีความชัดเจน ปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
ดังนั้น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมควรจัดทำสาระ
เนื้อหาหลักสูตร โครงสร้าง แนวทางการปฏิบัติมีความ
ชัดเจน 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาการพัฒนา
สาระเนื้อหาของหลักสูตรอาชีพให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
บริบทชุมชน และนำผลการจัดการศึกษาพัฒนาเป็น
หลั กสู ต รของสถานศึ กษ าเพื่ อ ให้ ก ารบ ริห ารงาน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
อาชีพระยะสั้น เสริมรายได้ของประชาชนในอำเภออื่น ๆ 
ของจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียง 
 2.  ควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มจะได้รู้
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง
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การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

Web Training Development on Basic Computer to Improve the Ability to Use 
Technology for Students in Pratomsuksa Level 

วัชร ี แซงบุญเรือง3 

Watcharee Sangboonraung1 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บ
ฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน 3) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ก่อนเรียนและหลังเรียนและ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน วิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development : R&D)  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้ 1) บทเรียนบนเว็บ 2) แบบทดสอบความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 
30 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 23 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 

1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อ 
ส่งเสริมความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า มีประสิทธิภาพ 
81.33/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)  
                   2. ความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน พบว่า มีคะแนนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

คำสำคัญ : เว็บฝึกอบรม, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

Abstract 
 This purposes of this research were to:  1)  evaluate the efficiency of the learning 
activities through web training on basic computer to improve the ability to use technology 
for students in Pratomsuksa level, 2) compare the students’  learning progress, 3) compare 

 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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the ability to use technology of the students before and after learning with the web training, 
and 4) study the students’ satisfaction towards the web training. The research approach was 
research and development (R&D).  Target group of this study was a group of Pratomsuksa level 
students during the first semester of 2018 academic year, 25 students in total who were selected by 
cluster random sampling method. Tools of the study consisted of 1) the web training, 2) learning 
progress test which was four-choice test of 30 items, 3)  the ability to use technology test 
which was four-choice test of 30 items,  4)  satisfaction survey, which was a five-level 
approximation scale, that consisted of 23 items of questions. The data analysis was using 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings reveal that: 

1. The efficiency of the learning activities through web training on basic computer to 
improve the ability to use technology for students in Pratomsuksa level was at 81.33/82.50 
which met the specified criteria (80/80). 

2.  The students’  learning progress after applied the learning activities through web 
training on basic computer to improve the ability to use technology for students in 
Pratomsuksa level was found that the posttest score was higher than the pretest score, 
statistically significant at .05 level. 

3.  The ability to use technology of the students who learned with the learning 
activities through web training on basic computer was found that the students had the 
ability to use technology higher than before the learning, statistically significant at .05 level. 

4. The overall students’ satisfaction towards the web training to improve the ability 
to use technology for students in Pratomsuksa level was at high level. 

Keywords: Web training, Ability to use technology, Basic computer 

        บทนำ

 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการ
ฝึกอบรมบนเว็บมาใช้เพื่อการฝึกอบรม เรียกว่า 
การฝึกอบรมผ่าน เว็บ  (Web Based Training 
หรือ WBT) เป็นกระบวนการฝึกอบรมด้วยการจัด
กิจกรรมการศึกษาโดยใช้เว็บเป็นสื่อกลาง ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ฝึกอบรมสามารถ
เข้าฝึกอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ตนเองต้องการ เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะคล้ายห้องเรียน
เสมือนจริง (นพณัฐ ยิ่งนอก, 2556, 10 และทิพ

รัตน์  สิทธิวงศ์ , 2560,35 -36) กระบวนการ
ฝึกอบรมโดยใช้เว็บมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน โดยการใช้ เว็บเป็นสื่อในการนำเสนอ
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเสนอความ
คิดเห็น มีกระบวนการเหมือนกับการฝึกอบรมใน
ห้องอบรม แต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าอบรม
กับผู้จัดการอบรมด้วยระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมนำ
รูปแบบการสอนของโรเบิร์ต กาเย เป็นรูปแบบการ
สอนอยู่ ในกลุ่ มผสมผสานซึ่ งน ำทฤษฎี ด้ าน
พฤติกรรมนิยมและพุทธินิยมมาผสมกันจึงทำให้
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เกิด  8 ทฤษฎี ในการเรียนรู้และสามารถเพิ่ ม
สมรรถภาพ ได้เสนอระบบการสอนไว้ 9 ขั้น เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ เน้ือหาสาระต่าง ๆ 
ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้
นาน ทิศนา แขมมณี (2555: 72-75) ลักษณะของ
การฝึกอบรมผ่านเว็บจัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาทางไกล (Distance Education) เพราะ
ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงต่อถึงกัน โดยนักเรียนอยู่
ต่างสถานที่และห่างไกลกัน แต่การเรียนรู้ในแบบ
เครือข่ายลักษณะนี้ที่มีทั้งภาพ เสียงและข้อมูล
ให้กับนักเรียน ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งในเวลาจริง 
(Realtime) และไม่ใช่เวลาจริง (Non Realtime) 
จ ะ สื่ อ ส า ร แ บ บ ส อ ง ท า ง  ( Two way 
communication) หรือทางเดียว แบบเห็นหน้า
ผู้สอน (Face to face) หรือไม่เห็นก็ได้ Chute, 
Sayers and Gardner (1 9 9 7 )  อ้ า ง ถึ ง ใ น      
ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2560,ออนไลน์) จากข้อดีที่
กล่าวมาแล้วทำให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ใช้
วิ ธี ก า รอ บ รม ผ่ าน เว็ บ ม า เพื่ อ ฝึ ก อ บ รม ใน
สถานศึกษามากขึ้น 

 ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
( TransformativeLearning) เ ป็ น
กระบวนการพัฒนาทักษะในการนำเอากรอบ
ความคิด ความเชื่อของตนเองออกมาตรวจสอบ
ประเมิน ใคร่ครวญ ไตร่ตรองผ่านประสบการณ์
ชีวิต (วิจารณ์ พานิช,2555) องค์ประกอบของการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยสาระสำคัญ 
3 ประการ คือ (1) ประสบการณ์ (experience) 
(2) การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ (critical 
reflection) และ (3) การแลกเปลี่ยนทางความคิด
อย่างมีเหตุผล (rational discourse) ซึ่งกล่าวว่า
บุคคลจะต้องมีความสามารถในเชิงการเรียนรู้ที่
เป็นพื้นฐาน  2 ประการจึงจะสามารถเปลี่ยน
ความคิดอย่างมีเหตุผลและอิสระได้อย่างแท้จริง 
คือ 1) การมีความสามารถในการใคร่ครวญอย่างมี

วิจารณญาณ และ 2) การมีความสามารถในการ
ตัดสินอย่างใคร่ครวญ สอดคล้องกับ Mezirow 
(2003) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 3 ส่วนรวมกันคือ 1) 
ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ตรอง 3) การสนทนา
อย่างมี เหตุผล เช่น ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์  
ความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติ  และ
เสรีภาพในการคิดวิพากษ์   

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่
นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่าน
เว็ บ  (Web Based Training ห รื อ  WBT) มี
บทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ต่างๆ  สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่
สถาบันการศึกษาและครู พยายามต้องหันกลับมา
สนใจและค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ภายนอกตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนบ้านนาผัก
ปอด อำเภอท่ าอุ เทน จั งหวัดนครพนม เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนมีทุกระดับชั้น มี
ข้อจำกัด ได้แก่ ครูผู้สอนไม่ครบชั้น และไม่มีครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบกับผู้วิจัยได้บูรณา
การกับโครงการบริการวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้ องถิ่ น โดยมี สถาบันอุ ดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ ย ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561 พบประเด็น
งานวิจัยดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้รายวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ให้มีความรู้
พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้วิจัย
จึ ง ได้ พั ฒ น าก า ร ฝึ ก อ บ รม ผ่ า น เว็ บ  เรื่ อ ง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
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ใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
เพื่อเป็นเทคโนโลยีสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน พร้อมทั้งนำกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตนเองเข้ามาช่วยให้
นั ก เรี ย น ได้ เป ลี่ ย น แ ป ล งต น เอ งก่ อ ให้ เกิ ด
ความสามารถในการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ 
และการมีความสามารถในการตัดสินอย่ าง
ใคร่ครวญ อีกทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ข้ างต้ น  ก็ ยั งประสบปัญ หาในด้ านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ ไม่ เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
พร้อมทั้งระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน๊ตที่ไม่เสถียร  
ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือความต้องการของ
นักเรียนได้ทั้งหมด 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สำหรับนั ก เรียนชั้ นป ระถมศึ กษ า ซึ่ งถื อ ว่ า
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู
เปนเครื่องมือในการพัฒนาความรูความสามารถ
ตนเอง หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดกรอบการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนเพื่อมุงใหเกิดสมรรถนะสําคัญด
านความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานที่
สําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ทั้งดาน 
ความรู ทักษะและเจตคติทางเทคโนโลยี สามารถ
นำนักเรียนให้พัฒนาตนเองสู่ลักษณะที่นักเรียนทุก
คนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผล
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายอันจะนำมา
พัฒนาตนเองต่อไปได้ และเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ต น เอ ง เพื่ อ ใช้ เป็ น แ น วท า ง ใน ก า รพั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและส่งเสริมการ
เรี ยน รู้ ให้ แก่ นั ก เรี ยนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ า พ

วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เพื่อ 
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  

2) เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการ
เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยเว็บ
ฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา  

3) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บ
ฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรูด้้วยเว็บ
ฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                           ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก ่นักเรียนโรงเรียนบ้าน
นา ผักปอด ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที ่1 
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน ใช้วิธกีารเลือก
แบบเจาะจง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหา
เกี่ยวกับอุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  การใช้งานคอมพิวเตอร์ การทอ่ง
โลกอินเทอร์เน็ต  
 

กระบวนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัด
กิ จกรรมการ เรี ยนรู้ ด้ วย เว็ บฝึ ก อบรม เรื่ อ ง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา ออกแบบเว็บ
ฝึกอบรม สร้างเว็บฝึกอบรมและหาประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 1 กับผู้เรียน 3 คนและหาประสิทธิภาพครั้ง
ที่ 2 กับผู้เรียน 9 คนและหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 

กับผู้ เรียน 25 คนจากนั้นถึงหาประสิทธิภาพ
ภาคสนามกับตัวอย่าง นำไปวิเคราะห์ผลและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม (E1/E2) 

2. แบบทดสอบความก้าวหน้าทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
จากการศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สร้างแบบทดสอบความก้าวหน้าทางการเรียน

 

-ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 

-เว็บฝึกอบรม 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์ (Analyze) 2. การออกแบบ 
(Design) 3. พัฒนา (Develop) 4. การนำไปใช้ (Implement) 5. ประเมินและ
ปรับปรุง (Evaluate and Improve) 

-ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บฝึกอบรม 
ผู้วิจัยได้ทำการสรุปได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ความต้องการ ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียน
และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2. การ
ออกแบบบทเรียนและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ 3.การนำเว็บฝึกอบรมไปทดลองใช้ 4. 
การประเมินผลการใช้งาน 
-การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Meziro มี 10 ขั้นตอน โดยแกนหลักของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 3 ส่วนรวมกันคอื 1) ประสบการณ์ 2) การ
คิดไตร่ตรอง 3) การสนทนาอย่างมีเหตุผล ซึ่งการสนทนาอย่างมีเหตุผลนี้จะรวมไป
ถึง องค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ ความรู้ความสามารถทักษะการ
ปฏิบัติ และเสรีภาพในการคิดวิพากษ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ความก้าวหน้าทางการเรียน 

 

-ความพึงพอใจของนักเรียน 

งผ 
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จำนวน 30 ข้อ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบเน้ือหา พบว่ามีค่าอำนาจจำแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.75 ค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.30 ถึง 0.70 จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 
และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 

   3. แบ บ วั ด ค วามสาม ารถ ในก าร ใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม
เรื่ อ ง  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ พื้ น ฐ าน  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา สร้างแบบวัดความสามารถในการ
ใช้ เทคโน โลยี  จำนวน 30 ข้อ  แบบปรนัย  4 
ตัวเลือก ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อ

ตรวจสอบเนื้อหา พบว่ามีค่าอำนาจจำแนก (r) ราย
ข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.82 ค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.25 ถึง 0.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.80 
   4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่านเพื่อตรวจสอบเนื้อหาจำนวน 23 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 -1.00 ค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   2. การเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการ
เรียนผ่านเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t – test 
dependent)  

   3. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานโดยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t– test dependent)  
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
เว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ขั้นตอนการวิจัย  

 ผู้ วิ จั ย น ำ ด้ ว ย เว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม เรื่ อ ง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการเรียนการสอนกับ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอุ
เทน จำนวน 25 คน ประจำปีการศึกษา 2560 

เพื่อหาประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้                                                                                                  

  1. ทำการทดลอง ด้วยเว็บฝึกอบรม
เรื่ อ ง  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ พื้ น ฐ าน  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนรู้  มี
ขั้นตอนดังนี้ 
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   1.1  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-5 คน จำนวน 8 กลุ่ม โดยขั้นแรกให้
นั ก เรี ย น เข้ า ไป  เร่ ง เร้ า ค ว า ม ส น ใจ  (Gain 
Attention) ด้วยวิธีการเตรียมความพร้อมนักเรียน
โดยใช้ วีดีทัศน์และภาพ สีเสียงเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ (Specify 
Objective) ให้นักเรียน   

   1.2 ทบทวนความรู้เดิม (Activate 
Prior Knowledge) ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่ง
เป็นการประมวลความรู้ พร้อมการนำเสนอเน้ือหา
ใหม่ (Present New Information) นำเสนอด้วย
ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาพร้อมมีเสียงคำอธิบาย
สั้น ๆ เนื้อหาไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา  

   1.3 ชี้ แ น ะแ น วท างก าร เรี ย น รู้  
(Guide Learning) ผู้วิจัยมีตัวอย่างเพื่อฝึกเปิด
ประสบการณ์สำหรับให้นักเรียนฝึกประสบการณ์ 
และทำความเข้าใจเนื้อหาอีกครั้ง นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์หาเหตุผล ค้นคว้าและหาคำตอบด้วย
ตนเอง  

   1.4 การกระตุ้ น ก ารตอบสนอ ง
บทเรียน (Elicit Response) ฝึกให้นักเรียนร่วมกัน
คิดและตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น  โดยการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดไตร่ตรอง 
การให้ ข้อมู ลย้อนกลับ  (Provide Feedback) 
บทเรียนบนเว็บจะมีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละ
หน่วยและมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อแสดงผลที่ชัดเจน  

   1.5 การทดสอบความรู้ใหม่ (Assess 
Performance) ผู้ วิ จั ย มี แ บ บ ท ด ส อ บ
ความก้าวหน้าหลังเรียนที่ออกแบบตามเนื้อหา
บทเรียน เมื่อนักเรียน เรียนด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จำนวน 8 ชั่วโมง แล้วนำผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน พร้อมสรุปและนำไปใช้ (Review and 
Transfer) นักเรียนสามารถสรุปผลการใช้และ
ประยุกต์ผลการใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมฝึกการ
สนทนาอย่างมี เหตุผล เช่น ข้อมูลข่าวสารที่
สมบูรณ์ ความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติ 
และเสรีภาพในการคิดวิพากษ์   

   1.6 ทำการวัดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน หลังจากเรียนรู้ด้วยเว็บ
ฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา แล้ วนำผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนต่อไป 
                  1.7 นักเรียนทำแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
จำนวน 1 ฉบับรวม 23 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 

 

  สรุปผลการวิจัย 

   1. ประสิทธิภาพด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า 

มีประสิทธิภาพ 81.33/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด (80/80)  
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    2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้า
ทางการเรียนด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า 
คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  

 3. การวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียน
ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 
0.50 

                        อภิปรายผล    

 1. ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้นำหลักการ
แนวคิดการออกแบบบทเรียนผ่านเว็บของกาเย่ 9 
ขั้นตอน ทำให้บทเรียนของผู้วิจัยมีความน่าสนใจ 
และมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการเร่ง
เร้าความสนใจ (Gain Attention) ด้วยการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนโดยใช้ภาพ สีและเสียง วีดี
ทัศน์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ พร้อมแจ้ง
วั ต ถุ ป ระส งค์  (Specify Objective) ท บ ท วน
ความรู้ เดิม (Activate Prior Knowledge) ด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเป็นการประมวลความรู้ 
ก า ร น ำ เส น อ เนื้ อ ห า ให ม่  (Present New 
Information) นำเสนอด้วยภาพที่ เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาพร้อมมีเสียงคำอธิบายสั้น ๆ เนื้อหาไม่
ซั บ ซ้ อ น เห ม า ะ ส ำห รั บ นั ก เรี ย น ใน ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide 
Learning) ผู้วิจัยชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide 
Learning) ผู้วิจัยมีตัวอย่างเพื่อฝึกประสบการณ์
สำหรับให้นักเรียนฝึกและทำความเข้าใจเนื้อหาอีก
ครั้ง นักเรียนสามารถวิเคราะห์หาเหตุผล ค้นคว้า
และหาคำตอบด้ วยตนเอง การกระตุ้ นการ
ตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) ฝึกให้
นักเรียนร่วมกันคิดและตั้งคำถาม แสดงความ

คิด เห็น  โดยการกระตุ้ น ให้นั ก เรียน เกิดการ
ไตร่ต รอ ง การ ให้ ข้ อมู ลย้ อนกลั บ  (Provide 
Feedback) บทเรียนบนเว็บจะมีเป้าหมายชัดเจน
ในแต่ละหน่วยและมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อแสดงผลที่
ชั ด เจ น  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ ให ม่  (Assess 
Performance) ผู้ วิ จั ย มี แ บ บ ท ด ส อ บ
ความก้าวหน้าหลังเรียนที่ออกแบบตามเนื้อหา
บทเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแผนการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้  แ ล้ ว น ำผ ล ก า รท ด ส อ บ ม า
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนพร้อมสรุปและนำไปใช้ (Review and 
Transfer) นักเรียนสามารถสรุปผลการใช้และ
ประยุกต์ผลการใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมฝึกการ
สนทนาอย่างมี เหตุผล เช่น ข้อมูลข่าวสารที่
สมบูรณ์ ความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติ 
และเสรีภาพในการคิดวิพากษ์  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอมมิกา วชิระวินท์และคณะ. (2560: 
76). 

  2. ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากนักเรียนที่ไม่
สามารถปฏิบัติงาน หรือยังไม่เข้าใจบทเรียน พร้อม
กำหนดการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน และ
สรุปสาระสำคัญทุกครั้ง หลังจากการเรียนการสอน 
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ทำให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนบนเว็บ
ฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณ
กาญจน์ อักษรการและคณะ. (2560:572) การ
ฝึกอบรมผ่านเว็บที่มีคุณภาพจะทำให้นิสิตมีความ
สนใจ ตื่นตัวที่จะรับความรู้จากบทเรียน อีกทั้งใน
การฝึกอบรม ผ่านเว็บยังเพิ่มศักยภาพและความรู้
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่ง
กระตุ้นให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ การ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจึงจะส่งผลให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ท างการเรียนที่ ดี  พ รพรรณ  เกิดจั่ น 
(2559:68) 

      3. ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการออกแบบการ
สอนอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนตาม
รูปแบบอย่างเคร่งครัด อธิบายเนื้อหาไปพร้อม ๆ 
กับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างช้า ๆ มี
การเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยใบงาน การทำ
กิจกรรมกลุ่ม ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะปฏิบัติ
ใน ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี เพื่ อ ก า รสื บ ค้ น  ให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จึงทำให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ในขั้นตอนแรก และปฏิบัติในขั้นตอนที่
ซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่ว สอดคล้องกับนัทธีรัตน์ 
พีระพันธุ์ .(2557 :32) การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้จะเป็นการเพิ่ม
ช่องทางและเป็นตัวกระตุ้นให้การพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ของผู้เรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (McDougall & Boyle, 

2004; Watson, 2006; Woollard, 2005) 
สอดคล้องกับชินพงษ์ ทีสุกะ (2561:158) มีการ
ออกแบบและพัฒนาที่มีระบบขั้นตอน ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีการนำไปทดลองใช้ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้อง
กับอัมพร พะนิจรัมย์ (2558: 34) ได้เปรียบเทียบ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อการสืบค้นข้อมูลทาง  อินเทอร์เน็ต เรื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงสูง
กว่าการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บฝึกอบรมเรื่อง 
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ พื้ น ฐ าน  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ตามเกณฑ์ของบุญชม ศรี
สะอาด. (2556: 67) โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.75 
ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
โดยมีระดับความพึ งพอใจมาก คือ นักเรียนมี
ความรู้สึกตื่นตัว อยากจะเรียนรู้ในบทเรียนใหม่ ๆ 
ได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองในการนำเทคนิคพิเศษ 
เอฟเฟ็กต์ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ มา
ใช้ในการปรับแต่งสไลด์ จนนักเรียนเกิดความพึง
พอใจที่ดีต่อการเรียนรู้ 

 ดังภาพที่ 2-3 

                  

   ภาพที่ 2 ภาพเว็บฝึกอบรม             ภาพที่ 3 ภาพเนื้อหาบทเรียน 
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ที่ เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนด้วยบทเรียน
ฝึกอบรมผ่านเว็บผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตาม
อัธยาศัย นอกจากนั้นผู้ เรียนสามารถทบทวน
เนื้อหาในบทเรียนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ  ทำให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการติดตามบทเรียน 

และเรียนด้วยความสนใจไม่เบื่อหน่ายต่อการ
เรียนรู้สอดคล้องกับพรพรรณ เกิดจั่น.(2559 :69), 
ชัชญาภา วัฒนธรรม.(2556 :9) ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านเว็บอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ    

       1. บทเรียนเว็บฝึกอบรม ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวนความรู้ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
ใช้วิทยากรในการฝึกอบรม พร้อมสามารถปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกที่ ทุกเวลา 

2. ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้
เว็บฝึกอบรม และกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ กระตือรือร้นตลอดเวลา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้   

 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ระหว่างการเรียนด้วยเว็บฝึกอบรมกับ
การเรียนโดยใช้เครื่องมือแบบอื่น พิจารณาการ
เรียนแบบไหนมีประสิทธิภาพดีกว่า  

 2.2 ควรศึกษาการเสริมแรงในการฝึกอบรม
บนเว็บเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและประเภทของการเสริมแรง  

 2.3 ควรศึกษาการฝึกอบรมบนเว็บเพื่ อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของผู้เรียนต่อไป 
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อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

The Development of Diphthong Skills by Using the Skill Exercises of 
Prathomsuksa 3 Students,Ban Nong Daeng School (Kururat Bamphen) Khon 

Sawan District, Chaiyaphum Province 

วัชรพล หลาวเหล็ก4, ปพิชญา  พรหมกันธา5, พัทธนันท์  พาป้อ3 

Watchaphol Laowlek1, Paphitchaya phromkantha2, Phatthanant Phapor3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแดง  
(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 2) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และ 3) แบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการวิจัยพบว่า  1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนอง
แดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 72.00/87.04 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ:   การพัฒนาทกัษะ, การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ, แบบฝึกทักษะ 
 

Abstract 
This research “ The development of reading skills of diphthongs using the skill practice form  

of PrathomSuksa 3 students, Ban Nong Daeng School (Kururat Bamphen) Khon Sawan District Chaiyaphum 
Province”, Objective 1) To create a practice exercise of diphthong diphthongs of Prathomsuksa 3 students 
2) to develop the diphthong skills of Prathomsuksa 3 students. The target group used in this research  
is PrathomSuksa 3 students  Ban Nong Daeng School. (kururat Bamphen), which was obtained by Purposive 
Sampling Method. The research tool was 1) a learning management plan on Diphthongs, 2) diphthongs, 
and 3) the diphthong test, read aloud diphthongs. Which passed the quality examination and find the 
conformity index (IOC) from experts The statistics used in the research were Percentage, Arithmetic Mean, 
and Standard Deviation. The results of the research were as follows: 1. Practice reading aloud diphthongs 
for PrathomSuksa 3 students Ban Nong Daeng School (Kururat Bamphen) efficiency E1 / E2 = 72.00 / 87.04  
2. The achievements in reading aloud words by using the practice of reading words aloud After studying 
higher than before, the statistical significance level is .05. 
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บทนำ 

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ในด้านความ
หลากหลายของเสียง เพราะภาษาไทยมีการออกเสียงสูง 
กลาง ต่ำ ตามวรรณยุกต์กำกับไว้ที่แตกต่างกันออกไป คือ 
การกำหนดเสียงวรรณยุกต์สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา 
เพื่อให้เกิดจังหวะ เสียง และความหมายที่แตกต่างกัน  
ดังที่ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548, หน้า 12-13) กล่าวว่า 
ภาษาไม่มีเสียงวรรณยุกต์ มีแต่สระกับพยัญชนะก็พอแล้ว
จ ะ อ่ า น เป็ น เสี ย ง สู ง ต่ ำ อ ย่ า ง ไร ก็ แ ล้ ว แ ต่ นิ ย ม  
แต่ในภาษาไทยนิยมใช้วรรณยุกต์ด้วย จึงต้องมีอักษร 
วรรณยุกต์บังคับอีกต่อหนึ่ง จะอ่านเป็นเสียงสูงๆ ต่ำๆ 
ตามอำเภอใจไม่ได้ 

ดั งนั้ น ภ าษาไทยจึ งแสด งให้ เห็ น ถึ งความ
หลากหลายในด้านของคำที่ถ่ายทอดด้วยการเล่นเสียงที่
แตกต่างกันและเกิดเป็นความหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ เสียง     
ต่าง ๆ ยังถูกกำหนดด้วยกลุ่มอักษร ได้แก่ อักษรกลาง 
อักษรสูง อักษรต่ำ ซึ่งอักษรแต่ละหมู่จะผันเสียงต่างกัน
ออกไป นอกจากนี้ภาษาไทยยังมีการสร้างระบบคำขึ้นมา
เพื่อสร้างความหลากหลาย และเป็นจุดเด่นให้ภาษาไทยมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ้น นั่นคือ คำควบกล้ำ กำชัย ทอง
หล่อ (2556, หน้า 80-84) กล่าวใน หลักภาษาไทยว่า 
อักษรควบ คือ พยัญชนะ 2 ตัว ควบหรือกล้ำอยู่ในสระ
เดียว ในบาลี-สันสกฤตและเขมร เขามีวิธีเขียนให้เห็น
ประสมหรือกล้ำกันจริง ๆ คือ เขาเขียนพยัญชนะตัวหน้า
เต็มรูป ตัวที่อยู่หลังเขียนครึ่งรูปหรือเขียนแต่เชิงพอให้รู้ว่า
เป็นตัวอะไรเท่านั้น และต้องเขียนไว้ข้างล่างหรือข้างหลัง
ตัวหน้าเสมอแต่ระเบียบการเขียนของไทยไม่มีวิธีเช่นนั้น 
เราจึงต้องเขียนเรียงตัวติดกันแต่ให้ถือว่าเป็นพยัญชนะตัว
เดียวกัน ซึ่งจะแบ่งแยกมิได้ เพราะเหตุนี้ จึงมักทำให้เกิด
ความฉงนในการอ่านคำบางคำในภาษาไทยว่าเป็นอักษร
ควบหรืออักษรเรียงพยางค์ เช่น เพลา เขมา เป็นต้น ทั้งนี้
เพราะไม่มีเครื่องหมายแสดงให้ชัดเจนลงไปว่าเป็นตัวควบ 
หรือไม่ควบ นอกจากจะอาศัยคำบริบทเท่านั้น 

ภาษาไทยเป็นภาษาทางการของประเทศไทย 
การสอนภาษาไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้องคำนึงถึง
ก็คือ ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ทักษะทั้งสี่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องผ่านกระบวนการคิด
ที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอให้คิดเป็นจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งการเรียนภาษาไทยในปัจจุบันเป็นการ
เน้นทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งได้แก่ทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่เนื่องจากพัฒนาการของ
การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บางคนรับรู้เร็ว
บางคนรับรู้ช้า ทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่าง ๆ มักประสบปัญหาอยู่บ่อย ๆ และไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักเรียนยัง
ขาดทักษะในการอ่าน ทำให้ตีความตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงไม่ดีเท่าที่ควร (ศิริวัลย์  
ไผ่เฟื้อย 2552, หน้า 2) 

หลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, หน้า 37) ซึ่งการเรียนการ
สอนภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ 
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่านและการฟังเป็น
ทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ส่วน
การพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการ
แสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ การเรียน
ภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่ อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถนำความรู้ 
ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงคำมาใช้ตามหลักภาษาได้
ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 2549, หน้า 80) 

ในการจัดการเรียนการสอนทักษะด้านการอ่าน
และการเขียนสะกดคำ การอ่านจับใจความ การเลือกใช้คำ
ให้ตรงตามความหมาย การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิด
ประสบการณ์ความต้องการ จินตนาการ การนำความรู้
จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการ
ดำเนินชีวิต จำเป็นต้องสอนทุกชั้นในเร่ืองของทักษะภาษา 
และแต่ละชั้นจะมีเนื้อหาในการฝึกทักษะที่ เพิ่มความ
ซับซ้อนและยากมากขึ้น เช่น จำนวนคำเพิ่มมากขึ้น 
ประโยคที่ใช้ยาวและซับซ้อนขึ้น เรื่องที่นำมาอ่านยาวขึ้น 
(กรมวิชาการ, 2544, หน้า 22) นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญ
ในการเรียนการสอนภาษาไทยคือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
การสื่อสารสามารถใช้ทั กษะทั้ ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่าน  
และเขียน  ภาษาไทยเป็น เครื่องมือในการแสวงหา 
และสื่อความรู้ข้อมูลความบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งค้นคว้าสื่อสารที่สำคัญ 
นอกจากนั้นยังต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงสามารถเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง 
มีเทคนิคในการเรียนและจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555, หน้า 1-2)  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2551, หน้า 8-10) กล่าวว่า หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยระบุไว้ว่าให้นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการอ่านออกเสียง
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คำที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะควบกล้ำ ยิ่งไปกว่านั้น 
ยังกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่าน
ออกเสียงควบกล้ำในบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
การที่จะพัฒนาทักษะด้านการอ่านนั้นควรมีการจัด
กิ จกรรมแบบฝึ กทั กษะที่ สนุ กสนาน  และมี ค วาม
หลากหลายเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ผ่าน
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยการใช้แบบฝึกทักษะควรคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย
และความสนใจของผู้เรียน ส่วนด้านความสามารถทางการ
อ่านนั้น กำหนดความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคำ
คล้องจอง คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่
มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราคำที่มี
พยัญชนะควบกล้ำ คำท่ีมีอักษรนำ คำท่ีมีตัวการันต์ คำที่มี 
รร คำท่ีมีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงและอ่านบทร้อย
กรองง่าย ๆ ได้แก่ คำพ้อง และคำพิเศษอื่นๆ เช่น คำที่มี 
ฑ ฤ ฤๅ เป็นต้น 

แบบฝึกทักษะ คือสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง
ที่ ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้ เรียนหลังจากเรียนจบเนื้ อหา 
ในช่วงหนึ่ง ๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
เกิดความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวางขึ้น ดังนั้น
แบบฝึกทักษะจึงมีความสำคัญต่อการเรียนจะเสริมสร้างให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ 
ได้เร็วขึ้น ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น ทำให้การสอนของครู
และการเรียนของนักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2553, หน้า 2)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาฏ ขันโมลี และคณะ 
(2554, บทคัดย่อ) ที่พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง 
คำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำประกอบภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.68/89.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่กำหนด 
 จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิ ช าภ าษ าไทย  ระดั บ ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าปี ที่  3  
ของโรงเรียนบ้ านหนองแดง (คุ รุ ราษฎร์บ ำเพ็ ญ )  
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า นักเรียนมีปัญหา
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องมาจาก
นั ก เรี ย น ใน ห้ อ ง เรี ย น ทั้ งห ม ด ใช้ ภ าษ าถิ่ น อี ส าน 
ในการติดต่อสื่อสารประจำวัน ซึ่งไม่ค่อยมีอักษรควบ  
และยังได้รับการฝึกฝนไม่ เพี ยงพอจึงทำให้นักเรียน 
ไม่กล้าพูดออกเสียงคำควบกล้ำ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะ การอ่าน
ออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เพราะเป็น 
การจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เนื่องจากการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน ต้องอาศัยการฝึกบ่อย ๆ 

อย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้เกิดความชำนาญ และความ
ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ใน ก า ร อ่ า น โด ย เฉ พ า ะ นั ก เรี ย น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนบ้านหนองแดง  
(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ   
ควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง 
แม่นยำ ในการใช้ภาษาแก้ไขความบกพร่องในการอ่าน 
คำควบกล้ำของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้อ่าน
ที่ดีสามารถใช้ภาษาไทย  เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวันและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทั กษะการอ่ านออกเสี ยงคำควบกล้ ำของนั ก เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 
สมมติฐานของการวิจัย   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) มีทักษะการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ำดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และสามารถนำผล
วิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะ

การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองแดง  
(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ ) อำเภอ 
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขต
การวิจัย ตามลำดับ ดังนี้ 

ขอบเขตการวิจัยด้านกลุ่มประชากร 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์

บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังเรียนอยู่
ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 185 คน 

ขอบเขตการวิจัยด้านกลุ่มตวัอย่าง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน

หนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย

ในครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีสร้างขึ้นใช้คำควบ
กล้ำจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด 
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่ าน ออก เสี ย งค ำค วบ กล้ ำ  สำห รับ นั ก เรี ย น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และ 2) ทักษะการ
อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 5 ชุด 
2. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำ

ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 
แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียง
คำควบกล้ ำก่ อน เรียน และหลั ง เรี ย น  เนื้ อห าเป็ น

แบบทดสอบการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 1 ชุด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ขั้นตอนการดำเนินการวจิัย 
รูปแบบการทดลอง 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi–experimental Research) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pre–test Post–test 
Design โดยมีลักษณะการทดลองดังตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre–
test Post–test Design 

ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

T1 X T2 

  
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 

T1     แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
X      แทน แผนการจัดการเรียนรู้ 
T2     แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 

ขั้นดำเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยนำแบบทดสอบการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของการใช้แบบทดสอบการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ ำ โดยใช้ แบบฝึกทั กษะของนั ก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3  

    2. ผู้วิจัยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เกี่ยวกับทักษะการ
อ่านออกเสียงคำควบกล้ำแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 

    3. ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบการการอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้และควบคุมชั้นเรียนเอง พร้อมให้คำแนะนำ
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อบรรลุจุดประสงค ์

    4. ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนการทำแบบทดสอบ 
    5. เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกใบงานแล้ว ให้ทำ

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เกี่ยวกับทักษะการ
อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ โดย
ใช้ แบบทดสอบชุ ด เดิ มกั บ การทดสอบก่ อน เรีย น  
(Pre-test) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
     2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

สถิตที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  
 2. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล  ได้ แก่   
การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังเรียนของกลุ่ม เป้าหมาย โดยใช้สูตร t-test  
แบบ Dependent คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแดง 
(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ   
ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 70/70 ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 การหาประสิทธิภาพคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
(E1/ E2  = 70/70) สรุปผลได้ดังนี้ 

คะแนนการหา 

ค่าประสิทธิภาพ 

E1  

(70) 

E2  

(70) 

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1 374 454 

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2 362 426 

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3 356 428 

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 4 350 420 

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 358 448 

รวม 1,800 2,176 

ร้อยละ 72.00 87.04 

 

             จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า คะแนนการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำแทก้่อนการใช้แบบฝึก (E1) ของนักเรียนเท่ากับ 
72.00 และคะแนนการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้หลังการใช้แบบฝึก (E2) 
เท่ากับ 87.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

ตอนที่  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลัง โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำ
ควบกล้ำแท้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำ
ควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏ ดัง
ตารางที่ 5 และตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้ วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
พัฒนาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
 

N T1  T2  N T1  T2  N T1  T2  

1 17 28 11 8 15 21 8 18 

2 9 20 12 8 15 22 19 26 

3 22 27 13 23 28 23 26 28 

4 20 28 14 28 30 24 26 29 

5 22 26 15 27 30 25 25 27 

6 10 18 16 19 25 รวม 455 602 

7 8 16 17 20 26  18.20 24.08 

8 24 27 18 16 23 (S.D.) 6.63 4.71 

9 19 25 19 23 25 ร้อยละ 60.67 80.27 

10 10 18 20 18 24 

 

จากตารางที่  5 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ย 
จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ซึ่ งค ะแนน เฉลี่ ย ก่ อน เรี ยนคิ ด เป็ น  ร้อ ยละ  60.67  
และคะแนน เฉลี่ ยหลั งเรียน  คิ ด เป็ น ร้อยละ 80.27  
และค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนแบบทดสอบ คิดเป็นร้อย
ละ 19.60 
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำ
ควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ 

คะแนน N mean S.D. t df sig 

ก่อนเรียน  

25 

18.20 6.63  

10.66 

 

24 

 

0.00** หลังเรียน 24.08 4.71 

**นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนก่อนเรียนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบ
กล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.20 ส่วนคะแนนหลังเรียนมี
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.08 เมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบ 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำ
ควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออก

เสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์
บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ และ 2) เพื่อพัฒนาทักษะ 
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนอง
แด ง  (คุ รุ ร าษ ฎ ร์ บ ำ เพ็ ญ ) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  E1/E2 
72.00/87.04 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ E1/E2 =70/70 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออก
เสี ยงคำควบกล้ ำ โดยใช้ แบบฝึ กการอ่ านออกเสี ยง 
คำควบกล้ำแท้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง 

ค ำค ว บ ก ล้ ำ โด ย ใช้ แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ข อ งนั ก เรี ย น 
ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าปี ที่  3  โร ง เรี ย น บ้ าน ห น อ งแด ง  
(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้  
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า การอ่านออกเสียง 
คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง 
คำควบกล้ำแท้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 72.00/87.04 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ กำหนดไว้  คื อ  E1/E2  = 70/70 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ ไกรษร ประดับเพชร (2561) ได้ศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน 
แบบ SQ4R เพื่ อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภ าษ าไทย  ให้ มี ป ระสิท ธิภ าพ ตาม เกณ ฑ์  80/80 ,  
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 
จั บ ใจ ค ว า ม ด้ ว ย เท ค นิ ค ก า ร อ่ า น แ บ บ  SQ4 R  
แ ล ะ  3 ) เพื่ อ ศึ ก ษ าค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งนั ก เรี ย น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการอ่านจับใจความด้วย
เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ประชากร คือ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์  ส ำนั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 18 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วย
เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 
84.35 /84.45 ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 ที่ตั้ งไว้           
2 .นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3  ที่ เ รี ย น 
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีทักษะ 
การอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3. นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก
การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของ สุภาวดี  หวั งชาลาบวร (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง  
ผลของการใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อทักษะการอ่านสะกดคำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 
เขตลาดกระบัง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) แบบฝึกทักษะ
การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.05/83.63 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80 (2) การเปรียบเทียบ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำของนักเรียนประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น เขตลาดกระบัง มีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 83.63 นักเรียนจึงมี 
ผลการเรียนรู้ที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และ (3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ พบว่า  
ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผลของกระบวนการจัด การเรี ยน รู้   
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 
ชั้ นป ระถมศึ กษ าปี ที่  1  โรงเรียน วัดบ ำรุ งรื่ น  เขต
ลาดกระบัง มีค่าเท่ากับ 0.5674 หรือคิดเป็นร้อยละ 
56.74 

จากผลการวิจัยข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
เป็ นสื่ อที่ สอดคล้องกับความสนใจของนัก เรียน ได้  
เป็ น อย่ า งดี  ส่ ง เส ริมทั ก ษะด้ านการอ่ าน  ก ารพู ด  
การออกเสียง จนนำไปสู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน 
ให้แก่ผู้เรียน จึงทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจอยากจะศึกษา
และเรียนจนพยายามอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีได้ถูกต้อง 
ชัดเจน และคล่องแคล่ว จึงทำให้มีผลคะแนนหลังเรียน
สูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การวิจัย  เรื่ อ ง การพัฒ นาทั กษะการอ่ าน 

ออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์
บำเพ็ญ) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบฝึก
ทั กษะการอ่ าน ออก เสี ย งค ำควบกล้ ำแท้  ผู้ วิ จั ยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
คำควบกล้ำไม่แท้ คำอักษรนำ และทักษะการอ่านคำไทย 
อื่ น  ๆ เพิ่ มขึ้ นด้ วยเพื่ อจะได้ พั ฒนาทั กษะการอ่ าน 
ในทุก ๆ ด้าน 
 2. ค ว ร ศึ ก ษ า กั บ นั ก เรี ย น ใน ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีอื่น ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการฝึกอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำ 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรดูทักษะของ
นักเรียนในแต่ละคนเพื่อพัฒนาความแตกต่างในทักษะของ
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ 
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แนวคิดเก่ียวกับการดำเนินการเรื่องการคูณในแนวตั้ง 
Students’ Idea of Operation in Multiplication in Vertical Form 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการคูณในแนวตั้ง

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
บันทึกภาคสนาม แผนการจัดการเรียนรู้และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การบันทึกวีดิทัศน์ และการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการของ Isoda & Katagiri (2012) ตรวจสอบสาม
เส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการดำเนินการแก้ปัญหาการคูณในแนวตั้งมีดังนี้  1. แนวคิดที่เกิดจากการใช้ความ
เข้าใจความหมายการคูณ  ประกอบด้วย 1.1) แนวคิดการจัดการกับวัตถุที่สามารถใช้การดำเนินการบวก 1.2) แนวคิดการดำเนินการด้วย
การบวกที่แสดงด้วยการใช้สัญลักษณ์การบวก และการใช้ไดอะแกรมเพื่อแสดงแทนการดำเนินการเพื่อหาคำตอบ และ 1.3) แนวคิดการ
ดำเนินการคูณที่แสดงด้วยสัญลักษณ์การคูณ 2. แนวคิดการดำเนินการผ่านการขยายความหมายของการคูณไปสู่การดำเนินการเกี่ยวกับ
การคูณในแนวตั้ง มีแนวคิด 3 แบบ ได้แก่ 2.1) การแก้ปัญหาด้วยการใช้สมบัติการแจกแจง โดยการแยกจำนวนเพื่อช่วยในการคำนวณ 2 
แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การแยกตัวตั้งคูณ และ แบบที่ 2 การแยกตัวคูณ 2.2) การแก้ปัญหาด้วยการคูณตัวเลขไปทีละหลักในแนวนอน และ 
2.3) การแสดงแนวคิดด้วยการคูณในแนวตั้ง 
คำสำคัญ : แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ/ การคูณในแนวตั้ง/ การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 

 

ABSTRACT 
 This research aims to study students’ ideas of operation about multiplication in vertical form. 
Conduct research within a context of the classroom using lesson study and open approach. The target 
group used in this research was 16 students and selected by purposive sampling. The instruments used 7 
lessons plans, field notes, and semi-structured interviews. Data were collected via observing, video 
recording, and interviewing. Data were analyzed by using content analysis based on Isoda&Katagiri (2012). 
The results of the research found that ideas for solving the problem of vertical multiplication were as 
follows: 1. Ideas arising from the use of understanding the meaning of multiplication include 1.1) ideas of 
manipulating objects that can use addition operations. 1.2) solving problems with the addition operation 
is represented by the use of the addition symbol, and using diagrams to represent actions to find 
answers, and 1.3) solving problems with the addition operation is represented by multiplication symbols. 
2. ideas of operations by extension the meaning of multiplication to operations related to vertical 
multiplication algorithms consists of 2.1) Using the property of distributing by splitting numbers to assist in 

 
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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2 calculations: type I, multiplicand separation, and type II, multiplier separation. 2.2) Multiplying numbers 
step by digits in horizontal multiplication, and 2.3) Multiplying numbers in vertical multiplication. 
Keywords: Idea of Operation / Multiplication in Vertical Form / Lesson Study and Open Approach

บทนำ 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น ท่ัวโลกได้
ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนที่ให้
คุณค่ากับการพัฒนาทักษะการคิด  หนึ่ งในแนวคิดที่
สอดคล้องคือ การเปลี่ยนชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนที่เน้นการ
แก้ปัญ หา (ไมตรี  อิ นทร์ประสิทธิ์ , 2559; Stigler & 
Hiebert, 1999) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  (2546; 2557) 
เสนอว่า การปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู้ ในชั้ น เรียน
คณิตศาสตร์ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้นักเรียน
คิดได้ด้วยตนเอง และเป็นชั้นเรียนที่เปิดกว้างพอรองรับ
แนวคิดของนักเรียน  
 สำหรับการเรียนการสอนในประเทศไทย ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์ (2546;2557) ได้พัฒนาแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาและให้คุณค่ากับการคิด ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
เมื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้ว
นักเรียนจะแสดงแนวคิดตามธรรมชาติของนักเรียน ด้วย
เหตุนี้ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) เสนอหลักการสำคัญ
เพื่อวางแผนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาคือ 
แนวคิดของนักเรียน ครูต้องค้นหากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพื่อนำไป
พัฒนาการเรียนการสอน   
            การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นวิถี
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่มีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นและ
ได้รับการยอมรับนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับ
นานาชาติ การศึกษาชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้ครูเรียนรู้ 
วิธีการสอน เนื้อหา หลักสูตรที่ใช้สอนและให้ครูเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ด้วย
การทำความเข้าใจการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
(Yoshida, 2 0 0 8 ; Isoda, 2 0 1 0 ; Takahashi, 2015) 
สำหรับการศึกษาชั้นเรียนกรณีประเทศไทยได้พัฒนาควบคู่
กับวิธีการแบบเปิดในฐานะแนวทางการสอน โดย ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์ (2557) วางแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
ร่วมกัน 3 ขั้นตอน โดยดำเนินการเป็นวงจรรายสัปดาห์ 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นที่ 2 การสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน ขั้นที่ 3 การสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ครูเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนนำไปสู่การพัฒนาทั้งการจัดการเรียนรู้ของครูและ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 สาข าวิ ช าค ณิ ต ศ าสต ร์  ค ณ ะค รุ ศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพัฒนาช้ัน
เรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิดในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการพัฒนาการใช้นวัตกรรม
มาอย่างต่อเนื่ องตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 แม้ว่าการ
ดำเนินการจะสามารถพัฒนาชั้นเรียนซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี
ความหลายหลายในการแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์แล้ว 
แต่ทีมการศึกษาชั้นเรียนยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับการทำ
ความเข้าใจเชิงเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ หนึ่งในเร่ืองที่
เป็นปัญหาคือการเรียนรู้ เรื่องการคูณในแนวตั้ งของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ในประเด็นที่ว่า
นักเรียนมีความยุ่งยากในการทำความเข้าใจการคูณใน
แนวตั้งตามรูปแบบของขั้นตอนวิธี (algorithm) อย่างมี
ความหมาย 
 การคิดเกี่ยวกับการคูณเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ
สถานการณ์การคูณในแง่ของขนาดกลุ่มและจำนวนกลุ่ม 
สามารถแสดงแทนด้วยกลุ่มที่มีขนาดเท่า ๆ กัน ใช้ใน
ปัญหาการเปรียบเทียบ ปัญหาการรวมจำนวน หรือพื้นที่ 
หรือปัญหาการจัดเรียงแถว (Hurst & Hurrell, 2014) 
และยังคงเป็นพื้นที่วิจัยสำหรับกลุ่มนักคณิตศาสตรศึกษา
ในปัจจุบัน  (Jacob & Mulligan, 2014; Litwin, 2007) 
นักเรียนเรียนรู้การคูณจากสถานการณ์ในโลกจริงและ
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน จากการศึกษา
เอกสารพบว่า นักเรียนมีความยุ่งยากในการแปลงปัญหา
หรือสถานการณ์ปัญหาไปสู่การดำเนินการด้วยการคูณ 
(Litwin, 2007) ด้วยเหตุนี้  ครูจำเป็นต้องรู้ว่านักเรียน
เรียนรู้การคูณอย่างไรเพื่อนำไปสู่การใช้การดำเนินการด้วย
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การคูณต่อไปและสามารถขยายไปสู่การดำเนินการ
เก่ียวกับการคูณท่ีซับซ้อนขึ้น 
 Isoda & Katagiri (2012) อธิบ ายว่ าแนวคิ ด
เกี่ยวกับการดำเนินการ ( Idea of operation) สามารถ
นำมาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการแก้ปัญหา
ของนักเรียน แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการเป็นการที่
บุคคลทำความเข้าใจสิ่งนั้น ๆ ให้ชัดเจนและการขยาย
นิยามความหมายของสิ่ งนั้น  ๆ ไปสู่การดำเนินการ
แก้ปัญหา  
 การวิ จั ย ค รั้ งนี้ ได้ ใช้ แน วคิ ด เกี่ ย วกั บ ก าร
ดำเนินการเพื่อมาทำความเข้าใจการเรียนรู้การคูณของ
นักเรียนโดยเฉพาะการเรียนรู้การคูณในแนวตั้ง โดย
ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็น
ข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนอัน
จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

           1.เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ
เร่ืองการคูณในแนวตั้งของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและ
วิธีการแบบเปิด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ออกแบบการดำเนินการวิจัยและ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี ดังนี้  
 1. แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการ
แบบเปิด การศึกษาชั้นเรียนเป็นวิถีการปฏิบัติการสอนของ
ครู ที่นักคณิตศาสตรศึกษาในระดับนานาชาติยอมรับว่า
เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูที่เกิดประโยชน์
ทั้งกับการพัฒนาครูและการพัฒนานักเรียนควบคู่กัน มีต้น
กำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวนขั้นตอนของการศึกษา
ชั้นเรียนมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการ
นำไปใช้ แต่อาจกล่าวโดยสรุปว่ากระบวนการศึกษาชั้น
เรียนมีขั้นตอนง่าย ๆ ที่ครูต้องทำร่วมกันประกอบด้วย 
การร่วมมือกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตชั้นเรียน
ร่วมกัน และการสะท้อนผลร่วมกันหลังจากสังเกตชั้นเรียน
แล้ว การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการศึกษา

ชั้นเรียน โดยมีกลุ่มครูที่เรียกว่า ทีมการศึกษาชั้นเรียน 
ตามแนวคิดของ Inprasitha (2010) มาทำงานร่วมกัน 3 
ขั้นตอน ดำเนินการเป็นวงจรรายสัปดาห์ ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นที่ 2 การ
สังเกตชั้นเรียนร่วมกัน ขั้นที่ 3 การสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกัน  การใช้การศึกษาชั้นเรียนที่ดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการ
ป ฏิ รู ป ก าร เรี ย น ก ารสอน ค ณิ ต ศ าสต ร์ ด้ ว ย  ต าม
เอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ือง การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยเน้น
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 
2546; นฤมล ช่างศรี, 2555) และในปี 2552 ดำเนินการ
ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวคิดหลัก
สำหรับการดำเนินการคือ การให้ความสำคัญกับแนว
ทางการสอนแบบใหม่ ควบคู่กับวิธีการปรับปรุงการสอน
ภายใต้การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิด  (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2560) สำหรับการศึกษาชั้น
เรียนกรณีประเทศไทยได้พัฒนาควบคู่กับวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ในฐานะที่เป็นแนวทางการสอน ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการนำเสนอ
ปัญหาปลายเปิด 2) ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ขั้น
อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน และ 4) ขั้นสรุปผ่านการ
เชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นทั้ง
ชั้นเรียน (Inprasitha, 2010) ซึ่งวิธีการแบบเปิดดังกล่าว
ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นและมีการ
แสดงแนวคิดที่หลากหลาย เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของนักเรียน ผ่านการบริหารจัดการใช้กระดานดำ
ของคร ู
 2. แนวคิดเก่ียวกับการคูณ การคูณ นำมาใช้เพื่อ
หาจำนวนของวัตถุสิ่งของที่มีหลายหน่วย เมื่อเราทราบ
จำนวนของวัตถุสิ่งของในหนึ่งหน่วย ในอีกความหมายหนึ่ง
เป็นการเขียนการบวกซ้ำให้อยู่ในรูปที่กระชับ ( Isoda & 
Nakamura, 2010) จากการทบทวนเอกสารพบว่า มี
แนวทางสำหรับการแนะนำให้นักเรียนเรียนรู้ความหมาย
ของการคูณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงเนื้อหา
สาระในหลักสูตรของแต่ละประเทศ มีการเขียนสัญลักษณ์
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แทนการคูณและการเขียนขั้นตอนการคูณไม่เหมือนกัน 
( Isoda & Olfos, 2021 ; สุท ธารัตน์  บุญ เลิศ , 2556) 
สำหรับการนิยามความหมายของ A×B มีอย่างน้อย 2 
กรณี ตามท่ีแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่  1 เป รียบ เที ยบความหมายและประโยค
สัญลักษณ์การคูณ 
ภาพแทนความหมาย ก า ร เขี ย น ป ร ะ โ ย ค

สัญลักษณ์ 
แนวทางที่ 1 

 
 

2x5 แทนด้วย 5+5 
 

แนวทางที่ 2 

 
 

2x5 แทนด้วย 
2+2+2+2+2 
 

สำหรับการวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดการคูณเพื่อทำความ
เข้าใจวิธีการคูณในแนวตั้ง ตามความหมายของการคูณ
แนวทางที่ 2 โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่
ใช้ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
นั ก เรี ย น ใน เข ต พื้ น ที่ ภ าค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนังสือเรียนที่พัฒนาจาก
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการใช้ในประเทศญี่ ปุ่น
สำนั กพิ มพ์  GAKKOH TOSHO ชื่ อ  Study with Your 
Friends, MATHEMATICS for Elementary School 3 rd 
grade 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ การวิจัยนี้ใช้
กรอบแนวคิด เกี่ ยวกับการดำเนินการของ Isoda & 
Katagiri (2012) เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการของ
นักเรียน โดยแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ เป็นการที่
บุคคลทำความเข้าใจส่ิงนั้น ให้ชัดเจนและการขยายนิยาม/
ความหมายของส่ิงนั้น นำไปสู่การดำเนินการ รวมทั้งความ
พยายามคิดบนพื้นฐานของแนวคิดนั้น ซึ่งการดำเนินการ
ในที่นี้กล่าวถึง การดำเนินการโดยทั่วไปกับวัตถุหรือ
จำนวน เช่น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร การนับจำนวน การทำ
ให้เท่ากันทุกประการ การขยายและการลด และการวาด
ภาพเพื่อแสดงแทน ทั้งนี้ การดำเนินการนั้นสามารถเห็น
จากการคำนวณด้วยตัวเลขเพื่อบอกปริมาณ การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ และการแสดงวิธีการด้วยการ
วาดภาพแสดงแทนแนวคิดนั้น เพื่อให้แนวคิดเก่ียวกับการ

ดำเนินการนั้นมีความชัดเจนขึ้นจำเป็นต้อง 1) ทำความ
เข้ าใจความหมาย  2 ) ระบุห รือตั ดสิน ใจเลือกการ
ดำเนินการได้ตามรูปแบบของขั้นตอนวิธีตามความหมาย
นั้นได้ผ่านการแสดงแทนที่หลากหลายตามความหมายนั้น  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิ จั ยนี้ ใช้ ระ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ 
ดำเนินการวิจัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2563 เก็บข้อมูลในบริบทของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดตาม
แ น วคิ ด ข อ ง  Inprasitha (2010) เป็ น ชั้ น เรี ย น ที่ ใช้
นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่ องตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 3 สัปดาห์ มีผู้ร่วมในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำการ ผู้วิจัยและ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีขั้นตอนการ
ดำเนินการวิจัยดังนี้  

1) การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดประเด็นใน
การพัฒนานักเรียนร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

2) ผู้วิจัยและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย เข้าร่วมปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการศึกษาชั้น
เรียน ในบทเรียนหัวข้อการคูณ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน การเขียนแสดงแทนแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเกี่ยวกับการคูณ   

3) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคูณส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายของการคูณและกฎการคูณ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานสำหรับวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ
เรื่องการคูณในแนวตั้ง  

4) ผู้วิจัยและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ร่วมกันออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้หัวข้อการคูณในแนวตั้ง จำนวน 7 
แผน และนำไปใช้จริงในชั้นเรียน ตามกระบวนการศึกษา
ชั้นเรียน จำนวน 3 วงรอบของกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
และเก็บรวบรวมข้อมู ลในระหว่างดำเนินการตาม
กระบวนการศึกษาช้ันเรียน 

5) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลวิจัย 
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 คน นักเรียนชาย 5 
คน นักเรียนหญิง 11 คน  ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง เลือกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 16 คน จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
การคูณในแนวตั้งจำนวน 7 แผน โครงสร้างและการ
ออกแบบกิจกรรมปรับจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) แต่ละแผนใช้เวลาจัดการ
เรียนรู้ 1 ช่ัวโมง มีการเรียบเรียงเนื้อหาโดยลำดับตามนี้ 1) 
คิดวิธีการคูณ (เลขสองหลัก) x (เลขหนึ่งหลัก) 2) คิด
วิธีการคูณ (เลขสองหลัก) x (เลขหนึ่งหลัก) ที่มีตัวทด 3) 
คิดวิธีการคูณ (เลขสามหลัก) x (เลขหนึ่งหลัก) และ 4) คิด
วิธีการคูณ (เลขส่ีหลัก) x (เลขหนึ่งหลัก) 
 2. แบบบันทึกภาคสนาม สำหรับผู้วิจัยและครูผู้
สังเกตเพื่อบันทึกการเขียนแสดงแนวคิดของนักเรียนที่
เกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการคิดวิธีการคูณของนักเรียนเร่ืองการคูณใน
แนวตั้ง 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมือวิจัย จาก
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พิจารณาความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
บันทึกภาคสนามและแบบสัมภาษณ์ แก้ไขปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในบริบท
การปฏิบัติการสอนตามวงจรการศึกษาชั้นเรียน ตาม
แนวคิด Inprasitha (2010) แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น 2 ช่วง ได้แก่  
 ช่วงที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่มีการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจริง ใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
และใช้การบันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์ โดยบันทึกข้อมูลจาก

ใบงานของนักเรียน และภาพขณะนักเรียนลงมือแก้ปัญหา 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงหลักฐานแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ 
 ช่วงท่ี 2 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรียน
การสอน ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อยืนยัน
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร จากใบงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนก่อน
หน้าหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา อธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวคิดของ Isoda & 
Katagiri (2012) นำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยายเชิง
วิเคราะห์ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดำเนินการผ่าน
การทำความเข้าใจความหมายการคูณ  และ 2) การ
ดำเนินการผ่านการขยายความหมายของการคูณไปสู่การ
ดำเนินเกี่ยวกับการคูณในแนวตั้ง ตรวจสอบสามเส้าด้าน
วิธีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล
จาก 3 แหล่ง ได้แก่ การสังเกต การวิเคราะห์การเขียน
แสดงแทนแนวคิดในใบกิจกรรม และการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย  
แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการคูณในแนวตั้งมี
ดังนี้ 
1. การดำเนินการผ่านการทำความเข้าใจความหมาย
การคูณ      
 1.1 การเริ่มต้นดำเนินการจากการใช้ความเข้าใจ
ความห มายของการคูณ  ด้ วยการท ำความ เข้ า ใจ
สถานการณ์ปัญหาผ่านการดำเนินการบวก กล่าวคือ มี
จัดการวัตถุให้อยู่ในรูปที่สามารถจัดการหาคำตอบด้วยการ
ดำเนินการบวกได้ ผ่านการนับวัตถุและการจัดกลุ่มของ
วัตถุ ตามหลักฐานที่แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงหลักฐานการจัดการวัตถุเพื่อในการ
ดำเนินการบวก 
 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า นักเรียนเขียนอธิบาย
ว่าใช้การนับในการแก้ปัญหา โดยการนับเงินของแต่ละเล่ม
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ทั้งหมด 3 เล่ม เล่มละ 21 บาท นับแถวที่ 1 ได้ 21 บาท 
แล้วนับต่อไปเล่มที่ 2 ได้รวมเป็น 42 บาท และนับรวมกับ
เล่มสุดท้าย เป็น 63 บาท  
 จากการสั มภ าษณ์ กลุ่ ม เป้ าหมาย  พ บว่ า 
กลุ่มเป้าหมายคำนวณหาคำตอบด้วยใช้การนับทีละ 10 
โดยแถวแรกนับได้ 20 แล้วรวมกับ 1 ได้ 21 นับแถวที่สอง
ต่อไปทีละ 10 ได้เป็น 41 แล้วรวมกับ 1 ได้ 42 จากนั้นจึง
นับแถวที่สามด้วยวิธีเดียวกัน ได้ 62 แล้วรวมกับ 1 จะได้ 
63 บาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหาคำตอบของปัญหาผ่านการ
ดำเนินการบวกก่อนแล้ว จึงเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยใช้
การคูณ 21 x 3 = 63  
 1.2 มีการดำเนินการด้วยการใช้การดำเนินการ
บวกผ่านการใช้สัญลักษณ์การบวก และใช้ไดอะแกรมเพื่อ
แสดงแทนการดำเนินการเพื่อหาคำตอบ ตามหลักฐานที่
แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงหลักฐานการดำเนินการบวกด้วยสัญลักษณ์
การบวก 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนแสดง
แนวคิดโดยใช้การบวก คือนำ 2415 บวกกัน 3 จำนวน 
โดยบวก 2 จำนวนแรกในแนวตั้ง ได้ผลลัพธ์เป็น 4830 
แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับ 2415 ได้ผลลัพธ์เป็น 7245  

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงการดำเนินการด้วยการใช้ไดอะแกรม 
 จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนประโยค
สัญลักษณ์คือ 21 x 3 =      และหาคำตอบของการคูณ
โดยการใช้การบวก นั่นคือ นำ 21 มาบวกกัน 3 ตัว นำ 21 
สองตัวแรกมารวมกันได้ 42 แล้วจึงนำมารวมกับ 21 ตัว
สุดท้าย ได้เป็น 63  
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติมในการเขียน

แล้วขีดออกทางด้านซ้ายมือ พบว่า นักเรียนพยายามจะใช้
การแยกการคูณ โดยการแยกตัวตั้งคูณ นั่นคือ 21 โดยการ
แยกออกเป็น 20 และ 1 นำ 20 มาคูณกับ 3 ซึ่งใช้ความรู้
เดิมเรื่องการคูณด้วย 0 โดยการนำแค่เลขโดดมาคูณกัน 
นั่นคือ 3 x 2 ได้เท่ากับ 6 แต่ไม่สามารถจัดการกับ 0 ได้จึง
เขียนว่าไม่มีตัวคูณ จึงทำให้วิธีนี้ไม่สำเร็จ 
 1.3 การดำเนินการด้วยการคูณด้วยสัญลักษณ์
การคูณ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การทำความเข้าใจ
ความหมายของการคูณมาใช้คิดวิธีการคูณ (เลขสองหลัก) 
x (เลขหนึ่งหลัก) ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องค่าประจำหลัก
ร่วมด้วย การดำเนินการลักษณะนี้สามารถนำไปสู่การทำ
ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการคูณในแนวตั้งต่อไปได้ ตาม
หลักฐานท่ีแสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 การดำเนินการด้วยการใช้การดำเนินการคูณ 

 จากภาพที่  4 จะเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายเขียน
ประโยคสัญลักษณ์คือ 21 x 3 = 63 และเขียน 2 x 3 = 6 
ในบรรทัดต่อมา ซึ่งคือการนำเลขโดดของหลักสิบมาคูณ
กับตัวคูณนั่นคือ 3 จะได้เท่ากับ 6 และจากการอภิปราย
หน้าชั้นเรียนของนักเรียนทำให้ทราบว่า เมื่อนักเรียนได้ผล
ลัพธ์ 6 จากการคูณกันของ 2 และ 3 นักเรียนจะนำมาเติม
ในบรรทัดต่อมา 21 x 3 = 63 ซึ่ ง 6 มาจากบรรทัด
ด้านบน และ 3 มาจาก 1 x 3 = 3 ซึ่ งเขียนลงไปใน
บรรทัดนั้นเลย 
2. การดำเนินการผ่านการขยายความหมายของการคูณ
ไปสู่การดำเนินเกี่ยวกับการคูณในแนวตั้ง  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีการดำเนินการ 
3 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 ดำเนินการด้วยใช้สมบัติการแจก
แจง (distribution) ด้วยการแยกจำนวนเพื่อช่วยในการ
คำนวณ ได้แก่ 1) การแยกตัวตั้งคูณ และ 2) การแยกตัว
คูณ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะ
แยกตัวตั้งคูณ เพราะเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า  
 1) การดำเนินการโดยการแยกตัวตั้งคูณ มีการ
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จัดกระทำกับจำนวนอยู่ 2 แบบ ได้แก่  
 แบบที่ 1 การแยกตัวตั้งคูณ ออกเป็น 2 จำนวน 
ตามหลักฐานที่แสดงดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 แสดงหลักฐานการดำเนินการแยกตัวตั้งคูณ 
              จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่า มีการเขียนแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการโดยการแยกจำนวน เป็น
การแยกตัวตั้งคูณ มีการเขียนเส้นชี้จำนวนที่ถูกแยก นั่น
คือ 21  แยกออกเป็น 20 และ 1 แล้วนำไปคูณด้วย 3 ได้
ผลลัพธ์เป็น 60 และ 3 ก่อนจึงนำมารวมกันได้ 63   
 แบบที่ 2 การแยกตัวตั้งคูณออกเป็น มากกว่า 2 
จำนวน ตามหลักฐานที่แสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงการดำเนินการแยกตัวตั้งคูณ 

 จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนแสดง
แนวคิดโดยการแยกการคูณ ซึ่งได้เรียนมาจากบทที่ 2 และ
คาบก่อนหน้า โดยการแยกตัวตั้งคูณ นั่นคือ 2415 แยก
ออกเป็น 2000, 400, 10 และ 5 แล้วนำไปคูณด้วย 3 ได้
ผลลัพธ์เป็น 6000 1200 30 และ 15 แล้วจึงนำมารวมกัน
ได้  7245 จากการสัมภาษณ์ เพิ่ ม เติ มทำให้ทราบว่า 
นักเรียนหาผลคูณของ 2000 กับ 3 400 กับ 3 และ 10 
กับ 3 ได้จากการใช้ความรู้การคูณของในบทที่ 2 และหา
ผลคูณของ 3 กับ 5 ได้จากสูตรคูณ 
 2) การดำเนินการโดยการแยกตัวคูณ ตาม
หลักฐานท่ีแสดงดังภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 7 แสดงการดำเนินการโดยการแยกตัวคูณ 

 จากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนประโยค
สัญลักษณ์คือ 21 x 3 =      เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้
ก่อนหน้านี้ มีการเรียนเรื่องสมบัติการสลับที่ของการคูณ 
กลุ่มเป้าหมายจึงเขียนเพิ่มอีกหนึ่งประโยคสัญลักษณ์ แต่
ยังคงยึดประโยคสัญลักษณ์ตามกรอบสี่เหลี่ยมที่แสดงไว้  
จากนั้นใช้การแยกจำนวนด้วยการแยกตัวคูณ คือ 3 โดย
การแยกจำนวน 3 ออกเป็น 2 และ 1 ก่อนจะนำไปคูณกับ 
21 ได้ผลลัพธ์เป็น 42 และ 21 แล้วนำมารวมกันได้ 63 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักเรียนเลือกที่จะ
แยกจำนวน 3 เพราะว่าเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า ซึ่งจะ
ง่ายต่อการหาผลคณูโดยใช้การบวกต่อไป 
 ลักษณะที่ 2 ดำเนินการโดยการคูณตัวเลขไปที
ละหลักในแนวนอน นักเรียนใช้การคูณตัวตั้งคูณด้วยตัว
คูณไปทีละตัวเลข จากทางด้านซ้ายไปด้านขวา และมีจาก
ทางด้านขวาไปด้านซ้าย และนำผลลัพธ์ที่ได้มาเขียนเรียง
ติดกัน ตามหลักฐานที่แสดงดังภาพที่ 8 

 
ภาพที ่8 แสดงดำเนินการโดยการคูณตัวเลขไปทีละหลัก

ในแนวนอน  
 จากภาพที่ 8 จะเห็นว่า นักเรียนใช้วิธีการคูณใน
แนวตั้ง มีการเขียนอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน ดำเนินการ
จากหลักหน่วยไปหลักพัน โดยเริ่มจาก นำ 3x5 ได้ 15 
เติมเลข 5 ในหลักหน่วย และทด 1 ในหลักสิบ นำ 3x1 ได้ 
3 รวมกับตัวทดอีก 1 เท่ากับ 4 เติม 4 ในหลักสิบ 3x4 ได้ 
12 เติมเลข 2 ในหลักร้อย และทด 1 ไปที่หลักพัน 3x2 ได้ 
6 รวมกับตัวทด 1 จะเป็น 7  
 
 
 ลักษณะที่ 3 ใช้การดำเนินการด้วยการแสดง
แทนการคูณในแนวตั้ง ตามหลักฐานที่แสดงดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 แสดงการดำเนินการด้วยการแสดงแทนการคูณ
ในแนวตั้ง 
 จากภาพที่ 9 จะเห็นได้ว่า นักเรียนใช้การคูณใน
แนวตั้ง คือ 71 เป็นตัวตั้งคูณ และ 4 เป็นตัวคูณ โดยเริ่ม
คูณจากหลักหน่วยก่อน นำ 4 ไปคูณกับ 1 ได้เท่ากับ 4 
แล้วเติม 4 ลงบรรทัดถัดมาให้ตรงกับหลักหน่วย แล้วนำ 4 
ไปคูณกับ 7 ได้เท่ากับ 28 จึงเติม 8 ลงตรงกับหลักสิบ 
และเติม 2 ลงด้านหน้า 8 

 
ภาพที่ 10 แสดงการดำเนินการด้วยการแสดงแทนการคูณ
ในแนวตั้ง 
 จากภาพที่  10 จะเห็ น ได้ ว่ านั ก เรียน เขียน
ประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ 213 x 3 =       แล้วเขียน
แสดงแนวคิดโดยใช้วิธีการคูณในแนวตั้ง โดยนำตัวตั้งแต่
ละหลัก จากหลักหน่วยไปหลักร้อย ไปคูณกับตัวคูณนั่นคือ 
3 แล้วนำคำตอบที่ได้ในแต่ละหลักมาเติมลงด้านล่าง 
 แนวคิดการดำเนินการที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 
ทำให้ชั้นเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการอภิปราย
ร่วมกัน นักเรียนได้เห็นวิธีการคิดของตนเองและวิธีการคิด
ที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งครูและนักเรียนตามที่ได้แสดงในภาพที่ 11 

 

การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาด้วยวัตถุ
เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
นำไปสู่การเลือกใช้วิธีการดำเนินการ 

  

 

การแสดงแนวคิดการดำเนินการที่
หลากหลายและอภิปรายแนวคิดการ

ดำเนินร่วมกัน เปรียบเทียบการ
ดำเนินการแต่ละแบบ 

  

 

การสรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของ
นักเรียนโดยการขยายแนวคดิในเร่ืองท่ี

ได้เรียนรู้มาแล้ว เข้าสู่การขั้นตอนวิธีการ
คูณในแนวตั้ง 

ภาพที่ 11 แสดงลำดับการจัดการแนวคิดการดำเนินการ
ของนักเรียนสู่การดำเนินการคูณในแนวตั้ง 

สรุปผลการวิจัย 

 แนวคิดการดำเนินที่เกิดจากการแก้ปัญหาการ
คูณในแนวตั้งมีดังนี้   
1. แนวคิดที่เกิดจากการใช้ความเข้าใจความหมายการคูณ 
ประกอบด้วย 1.1) แนวคิดการจัดการกับวัตถุที่สามารถใช้
การดำเนินการบวก 1.2) แนวคิดการดำเนินการด้วยการ
บวกที่แสดงด้วยการใช้สัญลักษณ์การบวก และการใช้
ไดอะแกรมเพื่อแสดงแทนการดำเนินการเพื่อหาคำตอบ 
และ 1.3) แนวคิดการดำเนินการคูณที่แสดงด้วยสัญลักษณ์
การคูณ  
2. แนวคิดการดำเนินการผ่านการขยายความหมายของ
การคูณไปสู่การดำเนินเกี่ยวกับการคูณในแนวตั้ง มีแนวคิด 
3 แบบ ได้แก่ 2.1) การแก้ปัญหาด้วยการใช้สมบัติการแจก
แจง โดยการแยกจำนวนเพื่อช่วยในการคำนวณ 2 แบบ 
ได้แก่ แบบที่ 1 การแยกตัวตั้งคูณ และ แบบที่ 2 การ
แยกตัวคูณ 2.2) การแก้ปัญหาด้วยการคูณตัวเลขไปทีละ
หลักในแนวนอน และ 2.3 การแสดงแนวคิดด้วยการคูณ
ในแนวตั้ง 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็น
บริบทชั้นเรียนที่ให้โอกาสนักเรียนได้แสดงแนวคิดอย่าง
อิสระ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเลือกใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อใช้ทำความเข้าใจการคูณใน
แนวตั้ง อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จตุพร นาสินสร้อย นฤมล ช่างศรี และไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์ (2558) ที่สนับสนุนว่า ชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ร่ วมกั น ในชั้ น เรียน  ทำให้ นั ก เรียนแสดงแนวคิดที่
หลากหลายมากขึ้นและที่ส่งเสริมและพัฒนาการคิดทาง
คณิตศาสตร ์ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า กรณีการแก้ปัญหา
การคูณในแนวตั้ง นักเรียนมีแนวคิดที่แตกต่างกัน โดย 
นักเรียนไม่ได้เร่ิมแก้ปัญหาด้วยการแสดงแนวคิดตาม
ขั้นตอนการคูณในแนวตั้งโดยตรง แต่มีความหลากหลาย
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ในการแสดงแทนแนวคิด เช่น การใช้การดำเนินการบวก 
การใช้การนับ การใช้สมบัติการคูณ เป็นต้น มีความ
แตกต่างกันตามประสบการณ์และความเข้าใจของแต่ละ
คน การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้
นักเรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา
ของคนอื่น  และสามารถนำไป เป็น เครื่องมือในการ
พัฒนาการแก้ปัญหาของตนเองต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
Mizoguchi (2013) กล่าวถึงหนึ่งในกระบวนการในชั้น
เรียนที่เน้นการแก้ปัญหาท่ีสำคัญประการหนึ่งคือ Neriage 
ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาแนวคิดของนักเรียนและการ
เสริมเติมต่อแนวคิดของนักเรียนให้ ได้ เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประเด็นเดียวกันนี้ ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์ (2557) กล่าวว่า นักเรียนแต่ละคนมีแนวคิดที่
แตกต่างกัน การเข้าถึงปัญหาของแต่ละคนก็แตกต่าง
เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน 
ครูทำหน้าที่ขัดเกลาแนวคิดของนักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน  
 3. ประเด็นเกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระการคูณ ใน
แนวตั้งในการวิจัยครั้งนี้ ได้เรียงลำดับเนื้อหาตามหนังสือ
เรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับมาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่
ใช้ในประเทศญี่ปุ่น จากผลการวิจัย พบว่า การเรียงลำดับ
เนื้อหาและเครื่องมือ (How to) ที่ ใช้ในการแก้ปัญหา
ตามที่ได้ออกแบบไว้นั้น มีผลต่อการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับ
การดำเนินการที่เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ตามที่ Isoda & 
Olfos (2021) กล่าวว่าในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของญี่ปุ่นมี
การให้ความสำคัญกับร้อยเรียงเครื่องมือ ด้วยการพิจารณา
การขยายและบูรณาการ (extension and integration) 
จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การดำเนินการของนักเรียน  
 4. บทบาทที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
เลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิด
เก่ียวกับการดำเนินการอย่างหลากหลาย คือ บทบาทการ
ใช้กระดานดำของครู ตามที่ Yoshida (2008) กล่าวว่า 
การใช้กระดานดำในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหามีความ
จำเป็นต่อการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน เป็นหลักฐาน
สำคัญที่แสดงถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นตลอดทั้งบทเรียน ช่วยให้
นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนหรือแต่ละ
แนวคิดที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียน สามารถเปรียบเทียบและ

อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันได้ง่าย และสนับสนุนให้
นักเรียนบริหารจัดการแนวคิดเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ จาก
ผลการวิจัยจะเห็นว่า ความสามารถของนักเรียนในการ
เลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการ สังเกตได้จาก
ขณะที่นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง การอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน และการบริหารจัดการแนวคิดที่เกิดขึ้นบน
กระดานดำร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 
 5. จากการวิเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาการ
คูณในแนวตั้ง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการ
เขียนตามขั้นตอนวิธีการคูณในแนวตั้งที่เป็นแบบแผน
ทางการ แต่เร่ิมจากการเขียนแสดงแทนแนวคิดโดยใช้
เครื่องมือที่เรียนมาแล้ว ได้แก่ การดำเนินการบวก การ
จัดการวัตถุหรือการนับ การใช้สมบัติการการแจกแจงด้วย
การแยกจำนวนออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ 
การดำเนินการเหล่านั้นถูกแสดงแทนเป็นสัญลักษณ์  
ข้อความอธิบาย และการเขียนไดอะแกรมแสดงขั้นตอน
วิธีการดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการคูณ
ในแนวตั้งที่เป็นแบบแผนมากขึ้น ครูจำเป็นต้องใช้การ
ขยายแนวคิดจากสิ่งที่นักเรียนเขียน เชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอน
วิธีการคูณในแนวตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน
วิธีการคูณในแนวตั้งอย่างมีความหมาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การดำเนินการวิจัยนี้ดำเนินการในชั้นเรียนที่
ใช้นวัตกรรมการการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
กระบวนการดังกล่าวช่วยให้ครูได้มีโอกาสได้ทำความเข้าใจ
แนวคิดของนักเรียน เข้าใจความยุ่งยากของนักเรียน เป็น
ประโยชน์สำหรับครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ต้องการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 2. ผลการวิจัย เป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับครู
คณิตศาสตร์ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการคูณ
ในแนวตั้ง ในแง่มุมของการแนวทางออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการเรียบเรียงเนื้อหาสาระเพื่อเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการการดำเนินการอย่างมีความหมาย 
 
 3. สามารถนำผลการวิจัยใช้ เป็นฐานข้อมูล
แนวคิดของนักเรียน เพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
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เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กรณีการคูณในแนวตั้ง ไปใช้ในการ
ทำความเข้าใจการดำเนินการอื่นหรือหัวข้ออื่น เช่น การ
คูณในแนวตั้งในระดับที่สูงขึ้น การดำเนินการหาร การคูณ
ทศนิยม เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาสื่อการเรียนรู้หรือเครื่องมือที่
จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์และ

แนวคิดการเลือกใช้การดำเนินของนักเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 2. ควรมีการวิเคราะห์แนวทางการเรียบเรียง
เนื้ อห าที่ บู รณ าการเชิ งการสอนจากหนั งสื อ เรียน
คณิตศาสตร์ในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดเรียง
เนื้อหาสาระเรื่องการคูณและหัวข้ออื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น 
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วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเร่ือง Little Forest 
Discourse of Nature and Environments in Japanese Film “Little Forest” 

รังสรรค์ นัยพรม9 
Rangsan Naiprom 

 
บทคัดย่อ 

   บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Little Forest โดยใช้แนวคิดวาทกรรม (Discourse) และวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ 
(Ecocriticism) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ตัวบท ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1) ผู้หญิงกับวาทกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอภาพของป่า ท้องนา สายน้ำ และฤดูกาลในฐานะพื้นที่ทางสังคมของ
ผู้หญิง 2) อาหารกับวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอภาพของอาหารกับรสชาติที่สัมพันธ์
กับวาทกรรมสุขภาพ และอาหารลูกผสมกับวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3) การโหยหาอดีตกับ
วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอภาพของความทรงจำวัยเยาว์กับการโหยหาอดีตที่สัมพันธ์
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมเมือง  กับการโหยหาธรรมชาติอันบริสุทธิ์ในพื้นที่ชนบท  
   โดยสรุป วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำเสนอผ่านตัวบทภาพยนตร์ จึงเป็นการพยายาม  
เชิดชูและให้คุณค่ากับธรรมชาติตลอดจนวิถีชีวิตแบบชนบทดั้งเดิม อันเป็นอัตลักษณ์ของคนญี่ปุ่ นที่กำลังจะ
เลือนหายไปในสังคมโลกาภิวัตน์ ทั้งยังแสดงนัยของการสร้างสำนึกเชิงนิเวศให้มนุษย์หันมาอนุรักษ์ธรรมชาติ  
ให้เกิดความยั่งยืนด้วย  

คำสำคัญ: วาทกรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ลิตเติ้ลฟอเรสต์ 
 
 

ABSTRACT 
        The article aims to present the discourse of nature and environment in the 
Japanese film “Little Forest” based on the concept of Discourse and Eco-critical literature 
(Ecocriticism) as a primary tool for text analysis. The results of the study revealed that: 1) In 
terms of women and nature and environment discourse, images of forests, rice fields, rivers 
and seasons are presented as social spaces for women. ; 2 ) In regard to food and natural 
and environmental discourse, images of food and taste relating to health discourse and 
hybrid food with natural and environmental discourse are presented; and 3 )  On the 
nostalgia for the past and the discourse of nature and the environment, the image of 
childhood memories and the nostalgia relating to nature and things and the environment 
and urban society and the natural purity nostalgia in rural areas are presented. In summary, 

 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี, Asst. Prof. Dr. Rangsan 
Naiprom, Thai language Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
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the natural and environmental discourse are presented through the film, honor and value 
the local and traditional nature and way of life that is the Japanese identity that is fading in 
a globalized society. Moreover, it also points to the creation of an Ecological, conscience for 
human beings to conserve nature for sustainability.  

Keywords: Discourse, Nature and Environments, Japanese Film, Little Forest 
 

บทนำ 

  เมื่อกล่าวถึงเรื่องเล่าสมัยใหม่ที่ทรงอิทธิพลใน
สังคมร่วมสมัยแล้ว ภาพยนตร์ (Film) ก็จัดเป็นเรื่องเล่า 
ชุดหนึ่งที่มีทั้ งบทบาทและเนื้อหาอันโดดเด่นในฐานะ
อุตสาหกรรมแห่งความบันเทิง นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังถือ
ว่าเป็นเรื่องเล่าข้ามพรมแดนวัฒนธรรม กล่าวคือ แม้ว่าจะ
อยู่ต่ างพื้ นที่ต่ างภูมิประเทศหรือต่างวัฒนธรรมแต่
ภาพยนตร์ก็ได้ทำหน้าที่สำคัญในการประกอบสร้างความ
จริงผ่านการเล่าเรื่อง สอดคล้องกับนักภาพยนตร์ศึกษาที่
เน้นการพิจารณาภาพยนตร์ในมิติใหม่ กล่าวคือการหันมา
มองว่าภาพยนตร์มิได้อยู่ ในฐานะภาพสะท้อนสังคม 
(reflectionism) ซึ่งหมายถึงภาพยนตร์จะเป็นเสมือน
กระจกที่สะท้อนความเป็นไปในสังคมอีกต่อไป ในทาง
กลับกันกลับมองว่าภาพยนตร์คือการประกอบสร้างความ
เป็นจริง (constructionism) จะมองในมุมต่างไปตาม
สำนักมาร์กซิสต์และวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งมองว่า แม้จะไม่มี
ความเป็นจริง แต่ภาพยนตร์ก็สามารถประกอบสร้าง
ความหมายใหม่ขึ้นได้ตามแต่ว่าใครจะเป็นผู้กำหนด เช่น 
ภาพยนตร์จะสร้างภาพของประเทศเพื่อนบ้าน ผู้หญิง
ผู้ชาย เพศที่สาม ให้กับผู้ชม แนวทางดังกล่าวมองว่าผู้ชม
ถูกครอบงำความหมายจากภาพยนตร์โดยไม่รู้ตัว และหาก
เป็นสำนักวัฒนธรรมศึกษาก็จะขยายความต่อว่าแม้จะถูก
ครอบงำความหมายก็ตาม แต่ผู้ชมก็สามารถตีความหมาย
ได้ตามประสบการณ์ของตนซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีคิดชุดใหม่
ล่าสุดในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ (กำจร หลุยยะพงศ์ , 
2556: 4) การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะสื่อสมัยใหม่กับการ
ประกอบสร้างความจริงจะทำให้เรามองเห็นการเมืองเร่ือง
อำนาจที่แฝงอยู่ในกลวิธีการเล่าเรื่องตลอดจนแฝงอยู่ใน
เนื้อหาของตัวบทภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจ 
   ภ าพ ย น ตร์ ยั งป รากฏ ป ระ เภ ท  (Genre) ที่
หลากหลาย โดยในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ เขี ยนจะเน้ น
การศึกษาภาพยนตร์ญี่ปุ่นประเภทชีวิต (Drama) เรื่อง 
“ Little Forest: Summer/Autumn” ( 2014)  ชื่ อ

ภาษาไทยคือ “ลิตเติ้ลฟอเรสต์ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง” 
ดัดแปลงมาจากการ์ตูนมังงะของไดซึเกะ อิการาชิ ที่กำกับ
ภาพยนตร์โดย “จุนอิจิ โมริ” ในฐานะเรื่องเล่าสมัยใหม่ที่มี
ส่วนสำคัญในการประกอบสร้างภาพชีวิตของผู้คนในสังคม
วัฒนธรรมในมิติต่างๆ ตัวบทเล่าเรื่องราวของ อิชิโกะ 
หญิงสาวที่กลับจากเมืองใหญ่หันหน้ามาใช้ชีวิตแบบ
เกษตรกรที่เธอเคยหนีไป ผ่านเรื่องราว 2 ฤดูกาลของ
ประเทศญี่ปุ่น คือ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงที่เต็มไปด้วยวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมไร้สิ่งปรุงแต่ง การทำสวน ทำนาและ
ทำอาหาร พร้อมภาพบรรยากาศที่งดงาม ผู้ เขียนจะ
พิจารณาภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นวาทกรรม (Discourse) 
ชุดหนึ่งที่มีบทบาทในการประกอบสร้างความหมายให้กับ
สังคมวัฒนธรรม (Barker, 2000: 384) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วาทกรรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่ามีลักษณะที่
โดดเด่นที่สุดในตัวบทภาพยนตร์ที่แฝงประเด็นสำนึกเชิง
นิเวศในเรื่องเล่า ผู้เขียนจะได้ใช้กรอบแนวคิดวาทกรรม
ที่ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอำนาจ
ในการประกอบสร้างและนิยามความหมายให้กับสรรพสิ่ง
ต่างๆ ผสมผสานกับแนวคิดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ 
(Ecocriticism) มาเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาประเด็น
การนำเสนอวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตัวบท
ภาพยนตร์ ซึ่ง ธัญญา สังขพันธานนท์ (2559: 313-315) 
ได้อธิบายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวว่า เกิด
จากวิกฤติปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์ในสังคมปัจจุบันกำลัง
ประสบอยู่และได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของขบวนการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก แนวคิดวรรณกรรม
วิจารณ์เชิงนิเวศจึงมีหมุดหมายสำคัญที่จะศึกษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมตลอดจนเรื่องเล่าทาง
วัฒนธรรมชุดต่างๆ โดยจะใช้ฐานความรู้ด้านนิเวศวิทยา 
( ecology)แ ล ะ แ น ว คิ ด สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม นิ ย ม 
(environmentalism) มาเป็นพื้นฐานในการศึกษา โดย
ภาพยนตร์ได้นำเสนอให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้หญิง
กับธรรมชาติ อาทิ ภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ทุ่งนา แปลงผัก 
ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอภาพการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์มาใช้ในการปรุงแต่งอาหาร อันแสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่ธรรมชาติได้ให้อำนาจและสร้างอัตลักษณ์
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ของผู้หญิงชนบทญี่ปุ่นขึ้นมาเพื่อช่วงชิงความหมายกับวาท
กรรมกระแสหลักที่ให้คุณค่าผู้หญิงผ่านพื้นที่เมือง ทั้งตัว
บทยังได้สอดแทรกปรากฏการณ์โหยหาอดีตของผู้คนใน
สังคมด้วย 
   จากการทบทวนงานวิจัยยังปรากฏการศึกษาใน
ประเด็นวาทกรรมธรรมชาติในภาพยนตร์ค่อนข้างน้อย 
อาทิ งานศึกษาของ กวินธร เสถียร (2559) เรื่อง “วาท
กรรมสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น    
ของสตูดิโอจิบลิเรื่อง ปอมโปโกะ ทานูกิ ป่วนโลก” และ
งานของ ไกรวุฒิ  จุลพงศธร (2562) เรื่อง “Still the 
Water: ภาพยนตร์นิเวศข้ามชาติของนาโอมิ คาวาเสะ 
และข้อวิพากษ์จากมุมมองสัตว์ศึกษาเชิงวิพากษ์” จึงทำให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็นวาทกรรมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์ เพื่อทำให้เห็นอำนาจของเรื่อง
เล่ากับการประกอบสร้างความหมายว่าด้วยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสื่อสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างสำนึก
เชิงนิเวศผ่านตัวบทภาพยนตร์ต่อไป 
   การศึกษาครั้งนี้จะทำให้ เราเห็นถึงการนิยาม
ความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านปฏิบัติการ
ของวาทกรรม ทั้งยังจะทำให้เราเข้าใจการสื่อความหมาย
ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสัญลักษณ์ในมิติต่างๆ อันจะเป็น
แนวทางในการศึกษาเรื่องเล่าของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อีก
ทางหนึ่งด้วย ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัยจะได้นำเสนอวาท
กรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง 
Little Forest ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้หญิงกับวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การศึกษาประเด็นเรื่องสตรีนิยมเชิงนิเวศที่มีความ
เชื่อเกี่ยวข้องระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติ เพราะเห็นว่า
สรีระของผู้หญิงมีคุณลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ คือ
สามารถสร้าง ให้กำเนิด ดูแล รักษา เอื้ออาทรต่อชีวิต 
และถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชายเช่นเดียวกัน (ธัญญา 
สังขพันธานนท์, (2556: 54-56) จากการศึกษาตัวบท
ภาพยนตร์ญี่ ปุ่ น เรื่อ ง Little Forest ได้ป รากฏการ
นำเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบสร้างพื้นที่
ทางสังคมของเพศหญิง กับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และฤดูกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ป่า ท้องนา และสายน้ำในฐานะพ้ืนที่ทาง
สังคมของผู้หญิง 
      องค์ประกอบของเรื่องเล่าที่ถือว่ามีลักษณะที่
โดดเด่นในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Little Forest คือ ฉาก 

(Setting) ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเน้นบรรยากาศ
และอารมณ์ความรู้สึกในท้องเรื่อง กับที่ อภิญญา เฟื่องฟู
สกุล (2543: 65-69) ได้กล่าวถึงมโนทัศน์เรื่องพื้นที่ว่า แต่
เดิมนั้นพื้นที่ถูกมองในเชิงที่เป็นความจริงทางเรขาคณิตที่
สามารถวัดได้ด้วยมิติความกว้าง ความยาว และความลึก 
ศึกษาได้ในเชิงกายภาพในฐานะเป็นความจริงเชิงประจักษ์ 
ขณะที่วิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) กลับ
มองพื้นที่ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ประจุไว้ด้วย
ความหมาย (Code space) พื้นที่ทางกายภาพมิได้เป็น
เพียงวัตถุหรือที่ว่างหรือสภาพแวดล้อมข้างนอกตัวเราที่มี
ไว้ เพื่อให้คนใช้ประโยชน์ เท่านั้น วิธีการจัดการพื้นที่
เหล่านั้นยังสะท้อนวิธีคิดที่เรามีต่อพื้นที่ด้วย ขณะที่ Henri 
Lefebvre (1990 อ้างถึงใน ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2556 : 5-
7) ได้จำแนกความหมายของพื้นที่ผ่านแนวคิด Third-
space โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่
ท างกายภาพ  (Physical space) ซึ่ ง เรียกว่า  “First-
space” 2) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ (Spiritual space) ซึ่ง
เรียกว่า “Second-space” และ 3) พื้ นที่ ทางสังคม 
(Social space)  ซึ่ ง เ รี ย ก ว่ า  “ Third space”  โด ย 
Lefebvre ได้ชี้ให้เห็นว่า Third space เป็นส่วนที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ 2 ประเภทแรก นั่นคือ พื้นที่ทาง
ความคิด  อัน เป็นสิ่ งที่ เกิดจากการตีความ หรือให้
ความหมายพื้นที่ทางกายภาพที่เรามองเห็น นำไปสู่การ
สร้างพื้นที่ทางสังคมที่มีทั้งส่วนที่เป็นความจริงและที่เป็น
เพียงจินตนาการอันสลับซับซ้อน มีการ ช่วงชิง ขัดแย้ง 
และแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา 
  จากการศึกษาตัวบทภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าฉากที่
เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำเสนอได้อย่างโดดเด่น 
โดยเฉพาะป่า ท้องนา และสายน้ำ ท่ีได้กลายเป็นพื้นที่ทาง
สังคมของเพศหญิง คือ อิชิโกะ ที่เป็นนางเอกของเรื่อง 
โดยอันดับแรก ในส่วนของป่านั้น ได้ถูกนำเสนอในฐานะ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น โดยมีชื่อเรียกว่า “โคะโมะ
ริ” ที่หมายถึงป่าเล็ก ที่ตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้าน
แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ งแ ถ บ โท ะ โฮ ะ เป็ น ห มู่ บ้ า น ที่ ไม่ มี
ห้างสรรพสินค้า ถ้าใครต้องการซื้อของภายในหมู่บ้านจะมี
ร้านขายของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน และมีร้านค้า
ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านใกล้ๆ กับที่ว่าการ เส้นทาง
ไปส่วนใหญ่จะเป็นเนินลงใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
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30 นาที ช่วงหน้าหนาวต้องเดินเท้าเพราะหิมะที่ตกหนา
ต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่
ในหมู่บ้านมักไปซื้อของครั้งใหญ่กันที่ร้านค้าขนาดใหญ่ใน
เมืองข้างๆ กันมากกว่า ขณะที่อิชิโกะ นางเอกของเรื่อง 
ซึ่งเธอได้ผิดหวังจากชายคนรักในเมืองจึงเดินทางกลับมา
อาศัยอยู่บ้านเกิดในชนบทโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะใน
การเดินทางไปซื้อของต้องใช้เวลาไปกลับทั้งวัน  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 : “โคะโมริ” ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของแถบ
โทะโฮะ          

ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 
 

  ทั้งนี้ ในสายตาของอิชิโกะ เธอมองว่า  โคะโมริ 
(ป่าเล็ก) จะเหมือนกับมีเครื่องทำไอน้ำอยู่ ดังข้อความที่ว่า 
“เวลามองไปจากด้านบนนี้ ช่วงจากที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆ 
โคะโมะริ จะเหมือนกับมีเครื่องทำไอน้ำอยู่ ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วย
น้ ำ ชุ่ มชื้น ไปหมดทุกที่  โคะโมะริอยู่ บริ เวณตีน เขา 
ความชื้นจากบนภูเขาก็จะลงมาด้วย ยิ่งเพิ่มความชื้นใน
อากาศ” การนำเสนอภาพของพื้นที่ป่าและภูเขาผ่านการ
ประกอบสร้างความหมายในเชิงอุปลักษณ์ของตัวละคร
หญิ ง จึ งเป็นการแสดงนั ย ให้ เห็นว่ าธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้ให้พื้นที่กับเพศหญิงในการสร้างความหมาย
ให้กับป่าชุมชนด้วย 
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับป่าที่น่าสนใจ
ประการต่อมาคือ ป่ากลายเป็นพื้นที่สำคัญของแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติ อาทิ  ผลไม้ป่าที่สามารถนำมา
สร้างสรรค์รูปแบบอาหารพื้นเมืองของญี่ปุ่นได้ ขณะที่ตัว  
อิชิโกะเองก็เป็นผู้มีองค์ความรู้เรื่องของต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่
ขึ้นอยู่ในโคะโมริ ทั้งในส่วนของการนำไม้ที่เหมาะสมมาทำ

เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ต้นไม้ชนิดไหนที่ผลกินได้หรือมีพิษ 
รวมไปถึงฤดูกาลที่ต้นไม้ชนิดนั้นๆ ให้ผลผลิต ดังตัวอย่าง
ที่อิชิโกะเข้าไปเก็บ “เฮลเซลนัท” บนภูเขา ดังข้อความ
ที่ว่า “ตอนฤดูใบไม้ร่วง ฉันไปเก็บเฮลเซลนัทจากบนภูเขา 
จะแกะมันแล้วเอามาป่นจนละเอียด ใส่ผงโกโก้กับน้ำตาล
ลงไป ใส่น้ำลงไปอีกนิดแล้วคนจนเข้ากัน แม่บอกว่ามัน
เรียกว่า นุเทะระ เพราะเราเอามันไปทำ (นุรุ) เราเลยเรียก 
นุเทะระ” จากตัวอย่างข้างต้น ตัวบทได้นำเสนอให้เห็น
ว่าอิชิโกะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่
ผสมผสานกับความรู้เรื่องของการทำอาหารเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอภาพของผู้หญิงกับความรู้เร่ือง
การนำตน้ไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิง โดยอิชิโกะได้นำต้นเกาลัด
มาใช้ทำเป็นไม้ฟืน เนื่องจากผ่าง่ายและให้ความร้อนสูง  
  ทั้งนี้ นอกจากพื้นที่ป่าแล้ว ตัวบทภาพยนตร์ยังได้
นำเสนอลำธารในฐานะพื้นที่ทางสังคมของผู้หญิง โดยลำ
ธารขนาดเล็กในโคะโมรินั้น เป็นสายน้ำที่ใสสะอาดและ
บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยสัตว์น้ำขนาดเล็ก รวมไปถึงปู เนื่อง
ด้วยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทั้งริมตลิ่ง
ของแม่น้ำยังเต็มไปด้วยผักพื้นบ้านสำหรับใช้ประกอบ
อาหาร ลำธารในตัวบทนอกจากจะให้บรรยากาศที่สดชื่น
และเงียบสงบแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ให้เพศหญิงได้แสดงตัวตน
ผ่านการเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วย ดังข้อความที่ว่า “ลำธารข้างๆ นั้น น้ำไม่มากนัก แต่
ว่าจะมีปลาท่ีพยายามว่ายทวนน้ำขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ปูน้ำจืด
ก็มี บางครั้งมันก็เดินไปถึงแปลงผัก แล้วก็ยังมี มิซุ ที่ขึ้น
เต็มข้างลำห้วย สามารถเก็บกินได้จนกว่าจะถึงหน้าหนาว 
ถ้าลอกผิวออกแล้วลวกน้ำเดือด ก็จะได้ โอะฮิตะชิ หรือว่า
ผสมกับผักดอง มันจะกรุบๆ แล้วก็หนึบๆ”  
   พื้นที่ทางธรรมชาติต่อมาที่น่าสนใจคือ พื้นที่ของ
ท้องนา โดยอิชิโกะถูกประกอบสร้างความหมายให้เป็น
เกษตรกรผู้ มี องค์ความรู้ ในการปลูกข้ าวอินทรีย์ที่
ปราศจากมลพิษ เป็นการทำนาแบบดั้งเดิมโดยอิงกับ
น้ำฝนและฤดูกาลในธรรมชาติ ผู้ปลูกต้องคอยดูแลเอาใจ
ใส่และหมั่นสังเกตท้องฟ้าและอากาศในแต่ละวันว่าจะ
ส่งผลต่อต้นข้าวในท้องนาอย่างไร ตั้งแต่ฤดูกาลปักดำ
จนกระทั่งฤดูกาลเก็บเกี่ยว ดังข้อความที่ว่า “มันเริ่มตอน
ที่ฉันกำลังคิดเรื่องเกี่ยวข้าว เพื่อให้น้ำในนาแห้ง ต้องขุด
ร่องให้น้ำไหลออกมา จะทำให้น้ำไหลออกง่ายขึ้น ถ้าไม่ทำ
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ให้แปลงนาแห้งไว้ก่อน เวลาเกี่ยวข้าวดินจะเละ เดินยัง
แทบจะไม่ไหว เพราะงั้นต้องรีบเตรียมไว้ก่อน รวงข้าวจะ
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง สารอาหารในเมล็ดข้าวจะ
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นและจะอร่อยขึ้นด้วย ข้าวของฉันกำลังบิน
ผ่านท้องฟ้าสองครั้ง ครั้งแรกตอนที่จะปลูก ด้วยการโยน
ไปแบบนี้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงในการเดินไปกลับ 
ครั้งที่สองตอนที่เกี่ยวข้าว ข้าวจะเกี่ยวมาเป็นกำ แล้วมัด
เอาไว้ด้วยฟาง แล้วเอามากองรวมกันไว้”   จากตัวอย่าง
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปลูกข้าวแบบดั้งเดิมนั้นจะต้องมี
การวางแผนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การจัดการปรับ
พื้นที่แปลงนาเพื่อใช้ในการรองรับน้ำในฤดูปักดำ และ
จะต้องมีการผันน้ำออกเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว    ทั้งยังต้อง
หมั่นสังเกตศัตรูของต้นข้าวที่จะมาทำลายให้เกิดความ
เสียหายด้วย             
  ทั้งนี้ นอกจากองค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชของ
แต่ละคนแล้ว ยังปรากฏการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เก่ียวกับการเพาะปลูกของผู้หญิงภายในชุมชน เพื่อให้เห็น
ถึงปัญหาและหาทางจัดการกับปัญหาร่วมกัน แสดงให้เห็น
พ ลั ง ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ใ น ชุ ม ช น ใน ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อาทิ      
การเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับฤดูกาล การปรับแต่งดิน
ให้มีคุณภาพ การตัดแต่งต้นพืชให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ
เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่  ขณะเดียวกันยัง
ปรากฏการนำเสนอเพศหญิงกับอุปลักษณ์ของธรรมชาติ 
ซึ่งในมโนทัศน์สตรีนิยมเชิงนิเวศจะให้ความสำคัญกับการ
เชื่อมโยงโดยสัญลักษณ์ โดยเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติ เพราะเห็นว่าสรีระ
ของผู้หญิงมีคุณลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ คือ สามารถ
สร้าง ให้กำเนิด ดูแล รักษา เอื้ออาทรต่อชีวิต และถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากผู้ชายเช่นเดียวกัน (ธัญญา สังขพันธา
นนท์, 2556: 63) ในตัวบทภาพยนตร์ได้นำเสนอภาพ
ขอ งอิ ชิ โก ะที่ ได้ จิ น ต น าก ารใน เชิ งบุ ค ล าธิ ษ ฐาน 
(personification) ว่าต้นหญ้าในแปลงนาของเธอนั้นมี
ชีวิต ดังข้อความที่ว่า “พลังชีวิตของหญ้าในแปลงข้าว
เข้มแข็งมากขึ้น เมื่อวานถอนหญ้าทิ้งออกไป วันนี้ก็มีต้น
ใหม่เริ่มงอกขึ้นมาแทน กองทัพสีเขียว ทั้งไร่นาและท้อง
ถนน ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้า” เป็นการเปรียบเทียบว่า
ต้นหญ้ านั้นคือกองทัพที่มีพลังชีวิตอันเข้มแข็ง และ

ต้นหญ้าเหล่านั้นได้งอกออกมาตามร่างกายของเธอ เพื่อ
สื่อนัยให้เห็นว่าอิชิโกะคือสัญลักษณ์ของการให้กำเนิดและ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

 
 
ภาพประกอบ 2 : จินตนาการของอิชิโกะที่มีกลุ่มหญ้า
งอกออกมาจากร่างกาย 
ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 

 
  การนำเสนอภาพของภูมิศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในตัวบทภาพยนตร์ อาทิ ป่าไม้ ภูเขา    
ลำธาร หรือแปลงนา จึงไม่ได้ถูกใช้เพื่อสื่อถึงความงดงาม 
สะอาดบริสุทธิ์ของพื้ นที่ ชนบทในญี่ ปุ่ น เท่ านั้ น  แต่
ธรรมชาติเหล่านี้ยังได้กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ทำให้
ผู้หญิงได้มีอำนาจและแสดงตัวตนด้านเพศภาวะด้วย 

  1.2 ฤดูกาลกับการนำเสนอภาพของผู้หญิงกับ
ธรรมชาติ 
  ฤดูกาลถือเป็นแนวคิดสำคัญที่ผู้ เล่าเรื่องใช้เป็น
กลวิธีในการนำเสนอภาพยนตร์ โดย พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1028) ได้ให้นิยาม
ของฤดูกาลไว้ว่า เป็นส่วนของปีซึ่ งแบ่ งโดยถือเอา
ภูมิอากาศเป็นหลัก มักแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูร้อน หรือเป็น 4 ช่วง คือ ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดู
ร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ฤดูแล้งกับฤดูฝนก็มี ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นได้แบ่งฤดูกาล
ออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ 1) ฤดูใบไม้ผลิ (ฮารุ) เริ่มต้นในเดือน
มีนาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ดอกไม้จะเริ่มผลิ
แย้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกซากุระ 2) ฤดูร้อน (นัสซึ) 
เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม เป็นการ
เริ่มต้นแห่งฤดูปลูกข้าวของชาวนา เป็นช่วงที่มีการฉลอง
เทศกาลประจำปีต่างๆ 3) ฤดูใบไม้ร่วง (อะกิ) เริ่มจาก
เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน สภาพอากาศจะ
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เริ่มแห้งและเย็นลง ใบไม้เริ่มผลัดสีและร่วงหล่นลงดิน 
สำหรับคนญี่ปุ่นจะเป็นช่วงเวลาแห่งการกีฬา ดนตรี และ
พักผ่อน และ 4) ฤดูหนาว (ฟุยุ) จะเริ่มต้นในราวเดือน
ธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฤดูกาลที่หนาวเย็น 
ทุกแห่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ และจะมีงานเทศกาลฉลอง
หิมะอย่างสนุกสนาน ทั้งชาวญี่ปุ่นยังถือว่าฤดูหนาวเป็น
ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่างแท้จริง ขณะที่
ในตัวบทภาพยนตร์ก็ ได้นำเสนอภาพของฤดูกาลที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเชื่อมโยงเข้ากับประเด็น
เร่ืองเพศและธรรมชาติ 
  ตัวบทภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Little Forest นั้น ได้
นำเสนอภาพสองฤดูกาลคือ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง โดย
ถูกทำให้สัมพันธ์กับความเป็นผู้หญิง ตลอดจนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฤดูกาลจะเป็นตัวกำหนดวิถี
ชีวิตของมนุษย์ให้ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ ที่
สำคัญคือการปลูกพืช การแสวงหาอาหารจากพื้นที่
ธรรมชาติ  
   ตัวบทภาพยนตร์เริ่มต้นจากการนำเสนอภาพของ
ฤดูร้อนเป็นอันดับแรก และเนื่องด้วยโคะโมริเป็นป่าขนาด
เล็กที่อยู่ใกล้กับภูเขา ทำให้อากาศร้อนชื้นและมักมีฝนตก
เสมอ ดั งในตอนที่ อิ ชิ โกะได้บรรยายให้ เห็ นสภาพ
บรรยากาศ ดังข้อความที่ว่า “ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่า
เราสวมเสื้อที่เปียกน้ำตลอดเวลา ด้วยระดับความชื้นใน
อากาศที่เข้าใกล้ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รู้สึกว่า ถ้า
เราใส่ตีนกบอาจว่ายน้ำได้” จากตัวอย่าง เป็นจินตนาการ
ของตัวละครถึงสภาพบรรยากาศของฤดูร้อนแบบภูมิ
ประเทศหุบเขาท่ีอากาศนั้นร้อนชื้นอยู่ตลอดเวลา  

 
 
ภาพประกอบ 3 : จินตนาการของอิชิโกะที่มีต่ออากาศ
แบบร้อนชื้น 
ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 

  สภาพบรรยากาศแบบร้อนชื้น ยังส่งผลทำให้เกิด
ฝนตกแถบหุบเขา ทำให้ต้นพืชบางชนิดได้รับความ
เสียหาย ดังเช่นในตัวบทภาพยนตร์ที่ได้นำเสนอภาพของ
ต้นมะเขือเทศที่ลำต้นเน่าเปื่อยเพราะฝนตกอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้คนในชุมชนบางส่วนต้องสร้างโรงเรือนขึ้นมาเพื่อ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว ดังในตอนที่แปลงมะเขือเทศ
ของอิชิโกะได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกติดต่อกันในโคะ
โมริ ดังนี้ “มะเขือเทศแข็งแกร่งมาก ต่อให้ทิ้งเมล็ดส่งๆ 
เอาไว้ ปีหน้ามันก็จะงอกขึ้นมาเอง ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ มัน
ก็จะยิ่งโต ขึ้นเป็นดงเหมือนป่าดงดิบเลยล่ะ เพราะงั้นต้อง
คอยแต่งกิ่ง เพื่อให้มันออกลูกได้ดี และกิ่งที่ตัดทิ้งไปนั้น 
ถ้ากดมันลงพื้น มันก็จะงอกขึ้นมาอีก ในอีกแง่มุมหนึ่ง
มะเขือเทศก็อ่อนแอมาก ถ้าฝนตกชุกติดกันหลายวัน มัน
จะค่อยๆ เฉาน้ำ หยุดเติบโตแล้วค่อยๆ เหี่ยว ฝนตกชุก
มากในโคะโมะริ เพราะงั้นหลายๆ บ้านเลยจะทำเป็นโรง
เพาะชำปลูกมะเขือเทศ”  
  การนำเสนอภาพการปลูกพืชที่ต้องคำนึงถึงความรู้
เกี่ยวกับฤดูกาล ยังปรากฏในตอนที่แม่ของอิชิโกะ ได้
กล่าวถึงการปลูกแครอท ซึ่งเป็นพืชที่ใช้รับประทานส่วน
หัวที่อยู่ใต้ดินว่า การปลูกแครอทในฤดูฝนผู้ปลูกต้องหมั่น
ดูแลเอาใจใส่และคอยตัดแต่งกิ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้หัว
แครอทท่ีมีความสมบูรณ์และให้รสชาติดี ดังข้อความที่ว่า  
   แม่ของอิชิโกะ: แครอทน่ะ การดูแลมันสำคัญมาก 
เราจะปลูกมันเอาไว้ในช่วงต้นฝนน่ะนะ เมื่อมันเริ่มโตขึ้น
แล้ว จะต้องคอยตัดแต่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้หัวของมันขยาย
ใหญ่ขึ้น แต่แม่คิดอีกแบบ ไม่ต้องรีบตัดแต่งมันหรอก     
แครอทน่ะ ถ้าไม่ให้ได้แตกใบเต็มที่ก่อน มันจะออกมาไม่
อร่อยเพราะว่า... 
  อิชิโกะ: เพราะมันเป็นพืชตระกูลผักชีสินะ ฟังมา
เป็นล้านรอบแล้ว  
  ฤดูกาลในภาพยนตร์ จึงถูกนำเสนอให้สัมพันธ์กับ
ความเป็นเพศหญิง ทั้งในส่วนของการใช้ชีวิต ตลอดจน
การปลูกพืชและการประกอบอาหาร อันแสดงให้เห็นว่า
ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาเรื่องฤดูกาลที่
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
  การนำเสนอภาพผู้หญิงกับวาทกรรมธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ในภาพ ยนตร์  จึ ง เป็ นการเน้ นย้ ำ
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กระบวนการเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับธรรมชาติ อาทิ ป่าไม้ 
ภูเขา ลำธาร ท้องนา ตลอดจนฤดูกาลต่างๆ อันแสดงนัย
ให้เห็นว่าธรรมชาติคือพื้นที่ทางสังคมที่ทำให้ผู้หญิงได้มี
อำนาจและแสดงอัตลักษณ์ทางเพศได้อย่างเด่นชัด 

2. อาหารกับวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ โดย ยศ สันตสมบัติ (2559 : 61-62) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอาหาร สรุปได้ว่า ตลอด
ระยะเวลาที่มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ มนุษย์ได้ใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปในเรื่องของการเก็บหาอาหาร การล่าสัตว์
และหาปลา การเก็บอาหารจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ
เป็นอันดับแรกสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์ ระบบการ
ผลิตอาหาร หรือวิธีการที่สังคมแห่งหนึ่งใช้ในการเก็บหา
และผลิตอาหารเพื่อการบริโภคจึงมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อพัฒนาการทางวัฒนธรรม ขณะที่  นพพร 
ประชากุล (2552: 293) ได้กล่าวถึงอาหารที่ถูกนำเสนอ
ผ่านเรื่องเล่าว่า อาหารการกินในวรรณกรรมนั้นมิใช่
อาหารการกินจริงๆ หากแต่เป็นภาพจำลองเชิงสมมุติ 
(Fictional representation) นักประพันธ์จึงมีอิสระที่จะ
เลือกเสนอหรือเน้นด้านใดด้านหนึ่งของมัน จากการศึกษา
ตัวบทภาพยนตร์ได้ปรากฏการนำเสนอภาพของอาหารกับ
วาทกรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 
  2.1 อาหารกับรสชาติและวาทกรรมสุขภาพ 
  ลักษณะเด่นของการสร้างสรรค์อาหารในตัวบท
ภาพยนตร์คือ การใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองโดยไร้สารเคมี และ
การสรรหาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ โดยเน้นรสชาติที่ดี
และเป็นประโยชน์ที่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ตัวบทภาพยนตร์ได้เน้นย้ำตลอดทั้งเรื่อง และถูก
นำเสนอผ่านตัวละครเอกหญิงอย่างอิชิโกะเป็นหลัก 
  เนื่องจากอิชิโกะเองเป็นคนที่อาศัยอยู่กับแม่ในโคะ
โมริมาก่อน แต่เมื่อแม่ของเธอได้ย้ายออกไป อิชิโกะจึงได้
ตัดสินใจเข้าไปอาศัยอยู่กับคนรักในเมือง เมื่อทั้งสองเกิด
ปัญหา อิชิโกะจึงได้ตัดสินใจกลับมาที่โคะโมริ อีกครั้ง โดย
ใช้ชีวิตแบบเกษตรกรที่อิงอยู่กับธรรมชาติ อาทิ การปลูก
พืชผักสวนครัว การหาวัตถุดิบในป่ามาทำเป็นอาหาร
พื้ นบ้ าน  ที่ มีทั้ งรสชาติ เฉพาะตั วและให้คุณค่ าทาง
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ท้ังอาหารเหล่านั้นมัก

อิงอยู่กับฤดูกาล และกรรมวิธีในการทำที่ต้องอาศัยทั้ง
ระยะเวลา และขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน 
  การนำเสนอภาพอาหารที่สัมพันธ์กับวาทกรรม
สุขภาพ ปรากฏอย่างเด่นชัดในตอนที่อิชิโกะรู้สึกว่าอากาศ
ที่โคะโมรินั้นร้อนชื้นผิดปกติ ทำให้ร่างกายเสียเหงื่อ จึงได้
คิดทำเมนูเครื่องดื่มที่มีเมล็ดข้าวเป็นส่วนผสมหลัก เพื่อให้
รสหวาน ทำให้ร่างกายสดชื่น ดังข้อความที่ว่า “นอกจาก
อากาศร้อนชื้นแล้ว เจ้าพวกน่ารำคาญ (แมลงหวี่) นี่ก็ไม่
ยอมออกห่างฉันเลย ฉันเกลียดแมลงหวี่มาก ทำโคะเมะซะ
วะ ดีกว่านะ ก่อนอื่นให้เตรียม     อะเมะซะเกะ ผสมโคะ
จิ กับข้าวต้ม สำหรับหน้านี้อุณหภูมิห้องถือว่าใช้ได้ แค่คืน
เดียวก็ใช้ได้ อืม...หวาน ต่อจากนั้น เราก็เพิ่มแบคทีเรียเร่ง
ปฏิกิริยา เหมือนกับการทำโยเกิร์ตหรือว่าหมักสาเก ฉันจะ
ใส่ยีสต์ที่ใช้ทำขนมปังลงไป ต้องกวนให้ดีๆ เพราะอากาศที่
อุ่น สักครึ่งวันก็จะดื่มได้ แก๊สข้างในจะทำให้มันเป็น
ฟองอากาศ แต่ว่าดื่มแล้วสดชื่นมาก จากนั้นก็เอาไปแช่ใน
ตู้เย็น หลังจากตัดหญ้าที่ทำให้เหมือนกับอบซาวด์น่า มัน
หวานแล้วก็ดื่มง่ายมาก เลยคงจะอยู่ได้ไม่นาน บางครั้ง
เลยจะทำเผื่อเยอะไป” 

 
 
ภาพประกอบ 4 : โคะเมะซะวะ เครื่องดื่มรสหวานทีใ่ห้
พลังงาน 
ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 
  อาหารที่ถือว่ามีชื่อเสียงและฉายภาพวัฒนธรรม
ของความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างเด่นชัดอีกประเภทหนึ่งคือ ข้าว
ปั้น ที่ใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของญี่ปุ่นเป็นตัวหลักผสมกับ
วัตถุดิบที่สดใหม่ที่ได้มาจากธรรมชาติที่แวดล้อมตัว ดังที่ 
ศิลป์ ภาคสุวรรณ (2531) ที่ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมอาหาร
ญี่ปุ่นว่า วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมอาหารที่
เน้นความสด สะอาด และรสชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติของ
อาหาร โดยอาหารญี่ปุ่นจะไม่เน้นการปรุงรสหรือใส่
เครื่องเทศแต่อย่างใด การใช้เครื่องปรุงอาหารนั้น เป็น
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ขั้นตอนที่ผู้กินอาหารจะทำเองในขณะที่กินอาหาร โดย
การจัดภาชนะใส่ และมีการแยกไว้ต่างหากเพื่อป้องกัน
กลิ่นและรสของเครื่องปรุง ขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นก็นิยม
ปรุงอาหารง่ายๆ และใช้วัตถุดิบตามที่มีอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนตามฤดูกาล เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปทำให้คนญี่ปุ่ นได้
เปลี่ยนอาหารไปด้วย สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นเองก็ได้
มีส่วนในการกำหนดเครื่องปรุงและรสอาหาร หลักการ
ประกอบอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างจึงมีการจัดทำให้ถูกต้องตาม
ฤดูกาล เช่น อาหารของฤดูใบไม้ผลิ อาหารของฤดูร้อน 
อาหารของฤดูใบไม้ร่วง และอาหารของฤดูหนาว การทำ
ข้าวปั้นในตัวบทภาพยนตร์จึงไม่ได้มีสูตรสำเร็จรูป แต่มี
การปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลตามวัตถุดิบที่สามารถหาได้ใน
ป่าบนภูเขา และพืชที่ปลูกตามฤดูกาล ดังตัวอย่างการทำ
ข้าวปั้นคุริมิของอิชิโกะเพื่อใช้กินในช่วงพักกลางวันของฤดู
เก็บเกี่ยวข้าว ดังข้อความที่ว่า“เวลาเกี่ยวข้าว ฉันชอบท่ีจะ
ทำข้าวปั้นคุริมิ การเก็บ คุริมิ ปีนี้ก็ยังลำบากเหมือนเดิม 
ต้องเดินเก็บต้น คุรุมิ ที่หล่นลงมาคลุกดิน เป็นการแข่งขัน
กับสัตว์ที่รอกินอยู่ เอา คุรุมิ ที่เก็บได้ มาใส่หลุมฝังดินที่ขุด
ไว้ พอผิวข้างนอกมันเริ่มเป็นสีดำแล้ว ก็เอามันมาล้างให้
สะอาด ถ้าเอามันใส่ถุงตาข่าย ตากให้แห้ง จะเก็บมันได้
จนถึงสิ้นปี ผิว คุรุมิ ของที่โคะโมะริ จะแข็งเป็นพิเศษ เลย
ต้องเหนื่อยหน่อย เอามันลงคั่วในกระทะ เอาผ้าขาวห่อ
แล้วใช้ค้อนตี ต้องแยกมันออกจากเปลือกให้ดีๆ ไม่งั้นจะ
แทงปากเวลากิน ใช้ครกตำมันให้ละเอียด แล้วก็ผสม
กับข้าวที่ล้างน้ำแล้ว ปรุงรสด้วย สาเก กับ โชยุ โดยผสม
กับข้าว 10 ต่อ 2 ส่วน แล้วปรุงด้วยสาเกกับโชยุลงไป มัน
จะกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากๆ” จากตัวอย่างข้างต้น จะ
เห็นภาพของการนำวัตถุดิบในป่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยผสมกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองของญี่ปุ่นที่อุดมไปด้วยคุณค่า
ทางอาหาร ขณะเดียวกันก็มีกรรมวิธีในการทำที่ต้องอาศัย
ความประณีตและระยะเวลาเพื่อให้อาหารที่ออกมามี
รสชาติดีและให้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์
ต่อร่างกายในอีกทางหนึ่งด้วย 
  อาหารญี่ ปุ่นจึงไม่ ได้มีแค่ความสวยงาม หรือ
รสชาติที่ สดใหม่  แต่ยั งเป็ น เครื่องมื อในการยืนยัน         
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นวาทกรรมสุขภาพและการปรับ
เอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
  2.2 อาหารลูกผสมกับวาทกรรมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ตั วบ ท ภ าพ ย น ต ร์ เรื่ อ ง  Little Forest ไม่ ได้
นำเสนอเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่บ่งชี้อัตลักษณ์ของชุมชน

ชนบทในญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ป่าและภูเขาเท่านั้น 
แต่ยังปรากฏการนำเสนอวัฒนธรรมลูกผสม (hybrid) 
ผ่านรายการอาหารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำอาหาร
เฉพาะถิ่นของญี่ปุ่นไปปรับประยุกต์ให้มีรูปร่างหรือรสชาติ
เหมือนกับอาหารทั่ ว ไปที่ เปิ ดขายตามร้านค้ าหรือ
ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนการนำไปเทียบเคียงกับอาหาร
ของชาติตะวันตก อันแสดงนัยของการข้ามพรมแดนทาง
วัฒนธรรมของอาหารการกินด้วย 
  การปรับประยุกต์ ใช้ วัตถุ ดิ บ ในท้องถิ่ น เพื่ อ
เทียบเคียงกับอาหารของตะวันตก  ได้ปรากฏผ่านการทำ
ขนมปังชนิดพิเศษของอิชิโกะ ท้ังอาหารชนิดนี้ยังฉายภาพ
ให้เห็นการปลูกพืชที่ต้องสัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์และ
ฤดูกาล ดังจะเห็นได้จากชุมชนที่อิชิโกะอาศัยอยู่นั้น เป็น
พื้นที่ชนบทติดภูเขา ทำให้อากาศร้อนชื้นและมักมีฝนตก
อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถปลูกข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ชั้นดีในการทำขนมปังได้ ทำได้เพียงซื้อแป้งข้าวจ้าวจาก
ร้านค้ามาทดแทนเท่านั้น ดังข้อความที่ว่า “เตาแบบใช้
แรงเป่า ไฟของมันจะช่วยไล่ความชื้น ทำให้ในบ้านอากาศ
แห้งลง มันทำให้ร้อนขึ้น แต่ต้องใช้เพื่อจัดการกับเชื้อรา 
แต่ว่าถ้าปล่อยแบบนี้ มันจะร้อนน่ารำคาญเปล่าๆ ฉันเลย
ใช้จังหวะนี้ทำขนมปังด้วย ความร้อนสูงและความชื้น
เหมาะสำหรับทำขนมปัง เตาถ่านจะมีขนาดใหญ่กว่าเตา
อบปกติ  ขนมปังที่ชอบก็จะได้ใหญ่กว่าปกติด้วย ใน
โคะโมะริ ไม่มีบ้านไหนปลูกข้าวสาลี เพราะช่วงหน้าฝนที่
ยาว คาบเกี่ยวกับฤดูเพาะปลูก ทำให้ข้าวสาลีแห้งไม่ทัน 
ถ้าเมล็ดข้าวไม่แห้งก็เอาไปหว่านไม่ได้ ว่าเราก็เคยลอง
ปลูก เมื่อก่อนตอนที่เราปลูกข้าวมากๆ แปลงผักเราก็ยัง
เอาไปทำนา เพราะงั้นฉันเลยต้องซื้อแป้งมาไว้ทำขนมปัง 
แป้งแล้วก็...เพราะว่ามีร้านขายส่งถูกมากอยู่ใกล้ๆ ท้ังขนม
ปังแล้วก็เค้กแถวนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้า ยีสต์ ไม่ว่าเราจะนวด
แป้งข้าวเจ้าแค่ไหน มันก็จะไม่เหมือนแป้งขนมปัง มันจะ
ไม่สวยเท่า เพราะงั้นแทนที่จะเสียแรงนวด จะดีกว่ามาก
ถ้าเราปล่อยให้ส่วนผสมมันเข้ากันเองหลังจากนวด
เล็กน้อย ค่อยๆ ปล่อยให้แป้งขยายขึ้น ตอนที่เราเตรียม
อย่างอื่น แบบนี้จะง่ายกว่าเยอะ เมื่อยีสต์เริ่มแตกตัวใน
เนื้อขนมปังดีแล้ว เราก็เอาถ่านใส่เตา อบขนมปังต้องใช้ไฟ
แรง 200 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติของเตาถ่านอยู่แล้ว 
เราเลยจะไม่ใช้เตาถ่านทำขนมในหน้าหนาวเพราะอากาศ
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หนาวเกินไป การอบด้วยเตาถ่านไฟจะไม่ทั่วถึง แต่ว่า
บริเวณที่โดนความร้อนดีจะออกมาอร่อยมากกว่าปกติ 
และมันยังช่วยไล่อากาศในบ้าน น่าจะไปเก็บลูกเบอร์รี่มา
กินเล่นด้วยกับขนมปังนะ จะให้ดอกฝนเอาชนะเราไม่ได้” 
จากตัวอย่างข้างต้น นอกจากจะเป็นการนำเสนอการปรับ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบในการทำอาหารให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารยัง
ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์รสชาติและรูปแบบ
ให้คล้ายคลึงกับอาหารต้นตำหรับด้วย ดังเห็นได้จากการ
ใช้เตาฟืนที่ต้องใช้แรงเป่าที่จะช่วยให้ได้ขนาดของขนมที่
ใหญ่กว่าขนมปังโดยทั่วไป แต่ก็ยังคงสีสันและรสชาติที่ดี
เอาไว้เช่นเดิม เป็นการปรับตัวของมนุษย์ในการประกอบ
อาหารให้สอดคล้องกับฤดูกาลในอีกทางหนึ่งด้วย 
  ขณะเดียวกัน ก็ได้ปรากฏกรรมวิธีการทำอาหาร
โดยใช้วัตถุดิบจากผลเกาลัดป่าเพื่อให้มีรสชาติที่คล้ายคลึง
กับขนมโมจิ  โดยโมจินั้นถือเป็นขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่มี
ลักษณะคล้ายกับข้าวเหนียวนึ่ งสุก ซึ่ งการทำต้องใช้
พละกำลังในการตำหรือทุบให้ส่วนผสมของมันเข้าที่  
ขณะที่บางคนก็สามารถเลือกซื้อแป้งสำเร็จรูปมาใช้แทนได้ 
ซึ่งในตัวบทภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าการทำขนมจากผล
เกาลัดนั้นมีกรรมวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เวลา
พอสมควร เร่ิมตั้งแต่การเข้าไปเก็บผลเกาลัดป่าบนภูเขาที่
ต้องแก่งแย่งกับฝูงกระรอกป่า จากนั้นต้องนำผลเกาลัดมา
กะเทาะเปลือกเพื่อคัดเอาเฉพาะส่วนเนื้อด้านในที่กินได้ 
นำมาต้มใช้ส่วนผสมให้พอเหมาะ จึงจะได้เกาลัดเชื่อมที่มี
ร ส ช า ติ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ข น ม โม จิ ที่ ว า ง ข า ย ต า ม
ห้างสรรพสินค้า ดังข้อความที่ว่า “เกาลัดผิวมันแข็ง 
เพราะงั้นต้องค่อยๆ ปอกออก เอาไปต้มน้ำเล็กน้อย จะทำ
ให้ปอกง่ายขึ้น แล้วเอามันแช่น้ำผสมน้ำโซดาค้างคืนไว้   
วันต่อมาก็ต้มฆ่าเชื้อด้วยไฟอ่อนๆ ครึ่งชั่วโมง น้ำที่ได้จะ
ขมและเป็นสีดำ เปลี่ยนน้ำแล้วก็ต้มอีกครึ่งชั่วโมง ถ้าทำ
ตามนี้น้ำที่ออกมาจะใสขึ้นจนคล้ายๆ สีไวน์ แล้วก็ปอก
เปลือกอีกชั้ นออกให้ มั นดู ดี  ใส่น้ ำตาลคิด เป็ น  60 
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเกาลัด แล้วก็ใส่สาเกลงไปก่อนที่จะ
ปิดไฟเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม เก็บมันโดยใส่ขวดโหล ใบใหญ่ๆ 
ถ้าแช่มันไว้กับน้ำตาล 2-3 เดือน น้ำตาลจะซึมเข้าไปจน
มันเหนอะๆ ฉันชอบแบบนี้ที่สุด ทำให้ข้างในเกาลัด
เหมือนกับเวลากินขนมโมจิ”  

  นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ว่ามีอาหารบางชนิดถูก
บรรจุแบบสำเร็จรูป และวางขายตามห้างสรรพสินค้าเพื่อ
ความสะดวกในการปรุงและรับประทาน แต่ในตัวบท
ภาพยนตร์ก็ได้นำเสนอให้เห็นว่าผู้คนในหมู่บ้านโคะโมะริก็
เลือกที่จะประกอบอาหารเหล่านั้นขึ้นมาเอง โดยเร่ิมตั้งแต่
การปลูกพืช ผลไม้ ที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการปรุงอาหาร 
ขณะที่ผลไม้ป่าบางชนิดต้องขึ้นไปหาบนภูเขา และที่      
ลำธาร จากนั้นจึงนำวัตถุดิบมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ แล้ว
ค่อยนำมาปรุงให้ได้รูปแบบและรสชาติตามต้องการ 
  การนำเสนอภาพในลักษณะดังกล่าว ปรากฏอย่าง
เด่นชัดผ่านวิธีคิดของแม่ของอิชิโกะ ท่ีไม่ยอมใช้เครื่องปรุง
หรืออาหารสำเร็จรูปจากห้างสรรพสินค้า และกลับเลือกที่
จะปรุงอาหารเหล่านั้นเองโดยเทียบเคียงรูปแบบและ
รสชาติให้คล้ายคลึงกัน อิชิโกะเข้าใจผิดมาตลอดว่าอาหาร
หรือเครื่องปรุงบางชนิด อาทิ ซอสไก่งวง นั้น แม่ของเธอ
เป็นคนคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาเอง จนกระทั่งเธอได้ไปเจอ
ซอสไก่งวงที่วางขายทั่วไปในห้างสรรพสินค้า ดังข้อความ
ที่ว่า “แล้วก็อีกครั้งหนึ่ง จะว่าโดนหลอกอีกก็คงไม่ใช่นัก 
เมื่อถึงเวลาที่ แครอท ขิง ผักชีฝรั่ง ถึงช่วงเก็บได้ ทุกๆ ปี
เราจะทำซอสไก่งวง ฉันจะหั่นแครอท ขิง ผักชีฝรั่ง แล้วก็
พริกไทยป่น เอาใส่หม้อตั้ งไฟ ใส่คนบุแห้ ง กานพลู 
พริก ไทยดำ พริกไทยตากแห้ ง ใบกระวาน  แล้วก็
สะระแหน่กับโหระพา ใส่ผักที่หั่นเตรียมไว้ลงไป แล้วก็ต้ม
ด้วยไฟปานกลาง เมื่อน้ำแห้งลงเหลือครึ่งหนึ่ง ก็ใส่ โชยุ 
น้ำสมสายชู มิริน แล้วก็น้ำตาลทรายแดง แล้วเคี่ยวต่ออีก
ชั่วโมงหนึ่ง ให้คอยชิมรสชาติอยู่ตลอด ให้ปรุงเพิ่มโดยแยม
ที่เหลือหรือว่าพริกป่น ใช้ผ้าขาวกรองใส่ขวด เป็นอันเสร็จ 
นี่ คือซอสไก่งวงสูตรของเรา สำหรับฉัน ซอสไก่งวง 
หมายถึง ซอสที่เราคิดเองที่มาจากโชยุ เพราะงั้นตอนฉัน
เป็นนักเรียน ตอนฉันมองเห็นซอสไก่งวงวางขายอยู่ในร้าน 
ฉันตกใจมาก ฉันไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นของที่คนใช้กัน
ทั่วไป ฉันคิดมาตลอดว่าบ้านของเรานั้นนำเทรนด์ และยิ่ง
รู้ต่อมาว่าแบบผสม  โชยุของเรามันผิดชาวบ้าน”  
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ภาพประกอบ 5 : ซอสไก่งวงท่ีแม่ของอิชิโกะคิดค้นขึ้นมา
เองเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงภายในบ้าน 

ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 

  การนำเสนอภาพของอาหารลูกผสมกับวาทกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะแสดงให้เห็นภูมิ
ปัญญาด้านอาหารของผู้คนในท้องถิ่นที่รู้จักปรับประยุกต์
อาหารขึ้นมาเองโดยมีรสชาติที่อิงกับอาหารหรือเครื่องปรุง
ต้นตำหรับที่ผู้คนใช้กันทั่วไปแล้ว ยังแสดงนัยของการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทำให้อาหารเหล่านี้กลายเป็น
วัฒนธรรมลูกผสม ทั้งยังชี้ให้เห็นกระแสโลกาภิวัตน์ที่ว่า
ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชุมชนชนบท
ท้องถิ่นของญี่ปุ่นด้วย 
  อาหารกับวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
สื่อภาพยนตร์ ได้แสดงให้เห็นวิธีคิดและรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ ตลอดจน
กรรมวิธีที่ละเอียดประณีตในการปรุงอาหาร ที่เน้นความ
เรียบง่ายแต่แฝงด้วยรสชาติและคุณค่าด้านสุขภาพอันเป็น
รูปแบบหนึ่งของวาทกรรมสุขภาพ อาหารยังเป็นเครื่องมือ
ในการยืนยันอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และชุมชนด้วย 

3  การโหยหาอดี ต กั บ วาทก รรมธรรมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม 
  ปรากฏการณ์สังคมชุดสำคัญที่มักปรากฏควบคู่กับ
การนำเสนอภาพความบริสุทธิ์งดงามของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชนบทคือ “การโหยหาอดีต” โดย 
เฟรดริก เจมสัน (Jameson, 1995 อ้างถึงใน พัฒนา กิติ
อาษา, 2546: 3-4) ได้กล่าวถึงการโหยหาหรือถวิลหาอดีต 
(Nostalgia) ว่า เป็นวิธีมองโลกหรือวิธีการให้ความหมาย
แก่ประสบการณ์ ชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่ ง โดยเน้น
ความสำคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้คนใน“ปัจจุบันขณะ”ที่มีต่ออดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว 
Jameson เรียกรูปแบบหรือวิธีการมองโลกลักษณะ
ดังกล่าวว่า “วิธีการมองย้อนอดีต” (retro mode) หรือ 

“วิ ธี การมองแบบโหยหาอดีต”  (nostalgia mode) 
ลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การย้อนเวลา
กลับไปหาอดีตอันไกลโพ้นในแง่ของสุนทรียภาพทาง
อารมณ์เท่านั้น หากแต่ยังเป็นรูปแบบของการรับรู้ความ
จริงอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราได้คิดใคร่ครวญหรือทำความ
เข้าใจอดีตที่หายไปแล้ว แต่กำลังถูกนำกลับมาพิจารณา
ใหม่ในนามของกฎเหล็กแห่งการเปลี่ยนยุคสมัยของแฟชั่น
และอุดมการณ์ของรุ่นอายุ (generation) ทั้งนี้การโหยหา
อดีตมีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความหมายทาง
วัฒนธรรมของการรื้อฟื้นและนำเสนอภาพแทนของอดีต 
ในบริบทของโลก ทุนนิยมตอนปลายหรือยุคโลกาภิวัตน์ 
  การโห ยห าอดี ต ได้ ถู ก น ำ เสน อผ่ าน ตั วบ ท
ภ าพ ย น ต ร์ เรื่ อ ง  Little Forest ได้ อ ย่ า งน่ า ส น ใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาพแทนชนบทให้กลายเป็น
พื้นที่ของความบริสุทธิ์ งดงาม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโดย
อิงอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนสิ่งที่คนใน
สังคมเมืองขาดหายไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 ความทรงจำของวัยเยาว์กับการโหยหาอดีต
ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความทรงจำ (memory) ถือเป็นปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่นำเสนอให้ เห็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคลกับอดีตและสังคมในการสร้างความ
ทรงจำ โดย นัทธนัย ประสานนาม (2562: 53) ได้กล่าวถึง
ม โน ทั ศ น์ เรื่ อ งค วาม ท รงจ ำวัฒ น ธรรม  (cultural 
memory) ไว้ว่า ความทรงจำเป็นอุปลักษณ์แทนวัตถุหรือ
ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็นการแสดงออก
ของความทรงจำ ทั้งความทรงจำยังเป็นผลผลิตของการ
ถ่ า ย ท อ ด ผ่ า น สื่ อ  (mediation)  ก า ร ส ร้ า งตั ว บ ท 
( textualization) แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( acts of 
communication) เหล่านี้หลอมรวมอยู่ใน “วัฒนธรรม
รูปแบบต่างๆ” หนึ่งในนั้น คือ การประกอบสร้างความ
ทรงจำผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างเช่นภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความทรงจำในวัยเยาว์ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  การเล่ า เรื่ อ ง ใน วั ย เย าว์ที่ ป รากฏ ใน ตั วบ ท
ภาพยนตร์ นอกจากจะนำเสนอให้เห็นทั้งความทรงจำที่
งดงามและความทรงจำที่เลวร้ายในอดีตของตัวละครใน
เรื่องแล้ว แต่ความทรงจำเหล่านั้นล้วนสัมพันธ์กับการ
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นำเสนอภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีบทบาทใน
การเกื้อกูลมนุษย์ในการเป็นแหล่งอาหาร รวมทั้งเป็น
แหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยความทรงจำเหล่านั้น
ได้ถูกนำเสนอทั้งระดับกลุ่มและระดับปัจเจกบุคคล 
  การนำเสนอภาพความทรงจำที่ปรากฏอย่างโดด
เด่นในตัวบทภาพยนตร์คือ การเล่าเรื่องราวของอิชิโกะ
และกลุ่มเพื่อนในวัยเด็กที่มีต่อการเก็บผลไม้ป่าในโคะโมริ 
ที่ แ ฝงไปด้ วยความสนุ กสน าน ในการทำกิ จกรรม 
ผสมผสานกับความงามของธรรมชาติในท้องถิ่นชนบท ดัง
ข้อความที่ว่า “แถวบ้านจะมี กุมิโนะกิ ขึ้นอยู่ ทุกๆ ปีพอ
ถึงหน้าของมันจะออกเยอะจนกิ่งโน้มลงมา แต่ว่าฉันไม่
เคยคิดจะใช้มันทำแยมมาก่อน ฉันมองข้าม กุมิโนะกิ ต้นนี้
มาตลอด ตอนแก่มันจะขมแล้วก็เปรี้ยว แล้วก็กินยาก
เพราะเมล็ดใหญ่ ตอนที่สุกจะไม่ขม จะหวานแล้วก็ฉ่ำๆ 
บริเวณนี้มีลูกอะไรเยอะไปหมด หลายๆ ต้นก็ไม่มีใครแตะ
ต้อง สุกแล้วก็ร่วงลงบนพื้น ตอนเด็กๆ ฉันเคยคิดว่ามันน่า
รำคาญ”  
  การนำเสนอภาพความทรงจำในวัยเยาว์ของอิชิ
โกะเพื่อนำเสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่า
ไม้ ในโคะโมะริยั งปรากฏผ่านการเก็บผลไม้ป่ าที่ ชื่ อ 
“อะเคะบิ” ที่นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยและค่อนข้าง    
ที่จะหายากแล้ว การปีนต้นไม้เพื่อเก็บผลอะเคะบิก็ได้
กลายเป็นความทรงจำที่ ตื่ น เต้นสำหรับ เด็กๆ ด้วย      
เนื่องจากอะเคะบิเป็นไม้เล้ือยที่ต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่ การ
เก็บจึงต้องอาศัยความชำนาญในการปีนต้นไม้ ฉะนั้นคนที่
สามารถเก็บผลอะเคะบิได้ก็จะรู้สึกภาพภูมิใจและได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนด้วย ดังข้อความที่ว่า“ฝักอะเคะ
บิ จากที่เขียวๆ เล็กๆ ก็เริ่มใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีม่วง 
ถ้ามันเริ่มฉีกออกแสดงว่ากินได้แล้ว อะเคะบิ จะชอบเลื้อย
ตามต้นไม้ เพราะมันมักจะอยู่สูงเหนือพื้นขึ้นไป เด็กๆ จะ
ชอบปีนขึ้นไปเก็บลงมากิน แต่มันเป็นความทรงจำที่น่า
กลัว” จากตัวอย่างข้างต้น ตัวบทภาพยนตร์ยังได้แสดงให้
เห็นว่า เด็กทุกคนในชนบทได้ถูกปลูกฝังให้ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติในลักษณะของการพึ่งพิงซึ่งกันและ
กัน ท้ังยังมีความรู้เร่ืองผลไม้ป่าเป็นอย่างดี สามารถรู้ได้ว่า
ผล ไม้ ชนิ ด ใดที่ กิ น ได้  มี ลั กษ ณ ะของต้ น และการ
เจริญเติบโตอย่างไร และออกผลผลิตในช่วงฤดูกาลใดด้วย 
อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสำนึกเชิงนิเวศให้เด็กเห็น
คุณค่าของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
ภาพประกอบ 6 : อิชิโกะและกลุ่มเพื่อนกับความทรงจำ
ในวัยเยาว์ในการเก็บผลอะเคะบิ 

ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 
 
  ความทรงจำในวัยเยาว์ของผู้คนในชนบทของโคะ
โมริ จึงค่อนข้างที่จะผูกพันกับธรรมชาติลสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มในการหา
ผลไม้ป่าที่สนุกสนานภายใต้ภาพของป่าไม้และลำธารที่
สงบสวยงาม ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุค
ปัจจุบันโหยหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของระบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษให้กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.2 สังคมเมืองกับการโหยหาธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์ในพ้ืนที่ชนบท 
  สังคมเมือง (Urban) ในที่นี้ คือชุมชนที่ มี การ
กระจุ กตั วขอ งป ระชากร น ำม าซึ่ งค วามทั น สมั ย              
การคมนาคม และการติดต่อส่ือสาร รวมท้ังเทคโนโลยีและ
ระบบอุตสาหกรรมทุนนิยม ขณะที่  บุญยง ชื่นสุวิมล 
(2538: 127) ได้กล่าวถึง ลักษณะของสังคมเมืองในญี่ปุ่น
ไว้ว่า ภายหลังสงคราม อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้เจริญขึ้น
อย่างรวดเร็วพร้อมกับการเจริญขึ้นของเมือง ทำให้สังคม
ชุมชนเกิดช่องว่าง ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่รวมตัวกัน
อย่างหนาแน่นก็ได้ทำให้เกิดภาวะความแออัดมากเสียยิ่ง
กว่าจะเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ จากลักษณะสังคมเมือง
ดังกล่าว จึงทำให้ผู้คนเกิดปัญหาความเครียดภายใต้
ภาวะการแข่งขันทางสังคมที่เข้มข้นและรุนแรง ผู้คนใน
สังคมเมืองจึงแสวงหาทางออกโดยการเดินทางมาพักผ่อน
ยังดินแดนชนบท ขณะที่คนชนบทที่เข้าไปทำงานยังพื้นที่
เมืองก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดของตนอีกครั้งเพื่อใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  ลักษณะเด่นที่ปรากฏเก่ียวกับการโหยหาธรรมชาติ
อันบริสุทธิ์และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเมืองในตัวบท
ภาพยนตร์คือ การสร้างภาพแบบคู่ตรงข้าม (binary 
opposition) กล่าวคือ การให้ภาพสังคมเมืองเท่ากับความ
ทันสมัยและความสับสนวุ่นวาย ขณะที่สังคมชนบทเท่ากับ
ความบริสุทธิ์เรียบง่ายของวิถีชีวิตที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ 
โดยภาพความล้มเหลวด้านการใช้ชีวิตในสังคมเมือง 
นอกจากจะถูกนำเสนอผ่านอิชิโกะที่เป็นนางเอกของเรื่อง
ที่มีปัญหากับคนรักจนต้องเดินทางกลับบ้านเกิดในชนบท
แล้วการกลับสู่ชนบทยังปรากฏผ่านตัวละครที่ชื่อ  ยูตะ     
ยูตะเป็นรุ่นน้องของอิชิโกะที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคนเมือง 
แต่เมื่อเขาได้ไปสัมผัสกับความเป็นเมืองที่แท้จริง ยูตะกลับ
ประสบปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับพื้นที่ดังกล่าว จึง
ตัดสินใจเดินทางกลับมาทำงานด้านการเกษตรที่บ้านเกิด
ในโคะโมะริ ดังข้อความที่ว่า 
  อิชิโกะ: นี่ ยูตะ ทำไมถึงกลับมาโคะโมะริล่ะ ฉัน
คิดว่านายหาเรื่องไปเรียนที่อื่นเพราะจะไปจากท่ีนี่ 
  ยูตะ: ฉันก็วางแผนไว้เเบบนั้นแหละ เพราะงั้นเลย
หางานทำที่นู่น แต่ว่าคนที่นู่นทำเป็นว่ารู้ไปหมด ทั้งที่ไม่
เคยลองทำด้วยซ้ำ พูดจาอวดใหญ่โตเพราะเคยเห็นอะไรที่
คนอื่นทำเอาไว้ ฉันทนไม่ไหวกับพวกดีแต่พูดนั่นน่ะ  
  ทั้งนี้ ส่ิงหนึ่งที่คนเมืองโหยหา คือ ภาพของวิถีชีวิต
แนวดั้งเดิม ท้ังในส่วนของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยการปลูกพืชอินทรีย์ ผู้คนในสังคมมีจิตใจที่โอบเอ้ืออารี
และ เค ารพ ธรรมชาติ  รู้ จั กป รับ ใช้ ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน อันเป็น
รูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับพื้นที่ชนบท
และธรรมชาติ ทั้งผู้คนในสังคมยังยืนยันว่าแม้ความ
ทันสมัยจะเข้ามา แต่ก็จะยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อินทรีย์ตามรอยบรรพบุรุษต่อไป ดังข้อความท่ีว่า 

  โอะบาจัง: อิชิโกะจัง 
  อิชิโกะ: โอ้ คิคโกะ โอะบาจัง 
  โอะบาจัง: องุ่น แล้วก็เมล่อน  
  อิชิโกะจัง: ขอบคุณค่ะ  
  โอะบาจัง: ปีนี้ได้เยอะเลยนะ 
  อิชิโกะ: อืม ทำคนเดียวก็พอไหวนะ  
  โอะบาจัง: คนในเมืองที่เคยดูแลเรา คงจะขอบใจ
มากนะ ถ้าเราส่งข้าวไปให้บ้างน่ะ  
  อิชิโกะ: ไม่มีใครรออยู่หรอก  

  โอะบาจัง: หือ งั้นเหรอ  
  อิชิโกะ: นี่ ตอนที่หนูไม่อยู่นี่ ยังฝังเมล็ด ปลูกข้าว 
เก็บคุรุมิกันตลอดหรือเปล่าน่ะ 
  โอะบาจัง: ใช่แล้วล่ะ เราน่ะทำกันมาตั้งแต่ก่อนที่อิ
ชิโกะจังเกิดอีกนะ ปีแล้วปีเล่า ทำกันตลอดเลยล่ะ  
  นอกจากการเกษตรอิ นท รีย์ ใน ชนบทแล้ ว 
ภาพยนตร์ยังได้นำเสนอกิจกรรมที่คนเมืองโหยหา คือ 
การตกปลา ในฐานะงานอดิเรกที่ช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดผ่านตัวละครคือ ยูตะ ผู้ที่ผิดหวังจากผู้คนในสังคม
เมืองและเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อมาทำเกษตรอินทรีย์ 
ดังข้อความที่ว่า “บ่อตกปลาที่แคมป์ จะมีฤดูตกปลา ที่เรา
จะตกเท่าไหร่ก็ได้ครั้งละพันเยน ฉันว่าจะตกมันลองมา
ทำนันบันซุคะ ดู ขั้นแรกตกปลา แล้วก็ผ่าเอาท้องออก 
เตรียมเครื่องปรุงน้ำ น้ำส้มสายชู น้ำตาล โชยุ แล้วก็ใส่
พริกไทยป่นลงไป เอาปลาไปคลุกแป้ง แล้วก็ทอด เอาลง
น้ำซุป จะกินหลังจากไว้หนึ่งหรือสองชั่วโมง แต่ไว้อีกวัน
หนึ่งจะอร่อยที่สุด”   
 

 
 
ภาพประกอบ 7 : กิจกรรมตกปลาที่คนเมืองโหยหา  
ที่มา: ภาพยนตร์ญี่ปุน่เรื่อง Little Forest (2014) 

  การโหยหาอดีตจึงแสดงนัยเรื่องภาวะวิกฤตของ
ผู้คนสังคมเมือง และพยายามเสาะแสวงหาทางออก  โดย
การโหยหาพื้นที่ชนบทที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ทำให้ชนบท
กลายเป็นพื้นที่แห่งการเยียวยาจิตใจ ดังที่  Jameson 
(1972) ที่ได้อธิบายปรากฏการโหยหาอดีตไว้ว่า เมื่อการ
โหยหาอดีตเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างตัวตนของ
มนุษย์แต่ละคน การโหยหาอดีตจึงเป็นรูปแบบการรับรู้ วิธี
คิด หรือวิธีการให้ความหมายประสบการณ์ในอดีต ที่
มนุษย์แต่ละคนใช้ผลิต ปรับแต่ง หรือทำความเข้าใจเร่ือง
เล่าส่วนตัว (private narrative) ความทรงจำส่วนบุคคล 
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(personal memory) หรือภาพตัวแทนเชิงอัตลักษณ์ของ
มนุษย์แต่ละคน 

บทสรุป 
  วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์
ญี่ ปุ่ น เรื่ อ ง  Little Forest เป็ น ก ารน ำ เสนอ ให้ เห็ น
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
มิติที่หลากหลาย ประการแรกคือประเด็นเรื่องเพศภาวะที่
มีการประกอบสร้างความหมายให้ธรรมชาติคือพื้นที่ ๆ ให้
อำนาจกับผู้หญิงในการแสดงตัวตน อาทิ ผู้หญิงเป็นเพศที่
เข้าถึงองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และความรู้ว่าด้วย
การปลูกพืชแบบอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีอันนำไปสู่การ
สร้างวาทกรรมสุขภาพของผู้คนภายในชุมชน ประการที่
สอง ด้านอาหารกับวาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏการนำเสนอภาพอาหารกับรสชาติและวาทกรรม
สุขภาพที่สื่อความหมายให้เห็นว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มี
แค่ความสวยงาม หรือรสชาติที่สดใหม่ แต่ยังเป็นเครื่องมือ
ในการยืนยันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นวาทกรรมสุขภาพและการปรับ
เอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
ขณะเดียวกันยังได้ปรากฏภาพของอาหารลูกผสมกับ    
วาทกรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีนอกจากจะแสดงให้
เห็นภูมิปัญญาด้านอาหารของผู้คนในท้องถิ่นที่รู้จักปรับ
ประยุกต์อาหารขึ้นมาเองโดยมีรสชาติที่อิงกับอาหารหรือ
เครื่องปรุงต้นตำหรับที่ผู้คนใช้กันทั่วไปแล้ว ยังแสดงนัย
ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทำให้อาหารเหล่านี้
กลายเป็นวัฒนธรรมลูกผสม ทั้งยังชี้ให้เห็นกระแสโลกา    
ภิวัตน์ที่ว่าด้วยอาหารสำเร็จรูปที่เริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ชุมชนชนบทท้องถิ่นของญี่ปุ่นด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ประการสุดท้าย คือการโหยหาอดีตกับวาทกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ตัวบทได้มีการนำเสนอความ
ทรงจำของวัยเยาว์กับการโหยหาอดีตที่ สัมพันธ์กับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความทรงจำ
ในวัยเยาว์ของผู้คนในชนบทของ      โคะโมริค่อนข้างท่ีจะ
ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มในการหาผลไม้ป่าท่ีสนุกสนาน
ภายใต้ภาพของป่าไม้และลำธารท่ีสงบสวยงาม ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันโหยหา ภายใต้บริบท
การเติบโตของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษ
ให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ปรากฏภาพของ
สังคมเมืองกับการโหยหาธรรมชาติอันบริสุทธิ์ในพื้ นที่
ชนบท เป็นการนำเสนอให้เห็นว่าการโหยหาอดีตได้แสดง
นัยเรื่องภาวะวิกฤตของผู้คนสังคมเมือง และพยายามเสาะ
แสวงหาทางออกโดยการโหยหาพื้นที่ชนบทที่รายล้อมไป
ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม ทำให้ชนบทกลายเป็นพื้นที่แห่งการเยียวยาจิตใจ 
ตัวบทภาพยนตร์จึงอยู่ในฐานะ    ภาพแทนทางสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นภาพยนตร์นิเวศ (Ecocinema) 
ที่ แสดงนั ยของการเชิดชูคุณ ค่ าของธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็วิพากษ์ระบบ     ทุนนิยมใน
สังคมเมือง และสร้างสำนึกเชิงนิเวศและสำนึกรักษ์บ้าน
เกิดได้อย่างน่าสนใจ 
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