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This research aimed to construct a learning package in which songs 

honoring His Majesty King Bhumibol Adulyadej were applied as a medium to improve 
the Thai language skills of foreigners.The researcher studied documents related to the 
songs and the construction of learning package, then created the research tools for 
appraisal.The experimental learning package on Thai civilzation to Improve  the Thai 
Language skills of Vietnamese Students based on the songs honoring His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej consisted of eight lessons that that students can learn freely 
independently and systematically.The learning package on Thai civilzation to improve 
the Thai language skills of Vietnamese students based on songs honoring His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej had a result of 91.58 average points, higher than the set 
criteria of 70 percentage.The improved score average was 13.97, above the set criteria 
of 7.5. The findings revealed that the learning package helped Vietnamese students to 
improve their Thai language skills along with comprehension of civilization that may 
benefit from further study ot the Thai Language, especially in the field of Thai studies. 

 
Keyword : Learning package, Thai civilization, Thai language skills, Vietnamese 
students, Songs honoring His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
อารยธรรมไทยสั่งสมจากการเรียนรู้วิถีชีวิตและการแสดงออกทางวัฒนธรรมของคนกลุ่ม

ต่างๆ ที่ต้ังหลักแหล่งในบริเวณประเทศไทยต้ังแต่ต้นจนปัจจุบัน เป็นระบบวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับ
สังคมของคนที่ใช้ภาษาไทย (ธิดา สาระยา 2552) การเรียนรู้อารยธรรมไทยช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ภาษาไทยซึ่งสัมพันธ์กับสังคมไทยอย่างลุ่มลึก เนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมไทยจึงบรรจุในหลักสูตร
ภาษาไทยทั้งในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม(University of Social Sciences and 
Humanities: USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) 

ความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมไทย
เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์มานานนับพันปี ต้ังแต่เริ่มต้นก่อต้ังชนชาติและ
อาณาจักร (คึกฤทธิ์ ปราโมช 2516) นับเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏเป็น
สัญลักษณ์บนธงชาติ ซึ่งมี 3 สี ได้แก่ สีแดง หมายถึง สถาบันชาติ สีขาว หมายถึง สถาบันศาสนา 
สีน้ าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริยซ์ึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีอิทธิพลต่อแนวคิดและวิถีชีวิต
ของคนไทย เนื่องด้วยแต่ละพระองค์ทรงด ารงหลายบทบาท อาทิ ผู้ปกครอง จอมทัพ อัคร
ศาสนูปถัมภก สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะสัญลักษณ์ของ
ประเทศและบุคคลผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม วัฒนธรรม ทั้งยังสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นต่ออีกสอง
สถาบันหลัก 

ทั้งนี้ คติความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยได้รับการผสมผสานผ่าน 
อารยธรรมแต่ละยุคสมัย พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” นับแต่สมัยสุโขทัย ทรงเป็น “สมมติเทพ” หรือ
ประมุขที่มีอ านาจศักด์ิสิทธิ์สูงสุดในสมัยอยุธยา และทรงเป็น “ธรรมราชา” ตามหลักพุทธศาสนา
ทุกยุคสมัย คติดังกล่าวก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เช่น การใช้ค าราชาศัพท์
การสืบสานพระราชประเพณี การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม เพื่อ
เทิดพระเกียรติ อันสะท้อนถึงทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อพระมหากษัตริย์ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความเป็นมายาวนาน คงบทบาทใน
ฐานะสถาบันหลักของสังคมตั้งแต่เริ่มต้น จึงมีรายละเอียดให้ศึกษาหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับชาวต่างประเทศที่เรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่เรียน
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วิชาเกี่ยวกับอารยธรรมไทยและสังคมไทย ดังนั้น หากได้ศึกษาเรื่องราวที่เป็นสากล เช่น บุคคล
ส าคัญที่ทั่วโลกยกย่อง ผ่านสื่อที่เข้าถึงง่ายและวิธีการเรียนรู้ที่เป็นระบบ จะช่วยให้เข้าใจทั้งภาษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยซึ่งหล่อหลอมเป็นอารยธรรมไทยได้ลึกซึ้ง
ข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น
บุคคลส าคัญพระองค์หนึ่งทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ท่ี
ครองราชย์ยาวนานที่สุด (9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อ
ประเทศไทยนานถึง 70 ปี เปรียบเป็นพ่อที่ท างานหนักเพื่อลูกคือประชาชนทั้งประเทศตลอดมา ดัง
ในบทเพลงเหตุผลของพ่อ (ธงไชย แมคอินไตย์ และรวมศิลปิน 2559) 

 
...70 ปี พ่อไม่เคยทิ้งประชาชน 
70 ปี ที่พ่อท างานมานานหนักหนา 
70 ปี ที่ลูกส านึกตลอดมา 
เป็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย 

 

พระองค์เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ท าให้ทรงทราบทุกข์สุขของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง แล้วทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ านวน 4,741 โครงการ
(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2560) เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยมุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันยังได้รับการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตามศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้และหลักการอันเกิดจากการทรงงานเพื่อราษฎรอย่าง
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ ก่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง โครงการแก้มลิง 

นอกจากการพัฒนาประเทศแล้ว ยังทรงมีพระปรีชาสามารถอีกหลายด้าน อาทิ ศาสนา
การศึกษา กีฬา เศรษฐศาสตร์ การประดิษฐ์ ศิลปะทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม การถ่ายภาพ
หัตถศิลป์ วาทศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ สถาปัตยศิลป์ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2559) 
ท าให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากหน่วยงานต่างๆ ของไทย ได้แก่ อัครศิลปิน พระบิดาแห่ง
การจัดการทรัพยากรน้ า  พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดา
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แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระผู้
เป็นครูของแผ่นดิน (กรมศิลปากร 2559) 

หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ราษฎรยังสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่บทเพลง
พระราชนิพนธ์ บทเพลงเทิดพระเกียรติ พระราชด ารัส และพระราชนิพนธ์ ประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ในสถานที่ต่างๆ ดังวลี “รูปที่มีทุกบ้าน” ในบทเพลง
รูปที่มีทุกบ้าน (ธงไชย แมคอินไตย์ และรวมศิลปิน 2559) คู่กับพระบรมฉายาลักษณ์และพระ
บรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร  
ภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของไทย 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น
พระมหากษัตริย์องค์ส าคัญที่นานาชาติยกย่อง ดังที่องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลความส าเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ (United Nation Development Programme - 
UNDP Human Development Live Time Achievement Award) ซึ่งพระองค์เป็นบุคคลแรกของ
โลกที่ได้รับรางวัลนี้ เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยนายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติ
ในเวลานั้น กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติได้จัดท ารางวัลเกียรติยศนี้ เพื่อมอบแก่
บุคคลดีเด่นที่ได้อุทิศตลอดช่วงชีวิต สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนามนุษย์อย่างมหาศาล
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาของโลก”(สุเมธ ตันติเวชกุล 2554) นอกจากนี้ 
หน่วยงานระดับสากลอ่ืนๆ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสาขาต่างๆ อาทิ เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อ
มวลชน จากองค์การอนามัยโลก Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
และรางวัลสูงสุดทางดนตรี เหรียญแซนฟอร์ดจากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา(สมาคม
สหประชาชาติแห่งประเทศไทย 2540) 

หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคต นางอิริน่า โบโคว่า (Irina Bokova) ผู้อ านวยการองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้กล่าวใน
การประชุมสันติภาพนานาชาติหัวข้อ การสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน มรดกใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ว่า “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงในประเทศไทย แต่ยังส่งผลระดับโลก แนวทางพระราชด าริในการพัฒนามนุษย์ 
เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาสพัฒนาตนเองได้เท่าเทียมในสังคมของพระองค์ สอดคล้องกับ
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มพูนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และปกป้องโลก ที่ยูเนสโก
ก าลังด าเนินการและต้ังเป้าหมายให้ส าเร็จในปี 2573”(Unesco. 2017)) 

จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหาษัตริย์ที่มีความส าคัญทั้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก การศึกษาเรื่องราวของพระองค์จึงเหมาะส าหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมในสังคมไทยเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ อาทิ  การ
ร่วมแสดงความอาลัยของคนไทยทั้งประเทศเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต และคุณูปการต่างๆ ของ
พระองค์ที่ ยั งปรากฏอยู่ ในสั งคมไทย ดังที่ อาจารย์ศรีวิ ไล  พลมณี  กล่าวว่า  สาเหตุที่
สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะ “ความเป็นไทยที่น่าสนใจ” ซึ่งมีหลายมุมมอง รวมถึงบทบาทที่ส าคัญของ
พระมหากษัตริย์ไทย ดังที่มีผู้เรียนกล่าวว่าเรียนภาษาไทยเพราะ “รักในหลวงของประเทศไทยมาก”
(ศรีวิไล พลมณี 2545) 

อนึ่ง ตามหลักการเรียนภาษาและวัฒนธรรมนั้น นอกจากต้องเรียนรู้ด้านไวยากรณ์หรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะแล้วยังต้องสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
โอกาส อันเป็นการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีความสามารถทางภาษาศาสตร์สังคม กล่าวคือ ใช้
ภาษาได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสังคมในวาระต่างๆ เพราะมีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม สถานภาพ และบทบาทในสังคมของบุคคล(สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ 
2532) ในหลักสูตรการเรียนภาษาต่างๆ จึงควรมีวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ที่น่าสนใจและควรเรียนรู้จากสังคม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนด้วย เช่นหลักสูตรไทย
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม (University of Social Sciences and Humanities: USSH, Vietnam 
University, Ho Chi Minh City) ที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมไทย อาทิประวัติศาสตร์
ไทยแต่ละยุคสมัย รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทั้งนี้ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม พบว่า หลังจากรัฐบาลไทยและเวียดนามตกลงร่วมมือทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากตระหนักถึงความส าคัญทางการศึกษาที่เอ้ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อ
ผลดีด้านการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (มีชัย เอ่ียมจินดา 2550, กรกฎาคม – 
กันยายน) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการเรียนการสอนภาษาไทย คือ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
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และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and 
Humanities: USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) ในพ.ศ. 2536 โดยเปิดหลักสูตร
วิชาไทยศึกษา ต่อมาสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆ ของเวียดนามก็ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทย
เพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งนักศึกษาเวียดนามที่เรียนภาษาไทย มาอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนศึกษาต่อในประเทศไทย เพื่อให้พัฒนาทั้งทักษะภาษา
และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยจากประสบการณ์จริง 

จากการศึกษาข้อมูลและคลิปวีดิทัศน์โครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่
นักศึกษาเวียดนาม โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งด าเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมากว่า 
20 ปี พบว่านักศึกษาเวียดนามสนใจฝึกทักษะภาษาไทยจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะบทเพลง เพราะ
ให้ความเพลิดเพลิน ผู้เรียนเข้าถึงภาษาและเนื้อหาได้ง่าย กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้มากขึ้น
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

บทเพลง เป็นการแสดงออกทางศิลปะที่ศิลปินผู้ประดิษฐ์เพลงใช้เสียงประพันธ์ตาม
จินตนาการและอารมณ์สะเทือนใจ (อนุมานราชธน 2546) หากประพันธ์ได้ดีมีลักษณะทาง
วรรณศิลป์ ผู้ฟังจะรับรู้ความงดงาม และพลังภาษาที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึก ทั้งนี้ บทเพลงยังเป็น
สื่อการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาทักษะการฟัง ท าให้ผู้เรียนเพลิดเพลิน และซึมซับเนื้อหาต่างๆ อย่างผ่อน
คลาย 

 บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะเฉพาะ คือ ลีลาไพเราะ งดงาม เปี่ยมด้วยวรรณศิลป์ และ
เนื้อหาที่ทรงคุณค่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้ผู้ฟัง
เพลงรู้สึกเทิดทูน ซาบซึ้ง ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประทับใจพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวของชาวไทย(อรรถวิทย์ รอดเจริญ 2552, มกราคม – มิถุนายน) ดังนั้น หากน าบทเพลง
เทิดพระเกียรติมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่เป็นระบบ จะช่วยฝึกทักษะทางภาษาไทย พัฒนาความ
เข้าใจเนื้อหาและภาษาได้ลึกซึ้ง ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย แม้เรื่องเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์และอารยธรรมไทยเป็นเรื่องยากส าหรับชาวต่างประเทศ การเรียนรู้เรื่องอายธรรม
ไทยผ่านชุดการเรียนรู้คือ สื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า ผู้เรียนรู้สึกอิสระ 
สนุกกับสื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา
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ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม โดยมีชุดบทเพลงเทิดพระเกียรติที่สัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ส าคัญในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นสื่อหลัก เพื่อให้นักศึกษาเวียดนามได้
เรียนรู้เรือ่งราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยที่มีความส าคัญระดับโลก ผ่านมุมมองของประชาชนที่
มีต่อพระองค์ น าไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และความเข้าใจด้านอารยธรรมไทย ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ไทยศึกษาได้ลุ่มลึกขึ้น 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม 

ความส าคัญของการวิจัย 
ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะช่วยให้ผู้เรียนชาวเวียดนามได้
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ร่วมกับการเรียนรู้ เนื้อหาอารยธรรมไทยที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องไทยศึกษาส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหา การพัฒนาชุดการเรียนรู้ครั้งนี้ น าเนื้อหามาจากบทเพลงเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ านวน 8 บท
เพลง ดังนี้ 

 
1.เหตุผลของพ่อ 
2.ต้นไม้ของพ่อ  
3.ของขวัญจากก้อนดิน  
4.รูปท่ีมีทุกบ้าน  
5.ตามรอยพระราชา  
6.ในหลวงในดวงใจ  
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7.พระราชาผู้ทรงธรรม  
8.ในหลวงของแผ่นดิน 
ด้านกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับ

ปริญญาตรี  วิชาเอกไทยศึกษา ชั้นปีที่  3 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (University of Social Sciences and 
Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.ชุดการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบโดยใช้บทเพลง

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวเวียดนาม 

2.บทเพลงเทิดพระเกียรติ หมายถึง บทเพลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงที่
ประพันธ์เนื่องในเหตุการณ์ส าคัญประจ ารัชสมัย มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แสดงให้
เห็นพระราชกรณียกิจ แนวทางการทรงงาน และความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์ ผ่าน
ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย มีท่วงท านองที่เพลิดเพลิน เหมาะส าหรับชาวต่างประเทศที่เรียนรู้ภาษา
และอารยธรรมไทย 
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บทที่ 2 
การสร้างชุดการเรยีนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย 

โดยใช้สื่อบทเพลงเทิดพระเกียรติ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย 
ส าหรับนักศึกษาเวียดนาม 

บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่าน
รูปแบบวรรณศิลป์และคีตศิลป์(นคร ถนอมทรัพย์ 2557) บทเพลงมีลักษณะของวรรณกรรมยอพระ
เกียรติขนาดสั้น แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยร่วมสมัย จึง
เหมาะสมให้นักศึกษาชาวต่างประเทศใช้เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและอารยธรรมไทย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างชุดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยโดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ และน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้  

1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย 
2. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

กับสังคมไทยและสังคมโลก 
3. การใช้สื่อบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ 
 

1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย 
ชุดการเรียนรู้ คือ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่จัดเรียงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส า คัญ ผู้ สอนเป็นเพียงที่ปรึกษา การใช้ชุดการเรียนรู้ ในการเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียน
ศึกษาได้อย่างอิสระ 

อนึ่ง ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาในครั้งนี้ ออกแบบอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อบทเพลง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศ
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เวียดนาม (University of Social Sciences and Humanities: USSH, Vietnam University, Ho 
Chi Minh City) 

ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายและความส าคัญของชุด
การเรียนรู้ ประเภทและองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ และชุดการเรียนรู้ที่ใช้บทเพลงเป็นสื่อหลัก
ในการพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

1.1 ความหมายและความส าคัญของชุดการเรียนรู้ 
ชุดการเรียนรู้ เป็นชุดสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา เดิมเรียกว่า
ชุดการสอน หรือชุดการเรียนการสอน  

วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 

ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ผู้สอนน าวัสดุอุปกรณ์มาผลิตคิดค้น ดัดแปลง บรรจุ
สาระข้อมูลของเนื้อหาตามรายวิชาที่สอน และน าไปใช้ประกอบการสอน โดยคิดวิธีการต่างๆ 
หากผู้เรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ทบทวน หรือเรียนไม่ทันก็สามารถขอน ากลับไปเรียนรู้ได้ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา สถานท่ี และจ านวนครั้ง 

ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาที่มีความส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้จาก
อดีตถึงปัจจุบันเพราะเป็นผู้ช่วยของผู้สอน ช่วยลดภาระงานสอน แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
ส่ือกิจกรรมเป็นวิธีการที่ครูจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกระท าให้เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ผู้เรียนอาจไม่รู้ตัวว่าก าลังเรียนอยู่(วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 2551) 

 

ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆ ระบบ 
ประสมประสานให้กลมกลืนกันอย่างพอเหมาะ บูรณาการสื่อหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในหน่วยการเรียนนั้นๆ(สุนันทา สุนทรประเสริฐ 2533) 

ชุดการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่างๆ ในชุดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย
ค าแนะน าให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบชัดเจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์
โดยผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า(สุคนธ์ สินธพานนท์ 2553) 

ชุดการเรียนรู้หรือชุดการสอน มีทั้งแบบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดการสอนแบบ
บรรยาย ชุดการสอนแบบกลุ่มย่อยหรือศูนย์การเรียน ชุดการสอนรายบุคคล และชุดการสอน
ทางไกล โดยมีความส าคัญ ดังนี้(วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 2551) 
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1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ซับซ้อนหรือเป็นนามธรรมสูง  
2.  ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะมีส่วนร่วมในการเรียนของตนและสังคม 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
4. ช่วยสร้างความพร้อมและมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะจัดไว้เป็นหมวดหมู่ หยิบชุดการ

สอนไปใช้ได้ทันที แม้ผู้ที่ไม่มีเวลาเตรียมการสอนล่วงหน้า 
5. ท าให้การเรียนการสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ผู้สอน สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่า

ผู้สอนจะมีสภาวะหรือความขัดข้องทางอารมณ์หรือไม่ เพียงใด 
6. ท าให้การเรียนการสอนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน ที่แม้พูดหรือสอนไม่เก่ง

ผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
แล้ว  

7. ผู้สอนคนอื่นสามารถสอนแทนได้ ในกรณีที่ครูเจ้าของวิชาไม่มาหรือขาดแคลน
ผู้สอน เพราะเนื้อหาวิชาอยู่ในชุดการสอนเรียบร้อยแล้ว  

8. ชุดการสอนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกล ผู้เรียนสามารถเรียนเองที่บ้านได้ 

 
กล่าวโดยสรุป ชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการวิธี

สอนมากกว่าหนึ่งวิธีอย่างเป็นระบบ มีการใช้สื่อแบบประสมอย่างพอเหมาะเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษา ชุดการเรียนรู้จึงมีความส าคัญในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนศึกษา
ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีอิสระ ผู้สอนได้แบ่งเบาภาระ โดยมีสื่อการสอน วิธีการสอน 
รวมถึงเนื้อหาการสอนพร้อมใช้และสามารถส่งต่อให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 ประเภทและองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ 
เนื่องจากชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้

สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน นักการศึกษาจึงแบ่งประเภทและองค์ประกอบของชุด
การเรียนรู้หรือชุดการสอนไว้ ดังนี้ 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ.จ าแนกประเภทของชุดการสอน ตามลักษณะการใช้ไว้ 4 
ประเภท คือ  

 
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย หรือชุดการสอนส าหรับครู เป็นชุดการ

สอนท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพื่อช่วยขยายเนื้อหาการสอนแบบบรรยายให้
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ชัดเจนขึ้น เปล่ียนบทบาทครูให้พูดน้อยลง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนมากขึ้น  

2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ประกอบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ครู
เป็นเพียงผู้เตรียมการ อ านวยการ และคอยประสานงานอ านวยความสะดวก 

3. ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลตามล าดับขั้นที่ระบุไว้ อาจเรียนในโรงเรียนที่มี
ห้องเรียนรายบุคคลหรือทีบ้านก็ได้ หากมีปัญหาระหว่างการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ
ปรึกษาหารือกัน และผู้สอนพร้อมให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ประสานงาน 

4. ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนท่ีผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลา
กัน มุ่งสอนให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยมีส่ือ
ประสมต่างๆ ท่ีผู้สอนจัดไว้ให้ ความส าเร็จของการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 
ผู้สอนเพียงจัดประสบการณ์รูปแบบส่ือต่างๆ และให้ค าแนะน าในการศึกษาเท่านั้น
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ 2533) 

 

องค์ประกอบของชุดการสอน จึงได้แก่ สื่อประสมในรูปแบบของวัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการสอนที่บูรณาการต้ังแต่สองวิธีขึ้นไป มีการจัดระบบให้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพและมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง แต่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้และเนื้อหาที่จัดระบบไว้แล้ว  ทั้งนี้ ลักษณะ
และองค์ประกอบต่างๆ ของชุดการสอน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ 

ทิศนา แขมมณี (2557: 95) กล่าวถึงชุดการเรียนการสอนในวิธีการสอนแบบศูนย์
การเรียนไว้ว่า ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ บัตรค าสั่งในการท ากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อที่
จ าเป็น รวมทั้งแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนศึกษาในศูนย์การเรียน มุมความรู้ หรือ
สถานที่ส าหรับศึกษาและท ากิจกรรม ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล ตามที่ระบุไว้ในบัตรค าสั่ง จน
ครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา(ทิศนา แขมมณี 2557) 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553: 18-19) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดการเรียนการ
สอน ได้แก่ ค าชี้แจงการใช้ชุดการเรียนการสอน บัตรค าสั่ง บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ บัตร
เนื้อหา บัตรแบบฝึกหัดหรือบัตรงาน บัตรเฉลย บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยแบบทดสอบ(สุคนธ์ สินธ
พานนท์ 2553) 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2533: 4-5) อธิบายองค์ประกอบของชุดการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่ที่อาจน าไปปรับใช้ตามเนื้อหาที่เหมาะสมไว้ดังนี้ 
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1. คู่มือที่ก าหนดรายละเอียดการใช้ชุดการสอน อาจอยู่ในรูปแบบบัตร เอกสาร 
หรือหนังสือคู่มือที่มีชื่อเรียกตามผู้ใช้  เช่น คู่มือครูหรือค าแนะน าส าหรับครู ในชุดการ
สอนแบบประกอบการบรรยายหรือการสอนส าหรับกลุ่มกิจกรรมและคู่มือนักเรียน ใน
การสอนรายบุคคลอาจประกอบด้วย ค าน า รายการส่วนประกอบของชุดการสอน ค า
ชี้แจงการใช้ชุดการสอน ทั้งส่ิงที่ครู และนักเรียนต้องเตรียม บทบาทของครูและนักเรียน 
แผนผังการจัดชั้นเรียน และอื่นๆ ที่ควรทราบ แผนการสอน แบบฝึกปฏิบัติพร้อมเฉลย 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พร้อมเฉลย และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้ต้อง ทราบก่อน
ใช้ชุดการสอนน้ันๆ 

2. ค าส่ัง หรือ บัตรส่ังงาน เป็นการมอบหมายงานให้ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในศูนย์
กิจกรรมต่างๆ 

3. เนื้อหาสาระและส่ือ จัดให้อยู่ในรูปของสื่อการสอนแบบประสม มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่ือในชุดการสอนอาจอยู่ในรูปแบบของ
เอกสารทั้งแบบธรรมดาและบทเรียนส าเร็จรูป กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในบัตรค าส่ัง เช่นเล่น
เกม อภิปราย ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ และแบบฝึกปฏิบัติหรือบันทึกเนื้อหาการท า
กิจกรรม 

4. แบบวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหรือฝึกปฏิบัติประจ าหน่วยย่อย และอื่นๆ(สุนันทา สุนทรประเสริฐ 2533) 

 
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 270) สรุปไว้ว่า ชุดการสอนประเภทใดก็ตาม ควรมี

องค์ประกอบดงันี้  

 
1. คู่มือครู ส าหรับผู้สอนหรือผู้ที่จะน าชุดการสอนไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการใช้ชุดการสอน ส่ิงที่ต้องเตรียม ตลอดจนกระบวนการของการเรียนการสอน 
2. คู่มือการเรียนส าหรับผู้เรียน ประกอบด้วยค าแนะน าในการเรียน ค าส่ัง กิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนการสอน 
3. เนื้อหาและส่ือการสอนแบบประสม กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ทั่วไปและ
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาในแต่ละตอน 
4. ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม และเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ หรือความ
ต้องการของตน 
 5. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูและคุณภาพการเรียนรู้ได้ 
 6. ให้ความสะดวกแก่ผู้สอน ช่วยให้มั่นใจในการสอนของตนเอง(วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 
2551) 
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จึงเห็นได้ว่าชุดการเรียนรู้มีหลายประเภท และมีองค์ประกอบหลายส่วนที่จัดเรียง
อย่างเป็นระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนและผู้สอนด าเนินการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

ทั้งนี้ มีผู้ศึกษาและสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา วัฒนธรรม และความเข้าใจสังคมไทย อาทิ Liu Ronghan ได้ท าวิจัย การสร้าง
ชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง ขนมมงคลไทย โดยได้
สร้างชุดการเรียนรู้ 9 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ขนมมงคลไทยมาจากไหน ชุดที่ 2 ขนมในงานมงคล ชุดที่ 3 
ขนมมงคลในงานแต่งงาน ชุดที่ 4 ขนมมงคลในงานฉลองยศ ชุดที่ 5 ขนมมงคลในเทศกาล
สงกรานต์ ชุดที่ 6 ขนมตระกูลทอง ชุดที่ 7 ขนมมงคล 9 ชนิด ชุดที่ 8 ขนมในกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน ตอนที่ 1 และชุดที่ 9 ขนมในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ตอนที่ 2 โดยน าไปทดลองกับ
ผู้เรียนชาวต่างชาติแล้วพบว่าชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้
พัฒนาทักษะหลายด้าน ท าให้กลุ่มตัวอย่างสนใจเรียนเรื่องขนมมงคลไทย ชุดการเรียนรู้นี้จึง
สามารถเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียน
ชาวต่างชาติ และน าไปเป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทยเรื่องอ่ืนต่อไป(Liu Ronghan 2559) สิริมาศ แก้วกันทา ได้สร้าง ชุดการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินส าหรับนักศึกษาชาวจีน  โดย
น านวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินมาเป็นสื่อหลักในการสร้างชุดการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าหรับนักศึกษาชาวจีน แบ่งเป็นชุดการสอน 9 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ครอบครัวไทย ชุดที่ 2 น้ า
กับวิถีไทย ชุดที3่ อาหารการกินของคนไทย ชุดที่ 4 สีกับการแต่งกายของคนไทย ชุดที่ 5 การโกนจุก
แบบไทย ชุดที่ 6 การอุปสมบท ชุดที่ 7 การรดน้ าสังข์ ชุดที่ 8 การท าบุญงานศพ และชุดที่ 9 ใน
หลวงกับประชาชนชาวไทย งานวิจัยนี้พบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
สามารถพัฒนานักศึกษาชาวจีนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อนวนิยายท าให้ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนดีขึ้น(สิริมาศ แก้ว
กันทา 2560) 
 

1.3 การใช้บทเพลงเป็นสื่อหลักในชุดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่
ชาวต่างประเทศ 

บทเพลงคือชุดข้อความที่ร้อยเรียงสอดคล้องกับท านองดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
นอกจากใช้เพื่อความบันเทิงแล้ว ยังใช้เพื่อการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างให้ศึกษาทั้งด้านภาษาและด้าน
อ่ืนๆ ดังที่พระยาอนุมานราชธน กล่าวว่า “ชาติใดมีความเป็นอยู่อย่างไร มีจิตใจดีงามหรือเลวทราม 
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อาจดูได้จากการร้องร าท าเพลงประจ าชาติของตน และอาจเปรียบเทียบดูได้กับของชาติอ่ืนว่ามี
ความสูงต่ ากันอย่างไรในทางวัฒนธรรม”(อนุมานราชธน 2546) 

ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช กล่าวไว้ใน เพลงของโลกและของเรา รวมบทความเชิง
ภาษาและประวัติศาสตร์จากบทเพลงทั้งไทยและสากลว่า การใช้เพลงในการสอนภาษาอังกฤษและ
ประวัติศาสตร์ เป็นทางลัดง่ายๆ ให้ลูกศิษย์จดจ าถ้อยค า ส านวน และการออกเสียง รวมทั้งท าให้
รู้สึกชอบประวัติศาสตร์ เพราะเสียงเพลงไม่มีพรมแดน ท าให้นึกได้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของฉัน ของเธอแต่
เป็นโลกของเรา(ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช 2557) 

การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง เราน าเพลงมาเป็นสื่อเพื่อ
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเบิกบาน ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มี
ชีวิตชีวา อีกทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องต่างๆ และกระชับความสัมพันธ์ในหมู่คณะ (ชัยวัฒน์ เหล่า
สืบสกุลไทย 2547) 

บทเพลงจึงเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สะท้อนภาพทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ 
ตลอดจนจิตใจของคนในสังคม สามารถใช้สอนภาษาและความรู้ด้านอ่ืนๆ เช่น ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ได้อย่างเพลิดเพลิน ผ่านท่วงท านองสากล ขณะเดียวกันก็มีลักษณะของวรรณกรรม
ขนาดสั้นที่ก่อให้เกิดความสุนทรี จึงเป็นสื่อที่เหมาะสมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาและ
ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมไทย ดังที่มีผู้สนใจศึกษาและน าบทเพลงมาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น 
Huang Ting Ting ได้ท างานวิจัยเรื่อง การสร้างแบบเรียนค าศัพท์ภาษาไทยจากเพลงไทยใน
คอนเสิร์ตคุณพระช่วยส าแดงสดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาจีนวิชาเอก
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี โดยแบ่งบทเรียนเป็น 10 บท และใช้บทเพลง
10 เพลงเป็นสื่อหลักในการสอนค าศัพท์และความรู้ต่างๆ เช่น ที่มาของเพลง ส านวนที่เกี่ยวข้องกับ
ค าศัพท์ที่ใช้ในบทเพลง งานวิจัยดังกล่าวผ่านเกณฑ์พิจารณาประสิทธิภาพแบบเรียน และให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่าควรสร้างแบบเรียนค าศัพท์ภาษาไทยจากบทเพลงประเภทอ่ืนๆ และปรับให้มีการ
เรียนการสอนทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน(Huang Ting Ting 2555) 

พรรณราย งามดี ได้ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห์ชนิดของค าจากเพลงลูกทุ่ง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร ด้วยการใช้เนื้อหาในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย ชุดวิวิธภาษา เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย สร้างเป็นชุดการเรียนด้วยตนเอง 7 ชุด โดย
ใช้บทเพลงลูกทุ่งเป็นสื่อหลัก และเป็นตัวอย่างของการใช้บทเพลงซึ่ งเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง
เป็นสื่อการสอนหลักภาษา ซึ่งนอกจากสัมฤทธิ์ผลแล้ว ยังเสนอแนะให้ก าหนดความยากง่ายของ
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เนื้อหาแต่ละส่วนให้สัมพันธ์กับเวลา และศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ความ
ซื่อสัตย์ เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียน(พรรณราย งามดี 2553) 

เห็นได้ว่ามีการน าบทเพลงมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ภาษาทั้งแก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ผ่านการเรียนในห้องเรียน และการใช้ชุดการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์
แตกต่างกันไป บทเพลงจึงเป็นสื่อที่น่าสนใจและน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลายท า
ให้ผู้เรียนผ่อนคลาย ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาทักษะภาษาและความเข้าใจผ่านเนื้อหาและมุมมองที่
บทเพลงถ่ายทอด เหมาะกับการเรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

 

2. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรกับสังคมไทยและสังคมโลก 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  คือ
พระมหากษัตริย์ไทยที่มีบทบาททั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยพระราชกรณียกิจตลอด
ระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ 

เพื่อให้เข้าใจบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยซึ่งส่งผลต่อมุมมองและวิถีชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้งบทบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งเป็นที่มาของการยกย่องพระองค์ผ่านสื่อต่างๆ
รวมทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นสื่อหลักในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการศึกษา เป็น
3 หัวข้อ คือ ความเป็นมาและความส า คัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสั งคมไทย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับสังคมไทย
และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับสังคม
โลก 

 
2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความเป็นมายาวนาน เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลัก
ของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อสังคม 

“สถาบันพระมหากษัตริย์ส าคัญส าหรับสังคมไทย เพราะเป็นสถาบันหลักทางด้าน
การปกครอง พระมหากษัตริย์มีบทบาทในการรักษาบ้านเมือง คุ้มครองประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์
รวมจิตใจประชาชน”(เสาวณิต วิงวอน 2530) 



  16 

พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะผู้ปกครองที่สร้างความมั่นคงและความสงบสุขแก่ชาติ
บ้านเมือง วัฒนธรรมนี้ได้ผูกพันอย่างยาวนานในสังคมไทย(กรมศิลปากร 2560) และอาจนับย้อน
ไปได้ถึงสามพันปี ตามที่ปรีชา หงส์ไกรเลิศ ได้อธิบายไว้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏใน
สังคมไทยต้ังแต่เริ่มก่อต้ังรัฐไทย ตามการอธิบายของทุกส านักคิดเกี่ยวกับที่มาของชนชาติไทย
(ปรีชา หงส์ไกรเลิศ และคณะ 2558) ไม่ว่าอยู่ที่ใดล้วนมีผู้น าเป็นหัวหน้าทั้งในฐานะนักรบและนัก
ปกครองต่อมาเมื่อสถาปนาเป็นกรุงสุโขทัย กษัตริย์เปรียบเป็นบิดาของราษฎรในการปกครอง
ระบอบพ่อปกครองลูก พัฒนาสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับอิทธิพล
จากชนชาติขอมและศาสนาพราหมณ์ ฮินด ูซึ่งเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เปรียบดังเทพที่มีอ านาจเหนือ
ทุกคนในแผ่นดิน ต่อมาได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาซึ่งมีคติ “ธรรมราชา” กล่าวคือ
“พระมหากษัตริย์เป็นผู้ท าให้ประชาชนสุขใจ จากธรรมส าคัญ คือ หลักทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ
ธรรม และจักรวรรดิวัตรธรรม” หลังจากนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากระบอบประชาธิปไตยจากประเทศ
ทางตะวันตก ภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงผสมผสานทั้งลักษณะของพ่อ สมมติ
เทพ ธรรมราชา และพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจน
ปัจจุบัน 

พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการปกป้องประเทศ ท านุบ ารุง 
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญมั่นคง พระราชกรณียกิจหรืองานต่างๆ ที่ทรงท า เปรียบได้กับพระราช
มรดกแก่ชาติ (ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 2539) และนับเป็นรากฐานส าคัญของอารยธรรมไทย 
เช่น พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทย พระบาทสมเด็จพระนเรศวรและพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

นอกจากด้านการพัฒนาประเทศแล้ว  ด้วยสถานภาพและบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ ยังก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ ค าราชาศัพท์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ
คนไทยในการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ ตามสถานภาพทางสังคม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใน
ฐานะสูงสุดพระราชประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ อันสะท้อน
วิถีชีวิตของสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2531) เช่น พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธีฉัตรมงคล 
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ทัศนคติของประชาชนยังสะท้อนผ่านค าเรียกแทนพระมหากษัตริย์ เพราะแสดงให้
เห็นทั้งสถานภาพ ภารกิจ และภาพลักษณ์อันสูงส่งและส าคัญ (คึกฤทธิ์ ปราโมช 2516)เช่น “พระ
เจ้าอยู่หัว” หมายถึง ประมุขแห่งรัฐที่เปรียบเสมือนพระเจ้า “พระเจ้าแผ่นดิน” หมายถึงเจ้าของ
แผ่นดิน “เจ้าชีวิต” หมายถึง กษัตริย์มีอ านาจเหนือชีวิตของประชาชน “ธรรมราชา”หมายถึง 
พระมหากษัตริย์เป็นผู้รักษาธรรม และ “ในหลวง” ซึ่งเป็นค าเรียกอย่างไม่เป็นทางการที่คนไทย
คุ้นเคย ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่า “ในหลวง” 
น่าจะมาจากค าว่า “ในวังขุนหลวง” หรือ “ในกิจการของขุนหลวง” ซึ่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินตาม
สะดวกปาก(นริศรานุวัดติวงศ์ 2504) แต่เป็นค าที่จับใจและได้รับความนิยมในวงกว้าง จึงพบได้
แพร่หลายในชีวิตประจ าวัน และสื่อต่างๆ รวมทั้งบทเพลง เช่นในหลวงในดวงใจ (ธงไชย 
แมคอินไตย์.  2559: ซีดี) ในหลวงของแผ่นดิน (รวมศิลปิน.  2559: ซีดี) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีความเป็นมา
ยาวนาน เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่มีความส าคัญ สะท้อนอารยธรรมไทย รวมทั้งทัศนคติของ
ประชาชนในสังคมการศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์จะช่วยให้เข้าใจสภาวะสังคมไทยมากขึ้น เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทสังคมที่ผูกพันกับ
พระมหากษัตริย์ตลอดมา 
 

2.2 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตรกับสังคมไทย 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงครองราชสมบัติ
ต้ังแต่ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2559 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศยาวนานที่สุด และ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ หัวข้อนี้จะน าเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ
พระองค ์

2.2.1 พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ทรงพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมือง 
เคมบริดจ์ รัฐแมสซาซูเซตต์ (Mount Auburn Hospital, Cambridge, Massachusetts) ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา มีสมเด็จพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล หรือ รัชกาลที่ 8 ในราชวงศ์จักร ี

พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่  9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และทรง
ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 กับหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ กิติ
ยากร ซึ่งต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรง
มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ (กรมศิลปากร 2560) ดังนี้ 

1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ

พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 หลังพระราชบิดาเสด็จ
สวรรคตเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมาร ี

4. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

2.2.2 พระราชกรณียกิจ 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คือ พระ

ปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493 นับจากนั้น พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนตามพระปฐมบรม
ราชโองการดังกล่าว ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ 

ทั้งนี้ พระราชกรณียกิจของพระองค์ อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 4 ด้านที่เกี่ยวเนื่อง
กับอารยธรรมไทย ได้แก่ ด้านการพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา
(กรมศิลปากร 2559) 
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2.2.2.1 ด้านการพัฒนาประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประชาชนตามหลักทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศก าลังพระวรกาย
และพระสติปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ 

พระองค์เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ได้ทอดพระเนตร
ความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆ แล้วทรงคิดค้น ทดลองวิธีแก้ไข น าไปสู่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจ านวน 4,741 โครงการ โดยมีโครงการแรกคือการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหิน –
ห้วยมงคลใน พ.ศ.2495 จากนั้น พระองค์ทรงสนับสนุนให้รัฐและประชาชนร่วมด าเนินโครงการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการชลประทาน การสร้างอ่างเก็บน้ าและเขื่อนในที่เหมาะสม
โครงการทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวง ทรงคิดค้น “เกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งที่ดินเป็น 4 ส่วน คือ 1.แหล่งน้ า 2.นาข้าว 3.ไร่และสวน 4.ท่ี
อยู่อาศัย แล้วพัฒนาโดยพึ่งตนเอง ก่อนรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสาน
ความร่วมมือสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังทรงสร้างนวัตกรรม เช่น กังหันน้ าชัยพัฒนาเพื่อบ าบัดน้ า
เสีย ตลอดจนพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชี้แนะแนวทางด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
ให้แก่ราษฎร ตามคุณลักษณะสามประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกัน ที่ได้รับการยอมรับและน้อมน าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย 

 
2.2.2.2 ด้านการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนด้วยการศึกษา พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ต้ังโรงเรียน
หลายแห่ง เช่น โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารต่างๆ โปรด
เกล้าฯ ให้จัดโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ทรงริเริ่มให้จัดท าสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน พระราชทานทุนการศึกษา รวมทั้งเสด็จ
พระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
และกระตุ้นให้ท าความดีอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
พระองค์ให้ความส าคัญทั้งแก่การศึกษา ผู้ให้การศึกษาและผู้ศึกษา 

 
การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริง คือ การสร้างสรรค์ความรู้

ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติ และจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้เขา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบ าเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตน
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เพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ ผู้ท าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่าย ทุกระดับ ควรจะ
ได้มุ่งท างานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าส่ิงใด 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัย 
วิชาการศึกษาประสานมิตร 

27 พฤศจิกายน 2515(ภูมิพลอดุลยเดช 2560) 

 
การศึกษาที่มุ่งท าเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างหลักฐาน

ความมั่นคงในชีวิตและท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได้นั้น ต้องจัดอบรมให้ได้พร้อมทั้งด้าน
วิชาการ ด้านการลงมือปฏิบัติ ด้านความคิดวินิจฉัยและความประพฤติปฏิบัติ 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

27 พฤศจิกายน 2523(ภูมิพลอดุลยเดช 2560) 
 

2.2.2.3 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตรสนพระราชหฤทัยศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
มรดกของชาติ ทรงมีพระราชด าริให้ฟื้นฟูพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงอุปถัมภ์การแสดงโขน
และศิลปะการแสดงต่างๆ ทรงสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เช่น บทเพลงพระราชนิพนธ์
จ านวน 49 เพลง หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ พระ
มหาชนก ทองแดง พระราชนิพนธ์แปลเรื่องติโต เศรษฐศาสตร์ตามนัยของพระพุทธศาสนา 
บทที่ 4 เล็กดีรสโต และนายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ รวมทั้งพระราชทานพระราชด ารัสที่
แสดงให้เห็นความส าคัญและปัญหาต่างๆ ของการใช้ภาษาไทย ในการประชุมทางวิชาการของ
ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
ส่วนหนึ่งความว่า “...ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือ
ของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางส าหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง 
เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี... ”(ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559) พระราชด ารัสดังกล่าว ไดน้ าไปสู่การก าหนดให้มีวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  
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2.2.2.4 ด้านศาสนา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตรทรงท านุบ ารุงศาสนาตลอดมา ทรงฟังธรรม ทรงสนทนาธรรม  โปรดเกล้าฯ ให้จัด
รายการธรรมะส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ทางสถานีวิทยุ อ.ส. ทรงมีพระบรมราชโองการให้สังคายนา
พระไตรปิฎก พระองค์ผนวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เมื่อวันที่  22 ตุลาคม – วันที่  5
พฤศจิกายน พ.ศ.2499 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานส าคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม และได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นวัดประจ ารัชกาล เมื่อ พ.ศ.2538
โดยเน้นความเรียบง่าย ประหยัด ประโยชน์ใช้สอย และการท ากิจกรรมร่วมกันของวัด บ้าน และ
โรงเรียน เป็นตัวอย่างของการสร้างศาสนสถานที่เน้นการเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน (กรมศิลปากร 
2559) ขณะเดียวกันก็ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก อุปถัมภ์ศาสนาอ่ืนๆ ด้วย เช่น คริสต์ อิสลาม
พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ ท าให้พสกนิกรทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

จากพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ปวงชนชาวไทยล้วนส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์มากกว่า
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด(กรมศิลปากร 2559) จัดล าดับตามปีพุทธศักราชที่ทูลเกล้าฯถวายได้
ดังนี้ 

2529  อัครศิลปิน 
2539 พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ า 
2543 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 
2545 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2545 พระบิดาแห่งฝนหลวง 
2549 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย 
2549 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา 
2549 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 
2549 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 
2550 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 
2550 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 
2552 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 
2554 พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน 
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ทั้งนี้ ประชาชนยังร่วมกันด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองและประเทศตามแนวพระราชด าริ เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดนิทรรศการ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อาทิ บทอาศิรวาท
บทเพลงเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประชาชนไทยต่างแสดงความอาลัย
ผ่านกิจกรรมและผลงานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น จิตรกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม 
นิทรรศการ การไว้ทุกข์ของข้าราชการเป็นเวลา 1 ปี การเดินทางไปสักการะพระบรมศพและการ
แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ก าหนด
ว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทย 3 ประการ คือ 

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2.เป็นวันชาติ 
3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ 
(ราชกิจจานุเบกษา 2560, 10 กุมภาพันธ์) 

   
2.3 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตรกับสังคมโลก 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตรทรงเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากประชาคมโลกในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นาน
ที่สุด ตามสถิติของหนังสือบันทึกสถิติโลก กินเนสส์ บุ๊ก ออฟ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness Book of 
World Records) ระหว่าง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2559 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่หน่วยงาน
นานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเทิดพระเกียรติจ านวนมาก (สมาคมสหประชาชาติแห่ง
ประเทศไทย 2540) อาจแบ่งเป็น ด้านการถวายพระเกียรติ และด้านการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 
2.3.1 ด้านการถวายพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (United 
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Nations Human Development Human Development Lifetime Achievement Award) จาก
องค์การสหประชาชาติใน พ.ศ. 2549 ซึ่งทรงเป็นบุคคลแรกในโลกที่ได้รับรางวัลน้ี 

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ยังได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร อีกหลายครั้ง (สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 2540) อาท ิ

พ.ศ. 2534 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรียญฟีแล (Philae Medal) ในฐานะประมุขผู้พัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  

พ.ศ. 2535 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ถวาย
เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน 

พ.ศ. 2536 สาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลรากหญ้าแฝกชุบส าริดในฐานะที่ทรงใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ า เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอ่ืน และส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกหญ้าแฝกระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเป็นวันดินโลก (World Soil Day) 

แม้พระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในสังคมโลก ได้จัดประชุมวาระพิเศษร่วมกับตัวแทนจากนานาชาติเพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2559 ณ ส านักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ(Ban Ki -  moon 2016, 28 October) ที่ประชุม
ดังกล่าวยังได้ยกย่องการคิดค้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวถึงความเป็นที่รักและการเป็นที่
ยอมรับระดับสากลของพระองค ์

 
2.3.2 ด้านการสร้างสรรค ์

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
IntellectualProperty Organization – WIPO) จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล ‘Global 
Leader Award’(World Intellectual Property Organization 2009) ในฐานะที่เป็นเจ้าของ
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สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 20 ชิ้น นอกจากนั้น ทรงมีผลงานศิลปะกว่า 1,000 ผลงาน ทั้ง
ภาพวาด ภาพถ่าย ดนตรี และวรรณกรรม 

องค์กรสิ่งประดิษฐ์ของเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล เหรียญ
รางวัล และประกาศนียบัตรรวม 5 รางวัล ทั้งขอพระราชทานกังหันน้ าชัยพัฒนาไปติดต้ังที่สระว่าย
น้ า สวนสาธารณะโวลูเว – แซงต์ ปิแอร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (International Federal of Inventor Association : IFIA) ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัล IFIA 
CUP 2007 และก าหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor's 
day convention: IIDC) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการออก
สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เริ่มจากเครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2536 จากนั้นก็ได้รับการถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยอย่างต่อเนื่อง จากไบโอดีเซล โครงการ
แกล้งดิน ฝนหลวง ฯลฯ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะกษัตริย์นักดนตรี จากพระอัจฉริยภาพทั้ง
การพระราชนิพนธ์เพลง 49 บทเพลง และการบรรเลงดนตรีนับแต่การเดินทางไปเยือน
สหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2503 จากนั้นทรงได้รับรางวัลและการยกย่องจากสถาบันดนตรีทั่วโลกทั้ง
จากการพระราชนิพนธ์บทเพลงและการทรงดนตรี (ภาธร ศรีกรานนท์ 2556) อาท ิ

พ.ศ. 2507 สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดง กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ถวายต าแหน่งสมาชิกกิตติมศักด์ิ ล าดับที่ 23 พร้อมประกาศนียบัตรและการจารึกพระบรม
นามาภิไธย “ภูมิพลอดุลยเดช” บนแผ่นหินของสถาบัน 

พ.ศ. 2524 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(Unesco) ประกาศให้ Falling Rain (สายฝน) บทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแห่งเอเชีย (Song 
of Asia) 

พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญแซน
ฟอร์ด รางวัลสูงสุดทางดนตรีที่มอบให้นักดนตรีที่ท าคุณประโยชน์แก่วงการดนตรีโลก 

นอกจากน้ี ยังมีการน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติ เช่น ประเทศภูฏานได้น าแนวทางในการด าเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริไปใช้ในนาม Chimipang Royal Project (The Jam Factory 2016, 
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November - December) การน าบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลงในอัลบั้มและคอนเสิร์ตของ
ศิลปินนานาชาติ 

ด้วยพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถ และสัมพันธไมตรี ท าให้ทรงได้รับ
ความปรารถนาดีและการเฉลิมพระเกียรติจากพระมหากษัตริย์หรือประมุขระดับต่างๆ ของนานา
ประเทศอาทิ การส่งสาสน์มาร่วมถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือการเดินทางมาร่วม
พระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยเหล่าพระมหากษัตริย์และผู้น า 25 
ประเทศ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เสด็จสวรรคต ประมุขหลายประเทศเดินทางมาร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมศพ เช่น สมเด็จ
พระราชา จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) และสมเด็จ
พระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก(Queen Jetsun Pema Wangchuck) แห่งประเทศภูฏาน สมเด็จพระ
จักรพรรดิอากิฮิโตะ (Emperor Akihito) และพระจักรพรรดินีมิชิโกะ (Empress Michiko) แห่ง
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ นอกจาก
เผยแพร่ภาพออกอากาศ ยังจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น สวดมนต์ ยืนไว้อาลัย จัดขบวนดุริยางค์กอง
ทหารเกียรติยศอัญเชิญตราประจ าพระองค์ นับเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูง และแสดงให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ไทยที่สังคมโลกยอมรับและตระหนักถึงความส าคัญ 

ทั้งนี้ มีผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ อาทิ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ได้ศึกษาพระอัจฉริยภาพ
ด้านศิลปะในหนังสือ อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม โดยเรียบเรียงที่มาของความสนพระราช
หฤทัย การทรงงาน และตัวอย่างผลงานจากพระอัจฉริยภาพทั้ง 9 สาขา ได้แก่ จิตรกรรม
ประติมากรรม ศิลปะการถ่ายภาพ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ วรรณศิลป์ วาทศิลป์ และ  
สถาปัตยศิลป์ ท่ีไม่เพียงสื่อเรื่องราว อารมณ์สุนทรีและความงดงามทางศิลปะ แต่ยังสื่อความหมาย 
ให้ข้อคิด เป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจ ทั้งยังทรงส่งเสริมศิลปะทุกสาขา รัฐบาลจึงได้น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2559)” 

การศึกษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย ภาธร ศรีกรานนท์ ใน เพลงพระราชนิพนธ์การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ ทางดนตรีศึกษา ได้รวบรวมประวัติ โน้ตเพลง ที่มา และค าอธิบาย
จากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักดนตรีผู้ถวายงานและนักวิชาการ พร้อมค าพระราชวินิจฉัย
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บางประการจากพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์
ยิ่งขึ้น(ภาธร ศรีกรานนท์ 2556) 

การศึกษาพระราชนิพนธ์พระมหาชนก โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ใน พระมหาชนก: 

ค าสอนจาก “พ่อ” พบว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงน าเนื้อเรื่องจากมหาชนกชาดก มาพระราชนิพนธ์โดยปรุงใหม่ทั้งเนื้อหาและวิธี
น าเสนอให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย ซึ่งแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพด้านวรรณคดี ภาษา แผนที่ 
ภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา การศึกษา ฯลฯ พระราชนิพนธ์พระมหาชนกยังสะท้อนให้เห็น
พระราชจริยวัตรและพระราชปณิธาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเพียร สติ ปัญญา สัจจะ ความเชื่อมั่น
ในความสามารถของมนุษย์ การรักษาหน้าที่ ความมีคุณธรรม และยังแสดงยุทธศาสตร์แห่งการ
พัฒนาตนและพัฒนาสังคม มีคุณค่าในฐานะวรรณกรรมค าสอนที่ควรน้อมน าไปปฏิบัติ(รื่นฤทัย 
สัจจพันธุ์ 2560) 

การศึกษาแนวทางการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศจากประสบการณ์ของ สุเมธ 
ตันติเวชกุล ใน การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยถ่ายทอด
ประสบการณ์เรียนรู้จากการท างานตามรอยพระยุคลบาทของหนึ่งในผู้ที่ถวายงานด้านการพัฒนา
ประเทศรวม 35 ปี แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเฉพาะ
แนวทางการทรงงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบประชาธิปไตย โดยทรงเป็นที่
ปรึกษาไม่ใช่ผู้สั่งงาน การท างานแบบเคารพภูมิสังคม คือ พื้นฐานของแต่ละพื้นที่เช่น ภูมิประเทศ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อให้พัฒนาได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือ รู้ว่า
ปัญหาและบริบทเป็นอย่างไร  แล้วท าให้ผู้ที่เราจะช่วยเหลือเข้าใจด้วยการเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมทั้ง
สองฝ่าย จากนั้นจึงจะพัฒนาได้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ใช้ชีวิตอย่าง
พอประมาณเหมาะกับอัตภาพ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน(สุเมธ ตันติเวชกุล 2554) 

การรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หรือ ส านักงาน กปร. ใน หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้แก่ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ท าตามล าดับ
ขั้น ภูมิสังคม องค์รวม ไม่ติดต ารา ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ท าให้ง่าย การมีส่วนร่วม
ประโยชน์ส่วนรวม บริการรวมที่จุดเดียว ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้อธรรมปราบอธรรม ปลูก
ป่าในใจคน ขาดทุนคือก าไร การพึ่งตนเอง พออยู่พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข ความเพียร รู้ รัก สามัคคี ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการเผยแพร่
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อย่างกว้างขวาง(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 2556) 

การศึกษาแนวทางทรงงานและถ่ายทอดโดยเน้นมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทีมงาน
สานต่อที่พ่อท า น าเสนอผ่านหนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ด้วย
การวิเคราะห์การท างานของพระองค์ แล้วแบ่งเนื้อหาเป็น 9 บท ตามหลักการ 9 ข้อ ได้แก่ 1.อยาก
ส าเร็จให้ Stay Connected 2. อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี 3. จะน าใครต้องได้ใจคน 4.ลงทุน
กับสิ่งที่มีค่าที่สุด 5. แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้ 6. คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก 7. ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุด
ทาง 8. มองหาศัตรูที่แท้จริง 9. แยกความอยากออกจากความจ าเป็น โดยแต่ละข้อ ผู้เขียนได้
อธิบายอย่างกระชับ จับใจความส าคัญของการทรงงานมาเล่าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ง่ายและกระตุ้นมุมมองให้เริ่มท าสิ่งที่ดีขึ้นต่อไป(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2556) 

การศึกษาการทรงงานด้านผลที่มีต่อสังคม โดยชัยอนันต์ สมุทวณิช ในบทความ
จากการปาฐกถาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย โดย
เกริ่นถึงสถาบันกษัตริย์จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ประชาธิปไตย การริเริ่มทรงงานที่เอ้ือให้
หน่วยงานต่างๆ ประสานและด าเนินงานได้ง่าย เพื่อประโยชน์ของประชาชน ความสุขของ
สังคมไทยจึงเกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ด้าน คือ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริซึ่งเห็นผลได้ทางกายภาพ และอีกด้านเกิดขึ้นจากพระองค์เองโดยพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นเรื่องของจิตใจ ที่แม้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากวัฒนธรรมตะวันตกที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึก ค่านิยม และพฤติกรรมของประชาชน แต่พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เป็นสาเหตุส าคัญให้สังคมไทยยังรักษาส่วนดีของ
วัฒนธรรมและประเพณีไทยไว้ได้ เพราะหากปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ชาวไทยจะไม่มี
ศูนย์รวมของความจงรักภักดีซึ่งเป็นปัจจัยให้อยู่ดีมีสุขและมีก าลังใจที่เข้มแข็ง(ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
2554,มกราคม – มิถุนายน) 

นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปใช้ในการศึกษา เช่น ในรายงานการวิจัย 
เรื่อง การประยุกต์แนวพระราชด าริด้านการเรียนรู้ “ฉลาดรู้” สู่การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  พบว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบฉลาดรู้ตามแนวพระราชด าริในระดับอุดมศึกษามี 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 เรียนรู้จาก
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ความรู้ความคิดและการปฏิบัติของผู้อ่ืน ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการขบคิดพิจารณา ประมวลความรู้และ
สรุปความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ขั้นที่  3 เรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนทดลองจนเกิดผลและความ
คล่องแคล่วช านาญ ขั้นที่ 4 เรียนรู้จากการทวนสอบ คิดวิเคราะห์ด้วยตนเองและจากการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ขั้นที่ 5 เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสอดคล้องกับผลประเมินการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบฉลาดรู้ อยู่
ในระดับดียอดเยี่ยมและดีเยี่ยม(ศุภานัน สิทธิเลิศ และคนอ่ืนๆ 2555) 

 

3. การใช้สื่อบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาไทยแก่
ชาวต่างประเทศ 

บทเพลงเทิดพระเกียรติมีความเป็นมายาวนานจนเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมที่
สะท้อนสภาพสังคมและแนวคิดของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงสะท้อนทั้ง
บทบาทของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของสังคมไทย และมุมมองที่ประชาชนไทย
มีต่อพระองค์ ผ่านการใช้ภาษาอย่างประณีตสอดคล้องกับท่วงท านอง ฟังแล้วเพลิดเพลินและรู้สึก
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 

ด้วยลักษณะเฉพาะของบทเพลงเทิดพระเกียรติ จึงเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นสื่อใน
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ ทั้งด้านการฟังและทักษะอ่ืนๆ รวมทั้ง
เพิ่มพูนความเข้าใจด้านอารยธรรมไทย 

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 2 หัวข้อคือ ความหมาย ความเป็นมาและบทบาท
ของบทเพลงเทิดพระเกียรติในสังคมไทย และบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
3.1 ความหมาย ความเป็นมาและบทบาทของบทเพลงเทิดพระเกียรติใน

สังคมไทย 
3.1.1 ความหมาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน 
2556)ระบุว่า “บทเพลง” หมายถึง บทประพันธ์ส าหรับขับร้องหรือบรรเลง มักมีรูปแบบชัดเจน
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“เทิด”หมายถึง เชิดชู “เกียรติ” หมายถึง ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ บทเพลงเทิดพระเกียรติ จึง
หมายถึงบทประพันธ์ส าหรับขับร้องหรือบรรเลงเพื่อเชิดชูพระมหากษัตริย์ 

บท เพลง เทิ ดพระ เกี ย ร ติ  มี วั ตถุ ป ระสง ค์ เพื่ อยกย่ อง  เ ชิ ดชู  ส ดุ ดี
พระมหากษัตริย์เปรียบได้กับวรรณกรรมยอพระเกียรติ ซึ่งหมายถึง วรรณกรรมสรรเสริญ
พระมหากษัตริย์ มีที่มาจากความรู้สึกผูกพัน และความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ยุพร แสง
ทักษิณ 2537) โดยมีองค์ประกอบต่างๆ 3 ส่วน คือ ประณามพจน์ เนื้อเรื่อง และสรุป ซึ่งส่วนส าคัญ
ที่สุดที่พบทั้งในวรรณกรรมยอพระเกียรติและเพลงเทิดพระเกียรติคือ เนื้อเรื่องซึ่งประกอบด้วย
เรื่องราวของพระมหากษัตริย์และพระเกียรติคุณ ทั้งพระราชประวัติพระราชธรรม พระราชกรณียกิจ 
ตลอดจนสภาพบ้านเมืองที่งดงามหรือเจริญรุ่งเรืองเนื่องมาจากพระบารมีหรือการทรงงานของ
พระองค(์เสาวณิต วิงวอน 2530) 

บทเพลงเทิดพระเกียรติมีทั้งลักษณะของวัตถุประสงค์ เนื้อหา และความ
พิถีพิถันในการประพันธ์สอดคล้องกับวรรณกรรมยอพระเกียรติ แต่แตกต่างกันในรูปแบบและ
ความยาว ทั้งยังมีความเป็นสากล เช่น เพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นทั้งเพลงสรรเสริญพระ
บารมีและเป็นเพลงชาติของประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในประเทศ
นิวซีแลนด์ แคนาดาออสเตรเลีย และมหากาพย์สรรเสริญประมุขของชนชาติต่างๆ ในอดีต 

บทเพลงเทิดพระเกียรติจึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ท่ีสื่อความจงรักภักดี แสดงมุมมองและความรู้สึกของราษฎรที่มีต่อพระมหากษัตริย์(ศรี
สุภางค์ อินทร์ไทร 2557) 

3.1.2 ความเป็นมาและบทบาทของบทเพลงเทิดพระเกียรติในสังคมไทย 
ความเป็นมาของบทเพลงเทิดพระเกียรติในสังคมไทยอาจนับได้ต้ังแต่ยุคอยุธยา

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – พ.ศ. 2231) โดยมี สรรเสริญพระนารายณ์
เป็นชื่อเพลงที่ปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์ เดิมเนื้อร้องปรากฏไม่ชัดเจน แต่เมื่อน ามาแต่งเป็น
เพลงแตรทหารเรือจึงเรียกชื่อว่า “สรรเสริญพระนารายณ์”(นริศรานุวัดติวงศ์ 2504) 

ต่อมา บทเพลงเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ที่ใช้ในพิธีการต่างๆ อันเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปคือ เพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงความเคารพต่อองค์พระประมุขของ
ประเทศไทย โดยสุกรี เจริญสุข สันนิษฐานว่าแนวนิยมในการใช้เพลงถวายความเคารพนั้น ได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ที่มีการต้ังกอง
ทหารเกณฑ์ฝึกหัดและทหารแตรประจ าการ ฝึกบรรเลงท านองเพลงชาติอังกฤษ (God Save The 
Queen) เพื่อใช้เป็นเพลงค านับถวายความเคารพ แล้วเขียนเนื้อร้องภาษาไทยโดยพระยาศรีสุนทร
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โวหาร (น้อย อาจารยางกูร ) และเป็นที่รู้จักในชื่อเพลง จอมราชจงเจริญ ก่อนเปลี่ยนมาใช้เพลง
สรรเสริญพระบารมีท านองเพลงไทยใน พ.ศ. 2414(สุกรี เจริญสุข 2530) 

ก่อนหน้านั้น เพลงค านับหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่ใช้มาต้ังแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) มีท านองเดียวกับเพลง บุหลันลอยเลื่อน ที่
พระองค์โปรด จนมีการบรรเลงถวายทุกครั้งที่เสด็จพระราชด าเนิน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้มีการประพันธ์เพลงค านับเพื่อใช้ในพิธีการ
ต่างๆ เช่นเดียวกับเพลง God Save The Queen หรือ จอมราชจงเจริญ ซึ่งคณะครูดนตรีไทยน า
เพลงบุหลันลอยเลื่อนมาดัดแปลง ก่อนมิสเตอร์เฮวุดเซน (Heutsen) ครูดนตรีชาวฮอลันดาจะ
แปลงท านองเป็นเพลงสากล และเริ่มใช้ในพิธีต่างๆ ต้ังแต่ พ.ศ. 2414 กระทั่งพ.ศ. 2431 นัก
ประพันธ์เพลงชาวรัสเซีย ชื่อไพโอตร์ ชูรอฟสกี้ (Pyotr Shchurovsky)ได้ประพันธ์ท านองเพลง
สรรเสริญพระบารมีถวาย พระองค์จึงพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ประพันธ์ค าร้องในปีเดียวกันและได้รับการปรับปรุงหลายส านวน เนื้อร้องที่ใช้จนปัจจุบันปรับปรุง
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และเป็นที่รู้จักในฐานะเพลงชาติ
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลจึงจัดให้มีการประกวดแต่งเพลง
ชาติใหม่ ส่วนเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ยังคงฐานะเป็นเพลงเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ไทยทุก
พระองค์ (สุกรี เจริญสุข 2530) 

ทั้งนี้ บทเพลงเทิดพระเกียรติในวโรกาสอ่ืนๆ เช่น เพลงสดุดีมหาราชา ที่ประพันธ์
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ซึ่งส่วนใหญ่
พบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประพันธ์โดยประชาชน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี โดยมีนักแต่งเพลงหลากหลายแนวดนตรีร่วมประพันธ์ ดังที่ บริพันธ์ ชัยภูมิ นายก
สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ใน หนังสือรวมเพลงเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา คีต
มหาราชัน(สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย 2557) ว่า 

...ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าล้วนจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือ
ส่ิงอื่นใดในชีวิต ความในใจทั้งมวลได้ถูกกล่ันกรองเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลงกลอน ฯลฯ
ประกอบท่วงท านองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันล้ าค่า จากผู้ที่เป็นนักแต่งเพลง เป็นผลงานที่
ท าให้คนไทยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่อยู่ในใจอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นเสมือน
หนึ่งจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ที่จารึกผลงานอันเลอเกียรติที่บันทึกความรู้สึกแทนคนไทยทุก
คนในความจงรักภักดีจากใจที่เทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยตลอดชั่วกัลปาวสาน... 
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3.2 บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  หมายถึง บทเพลงที่มีวัตถุประสงค์ เนื้อหา และภาษาสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ 

จากหนังสือรวมเพลงเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา คีตมหาราชัน(สมาคมนักแต่ง
เพลงแห่งประเทศไทย 2557)พบว่าบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สาธารณชนรู้จักบทเพลงแรก คือ ราชาเป็นสง่าแห่ง
แคว้น ที่เอ้ือ สุนทรสนาน และ แก้ว อัจฉริยะกุล ร่วมกันประพันธ์เพื่อถวายราชสดุดีในวโรกาสที่
เสด็จฯ นิวัตประเทศไทยใน พ.ศ. 2493 บทเพลงต่อมาคือ สดุดีมหาราชา จากภาพยนตร์เรื่อง ลม
หนาว ในพ.ศ. 2509 หลังจากนั้นเมื่อมีการริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2523 ก็ท าให้เกิดบท
เพลงเทิดพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันฉลองสิริราชสมบัติเรื่อยมา  เฉพาะที่
ปรากฏในหนังสือเล่มดังกล่าว มีจ านวน 314 เพลง แบ่งเป็นบทเพลงที่แต่งโดยศิลปินแห่งชาติ 48 
เพลง และบทเพลงที่แต่งโดยศิลปินทั่วไป 266 เพลง ซึ่งทางผู้จัดท าได้ระบุไว้ในหนังสือว่า แม้บท
เพลงที่ไม่คุ้นหูผ่านสื่อ ก็ได้รวบรวมไว้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทั้งนี้ ได้มีผู้ศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการใช้ภาษา อาทิ อรรถวิทย์ รอดเจริญได้
วิเคราะห์ภาษาของบทเพลงในหัวข้อ ลีลาภาษาในบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พบว่าบทเพลงเทิดพระเกียรติเป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งที่นัก
แต่งเพลงประพันธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระจริยวัตรอันงดงาม จึง
เกิดแรงบันดาลใจถ่ายทอดบทเพลงที่เพียบพร้อมด้วยวรรณศิลป์และภาษาโดยผู้ศึกษาได้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 15 บทเพลง จาก 41 บทเพลงที่ปรากฏในเว็บไซต์ของส านักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ แล้ววิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาเนื้อหาและลีลาภาษาในบทเพลง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พบว่าบทเพลงเทิดพระเกียรติมี 8 เนื้อหา คือ การบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ โครงการตามแนว
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพ การปกครองตามหลักทศพิธราชธรรม การถวาย
พระพร การแสดงความจงรักภักดี การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามพระราชด าริและการส่งเสริมให้เกิด
ความสามัคคีภายในชาติ ด้านลีลาหรือลักษณะการใช้ภาษาในบทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พบว่า แม้มี
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ความหลากหลายด้านเนื้อหาและลีลาภาษา แต่ลักษณะร่วมที่ปรากฏ คือ บทเพลงที่มีลีลาไพเราะ 
งดงามเปี่ยมด้วยวรรณศิลป์ และเนื้อหาที่ทรงคุณค่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ 
พระมหากษัตริย์ไทย(อรรถวิทย์ รอดเจริญ 2552, มกราคม – มิถุนายน) 

 
กล่าวโดยสรุป บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะเด่นที่เปรียบได้กับวรรณกรรมยอพระเกียรติขนาดสั้น
เรียบเรียงเข้ากับท่วงท านองดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นโดยประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความ
กตัญญูกตเวที ผ่านการถ่ายทอดความรู้สึกจากประชาชนสู่ประชาชน โดยเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงมีพระเกียรติยศเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุด เป็น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ ที่บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ จนได้รับการ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล พระราชสมัญญา รวมถึงมีบทเพลงเทิดพระเกียรติจ านวนมาก
การเรียนรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรกับสังคมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติเป็นสื่อหลักในชุดการเรียนรู้ที่มีการจัดการ
เนื้อหาและสื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่นักศึกษาเวียดนาม จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเรียน
อารยธรรมไทยอย่างอิสระ เพลิดเพลิน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อนึ่ง บทเพลงเทิดพระเกียรติที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง บทเพลงที่มีวัตถุประสงค์
เนื้อหา และภาษาที่สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 8 บทเพลง 
จากซีดีชุด รวมบทเพลงพ่อของแผ่นดิน ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตผ่านทางส านักพระราชวัง
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พร้อมตราประทับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองราชย์
ครบ 70 ปี รวบรวมบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักแต่งเพลงชั้นน าอย่าง นิติพงษ์ ห่อนาค กมลศักด์ิ สุน
ทานนท์ ปิติ ลิ้มเจริญ ต้ังแต่ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2559 ขับร้องโดยธงไชย แมคอินไตย์ และเหล่า
ศิลปินที่มีชื่อเสียงในสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตบทเพลงเทิดพระเกียรติใน
โอกาสส าคัญต่างๆ อย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยราชการและได้รับความนิยมจาก
ประชาชน หลังจากเสด็จสวรรคต ซีดีชุดดังกล่าวยังได้รับการผลิตเพื่อแสดงความอาลัยและถวาย
เป็นพระราชกุศล โดยจ าหน่ายทั่วประเทศ ผ่านร้านจ าหน่ายซีดี ธนาคาร (ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร CIMB THAI, ธนาคารเกียรตินาคิน) และแบบออนไลน์ ต้ังแต่วันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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บทเพลงเทิดพระเกียรติชุดดังกล่าว ครอบคลุมโอกาสส าคัญอันเป็นที่มาของการประพันธ์
บทเพลง ที่พบมากที่สุดในจ านวนเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองสิริราชสมบัติ
รวมถึงบทเพลงประกอบละครและภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มีความร่วมสมัยทั้งด้าน
ดนตรีที่เป็นสากล และภาษาที่เรียบเรียงได้ไพเราะ เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญ
ของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย พระราชกรณียกิจ แนวทางการทรงงาน และความรู้สึกของ
ประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ สะท้อนให้เห็นมุมมองที่ประชาชนมีต่อพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการทรงงานหนักเพื่อประเทศจน
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อให้ชาวต่างประเทศได้เรียนรู้เนื้อหาอารย
ธรรมไทยที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาไทย 

ด้านชุดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประเภทชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ออกแบบอย่างเป็นระบบให้ชาวต่างประเทศที่เรียนด้านไทยศึกษาใช้เรียนได้อย่างอิสระ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มพูนความรู้ด้านอารยธรรม
ไทยเกี่ยวกับความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย โดยมีสื่อหลักเป็นบทเพลง
เทิดพระเกียรติที่ฟังได้เพลิดเพลิน ถ่ายทอดเนื้อหาที่ค่อนข้างยากส าหรับชาวต่างประเทศผ่าน
ภาษาได้เข้าใจง่าย ผู้เรียนจึงรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ผู้วิ จัย
ก าหนดไว้ในเครื่องมือวิจัย ซึ่งจะอธิบายต่อไปในวิธีด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม  โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การด าเนินการวิจัย 

 

1.การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชาวเวียดนาม มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (University of Social 
Sciences and Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) ระดับปริญญาตรี
วิชาเอกไทยศึกษา ชั้นปีที่ 3 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
2.1 ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม 

2.2 แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.3 แบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 8 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 80 ข้อ เป็น

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
2.4 แบบฝึกทักษะ จ านวน 8 ชุด ชุดละ 3 แบบฝึก รวมทั้งหมด 24 แบบฝึก มีลักษณะ

แตกต่างกันไปตามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุด 
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3. การสร้างเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เอกสารและการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงเทิดพระเกียรติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้ 
จากนั้นด าเนินการพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม ตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1. การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อก าหนดเนื้อหาในชุดการเรียนรู้แต่ละชุด 
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (University of Social Sciences and 
Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) พบว่านอกจากทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนแล้ว ยังได้เรียนเกี่ยวกับอารยธรรมไทยทั้งในวิชาไทยศึกษา และวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะภาษาในบริบทต่างๆ เช่น  วัฒนธรรมการใช้ภาษา ภาษาไทยจากสื่อโสตทัศนศึกษา 
ภาษาไทยธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว และสอบถามนักศึกษาแล้วทราบว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ต้ังแต่ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจึงมีความรู้พื้นฐานอารยธรรมไทยเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ และสนใจศึกษาเพิ่มเติม 

3.1.2 ศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ค้นคว้าและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา จนได้ซีดีชุด รวมบท
เพลง พ่อของแผ่นดิน (2559)1 ประกอบด้วยบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในโอกาสส าคัญต่างๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตลอดรัชกาล 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติ  รวมทั้งใช้ประกอบสื่อที่มี
จุดประสงค์เฉพาะ เช่น สารคดี และละครเทิดพระเกียรติ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ แม้หลัง
สวรรคตก็ยังได้รับความนิยม มีความร่วมสมัยและถ่ายทอดผ่านภาษาได้สละสลวยเข้ากับ
ท่วงท านอง ฟังเพลิดเพลิน มีลักษณะของวรรณกรรมขนาดสั้นที่ถ่ายทอดความรู้สึกได้ลึกซึ้ง ใช้
ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย จึงเหมาะสมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และความ
เข้าใจสังคมไทยที่มีความผูกพันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนอย่างแน่นแฟ้น 
                                                           
1

 ผลิตโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) รวบรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการต้ังแต่ พ.ศ. 
2535 – พ.ศ.2559  
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ตาราง 1 แสดงรายชื่อบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โอกาสส าคัญที่ประพันธ์ ผู้ประพันธ์ค าร้อง และผู้ขับร้อง

จัดล าดับตามที่ปรากฏในซีดีรวมบทเพลง พ่อของแผ่นดิน 

 
 

เพลง โอกาสส าคัญท่ี
ประพันธ์(พุทธศักราช) 

ผู้ประพันธ์ค าร้อง ผู้ขับร้อง 

1.เหตุผลของพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
(2559) 

กมลศักด์ิ สุนทานนท์
และ ปิติ ลิ้มเจริญ 

ธงไชย
แมคอินไตย์ 

2.ต้นไม้ของพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี
(2539) 

นิติพงษ์ ห่อนาค ธงไชย
แมคอินไตย์ 

3.ของขวัญจากก้อนดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ(2542) 

นิติพงษ์ ห่อนาค ธงไชย
แมคอินไตย์ 

4.รูปที่มีทุกบ้าน เฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา (2550) 

นิติพงษ์ ห่อนาค ธงไชย
แมคอินไตย์ 

5.ตามรอยพระราชา เฉลิมพระชนมพรรษา 84 
พรรษา (2554) 

ชนะ เสวิกุลและนิติพงษ์ 
ห่อนาค 

ธงไชย
แมคอินไตย์ 

6.ในหลวงในดวงใจ เพลงประกอบสารคดี My 
King (2555) 

กมลศักด์ิ สุนทานนท์ 
และ ปิติ ลิ้มเจริญ 

ธงไชย
แมคอินไตย์ 

7. พระราชาผู้ทรงธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา (2556) 

กมลศักด์ิ สุนทานนท์ 
และ ปิติ ลิ้มเจริญ 

ธงไชย
แมคอินไตย์ 

8.ในหลวงของแผ่นดิน เพลงประกอบละครเวที 
สี่แผ่นดิน (2557) 

วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ รวมศิลปิน 
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3.1.3 ก าหนดหัวเรื่องที่จะใช้ในชุดการเรียนรู้ โดยจ าแนกเนื้อหาด้านภาษาและ
อารยธรรมไทย วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงกับพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสังคมไทยที่ปรากฏในบทเพลง 
รวมทั้งบทบาทที่พระองค์มีต่อสังคมโลก ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการ
เรียนรู้และแนวทางทรงงาน จากนั้นปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วจัดหมวดหมู่
เนื้อหาชุดการเรียนรู้ 8 ชุด ตามหัวข้อ ดังนี้ 

ล าดับ   ชื่อ 
ชุดที่ 1  พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 
ชุดที่ 2  ในหลวงในใจชาวไทย 
ชุดที่ 3  ในรูปท่ีมีทุกบ้าน 
ชุดที่ 4  ท าไมพระราชาท างานหนัก 
ชุดที่ 5  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
ชุดที่ 6  ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน 
ชุดที่ 7  ในหลวงของไทยและของโลก 
ชุดที่ 8  ท าไมคนไทยรักในหลวง 
3.1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะทางภาษาและอารยธรรม และการใช้สื่อบทเพลงในการเรียนรู้ 
 

3.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ ชุดการเรียนรู้รายวิชาอารยธรรมไทย โดยใช้บท
เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาเวียดนาม ตามขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1 วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้โดยก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุด
การเรียนรู้แต่ละชุด โดยเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และการเพิ่มพูนความรู้ด้านอารยธรรม
ไทย 

3.2.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
3.2.3 ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

3.2.3.1 ค าชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้ 
3.2.3.2 แผนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยค าอธิบายสาระส าคัญ วัตถุประสงค์

สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาในการเรียนรู้ 
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3.2.3.4 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยใบความรู้ ใบกิจกรรมซึ่ง
เป็นแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ แบบทดสอบท้ายบท และแบบเฉลย 

 
 3.3 การหาคุณภาพชุดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับ

อารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 สร้างแบบประเมินชุดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินชุดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับคะแนน (พิสณุ ฟองศรี 2557) กล่าวคือ 

คะแนน 5 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดี 
คะแนน 3 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับพอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดี 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.51 หมายถึง ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับต้อง

ปรับปรุง 
ส าหรับคะแนนประเมินที่ระบุได้ว่า ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพ ควรมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่

3.51 ขึ้นไป 
3.3.2 น าชุดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพตามความถูกต้องเหมาะสม

ทั้งด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก ่
รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิรัช  วง ศ์ภินันท์วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์ เรืองรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3.3.3 สรุปผลการประเมินชุดการเรียนรู้และการแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้ประมวลผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 

 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

ล าดับ 

 
 

รายการ 

คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ   

 ระดับ 

1 2 3 ค่าเฉลี่ย คุณภาพ 

1 แผนการเรียนรู้สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้แต่ละบท 4 4 5 4.33 ดี 
2 เนื้อหาในชุดการเรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4 4 5 4.33 ดี 
3 ระดับความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมแก่ผู้เรียน  4 3 5 4 ดี 
4 ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา 4 4 4 4 ดี 
5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 4 4 4 4 ดี 
6 ความเหมาะสมของระยะเวลาการเรียนรู้ 4 4 5 4.33 ดี 
7 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย 4 4 4 4 ดี 
8 ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย 4 2 4 3.33 พอใช้ 
9 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 3 4 5 4 ดี 
10 ความสะดวกในการน าไปใช้ 4 4 5 4.33 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.9 3.7 4.6 4.06 ดี 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลง

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาเวียดนาม มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 คะแนน อยู่
ในช่วงค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ชุดการเรียนรู้นี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี แต่มีองค์ประกอบบาง
ประการที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยจึงปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ
ด าเนินการแก้ไขชุดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงการแก้ไขชุดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 

เนื้อหา ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 
ภาพรวม ภาพประกอบและเนื้อหา

บางส่วนไม่ชัดเจน เช่น 
รูปไม่ชัด การอธิบายขาด
ตัวอย่างที่ครอบคลุม 

-ควรปรับปรุงภาพ
และเนื้อหาให้ชัดเจน
เพื่อให้ตรง
วัตถุประสงค์มากขึ้น 
-หากสอดแทรก
แนวคิดพออยู่พอกิน 
จะช่วยให้ชาว
ต่างประเทศได้เรียนรู้
และส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ เอ้ือ
อารีต่อกัน 

-เปลี่ยนภาพประกอบ
ให้ชัดเจนขึ้น 
-เพิ่มข้อความอธิบาย
การยกตัวอย่าง และ
การสอดแทรกแนวคิด
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะน า 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน้า 2 

3.ค าเรียกแทน
พระมหากษัตริย์ที่แสดง
ให้เห็นบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับ
ประชาชน 

ควรเติมข้อความที่ท า
ให้เห็นความสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับ
ประชาชนให้
สอดคล้องกับบทเพลง
ที่สะท้อนความเป็น 
“พ่อ” ของ
พระมหากษัตริย์ 

3.ค าเรียกแทน
พระมหากษัตริย์ที่
แสดงให้เห็นบทบาท
และความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับประชาชน
ดังคนในครอบครัว 
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ตาราง 3 (ต่อ)    

เนื้อหา ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

ชุดการเรียนรู้ที่ 1
หน้า 6  

ต้นไม้ ในเนื้อเพลง ไม่ได้
หมายถึง ต้นไม้ ที่เป็นพืช 

ควรเพิ่ม “เท่านั้น”เพื่อ 
ให้ครอบคลุมความ 
หมายที่ต้องการสื่อ 

ต้นไม้  ในเนื้อเพลง
ไม่ได้หมายถึง ต้นไม้ที่
เป็นพืชเท่านั้น 

ชุดการ เ รียนรู้ ที่  1
หน้า 9 

 “พระเจ้าแผ่นดิน” 
– พระมหากษัตริย์ผู้เป็น
เจ้าของแผ่นดิน 

ควรเติมข้อความที่ท า
ให้เห็นว่ารัชกาลที่ 9 
ทรงรอบรู้เรื่องแผ่นดิน

ไทยทุกพื้นที่  

รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น 
”พระเจ้าแผ่นดิน” 
ผู้รู้จักแผ่นดินไทยทุก
ตารางนิ้ว 

ชุดการเรียนรู้ที่ 1
หน้า 11 
 

ข. เป็นผู้น าทางจิตใจ ควรเปลี่ยนตัวเลือกนี้ 
เพราะผู้เรียนอาจจะ
สับสน  เนื่ อ งจากมี
ความหมายมากกว่า
บทบาท ขณะเดียวกัน
ก็ พ้ อ ง กั บ ชุ ด ก า ร
เรียนรู้ถัดไป   

เปลี่ยนเป็น ข.เป็น
ผู้น าในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน้า 12 

7. ข้อใดคือเหตุผลที่คน
ไทยเรียกพระมหากษัตริย์
ว่า “พ่อ” 

พิจารณาจากตัวเลือก
แล้ วควร เ ติมค า ว่ า 
“ไม่ใช่” ในโจทย์ 

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่
เหตุผลที่คนไทยเรียก
พระมหากษัตริย์ว่ า 
“พ่อ” 

ชุดการเรียนรู้ที่ 2
หน้า 1 
 
 
 

ภาพประกอบไม่ชัด ควรเปลี่ยน
ภาพประกอบ 

เปลี่ยนภาพประกอบ 
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ตาราง 3 (ต่อ)    

เนื้อหา ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

ชุดการ เ รียนรู้ ที่  2
หน้า 5 
 

ให้ เ ราพออยู่พอกินกัน
ต่อไป 

ควรขีดเส้นใต้และ
อธิบายค าศัพท์ “พอ
อยู่พอกิน” เพื่อให้
สัมพันธ์กับชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 รูปท่ีมีทุก
บ้าน หน้า 10 ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
ชุดเกี่ยวเนื่องกัน 

ให้เราพออยู่พอกินกัน
ต่อไป “พออยู่พอกิน” 
หมายถึง ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงและมี
ความสุข 

ชุดการ เ รียนรู้ ที่  4
หน้า 13 

ความสากล เติมค าเพื่อให้เข้าใจ
ความหมายมากขึ้น 

ความเป็นสากล 

ชุดการเรียนรู้ที่ 7
หน้า 8 
 

พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงได้รับ
รางวัลจากนานาชาติ เช่น 

เพิ่มข้อความหนึ่ง 
ประโยคเพื่ออธิบาย
เหตุผลให้ชัดเจน ท า
ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ
เข้าใจง่ายขึ้น 

ผลงานของพระองค์
ท่านเป็นประโยชน์ทั้ง
แก่ประเทศไทยและ
นานาชาติ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร จึงทรงได้รับ
รางวัลจากหน่วยงาน
ส าคัญของโลก เช่น 
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ตาราง 4 แสดงการแก้ไขชุดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์
วัฒนา 

 

 

 

 

เนื้อหา ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 
ภาพรวม มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรม

ไทยที่เน้นเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช
บรมนาถบพิตรกับประชาชน 

ควรเพิ่ม เนื้ อหาเกี่ยวกับ
อ า ร ย ธ ร ร ม ไ ท ย ใ ห้
ครอบคลุมด้านอ่ืนด้วย เช่น 
ประวัติศาสตร์โบราณคดี
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิต ความเชื่อศาสนา 

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
อารยธรรมไทยด้านอ่ืน
ในบทอ่านหรื อการ
อธิบายค าศัพท์ เพื่อให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจ
ด้านอารยธรรมไทย
มากขึ้น 

ชุดการ
เรียนรู้ที่ 1
หน้า 8 

ใบกิจกรรมที่ 2 ต้นไม้แห่ง
ความสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนเติม
ค า ใ น แผนผั ง ต้ น ไ ม้ แ ห่ ง
ความสัมพันธ์ของสังคมไทย 
 
 

ควรมีเส้นแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างชัดเจน 

เพิ่มเส้นเชื่อมโยง
ระหว่างข้อความซึ่ง
แสดงบทบาทของแต่
ละสถาบัน 
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 ตาราง 5 แสดงการแก้ไขชุดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง 

เนื้อหา ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 
ภาพรวม ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด

ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ 

-ควรเพิ่มค าอธิบายการ
ใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อบอก
ที่มาและวิธีการใช้ 
 -แบบฝึกหัดควรเน้น
ทักษะ ได้แก่ การ
น าไปใช้ ความเข้าใจ 
การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมิน
ค่าให้ครอบคลุม 
-แบบทดสอบควรพัฒนา
ทักษะทั้งด้าน ฟัง อ่าน 
พูด เขียน 

-เพิ่มค าชี้แจงการใช้ชุด
การเรียนรู้เป็น
องค์ประกอบแรกของชุด
การเรียนรู้นี้ 
-ปรับแบบฝึกหัดให้
พัฒนาทักษะอย่าง
ครอบคลุม 
-ปรับแบบทดสอบให้
พัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน 
โดยเฉพาะด้านการเขียน
ที่ปรากฏในชุดการเรียนรู้
น้อยกว่าทักษะอื่น 

ชุดการเรียนรู้
ท่ี 1หน้า 5 
 

อธิบายค าศัพท์ด้วย
ข้อความสั้น 
 

การใช้ภาษาในเพลงมี
นัยยะ และภาพพจน์ 
ควรอธิบายทั้ง
ความหมายตรงและ
ความหมายนัย 
 

 “ผล”ิความหมายท่ัวไป
หมายถึง เริ่มงอกเป็น
ดอก ใบ "ผลิ” 
ความหมายในบทเพลง 
จากข้อความ “ผลิดอกใบ
ออกผล” หมายถึง
ประเทศเจริญด้วยการ
ท างานหนักของพระ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 
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3.3.4 หลังจากผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 

3 ท่านแล้ว จึงน าชุดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง 2 ครั้ง แล้วน าไปปฏิบัติการจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง 5 (ต่อ) 

เนื้อหา ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 
ชุดการเรียนรู้
ท่ี 1 หน้า 11 
 

โจทย์แบบทดสอบทุกข้อมี
วงเล็บบอกลักษณะของ
การวัดผล เช่ น  (ความรู้
ค ว า ม จ า  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์) 

การแยกคุณลักษณ์ของ
ข้ อ ส อบแบบนี้ ท า ใ ห้
ผู้อ่านสงสัยว่ามีไว้เพื่อ
อะไร  

ตัดวงเล็บออกจากโจทย์
ทุกข้อในทุกชุดการเรียนรู้ 
 

ชุดการเรียนรู้
ท่ี 2 หน้า 8 

“ท าดีต่อกัน” “ท าความดีกันทุกคน”  แก้ไขข้อความเป็น “ท า
ความดีกันทุกคน” 

ชุดการเรียนรู้
ท่ี 2 หน้า 10 
 

“ประชาชนเหมือนก้อนดิน” ควรอธิบายความหมาย
ให้ครอบคลุม 

ประชาชนเปรียบเหมือน
ก้อนดินที่ไม่มีค่า เปียกก็
เหลวเป็นโคลน แห้งก็
แตกง่าย 

ชุดการเรียนรู้
ท่ี 3 หน้า 6 
 

เ ท ว ด า  ( เ ท -ว ะ -ด า ) 
หมายถึง ชาวสวรรค์ 
 

ความหมายไม่ชัดเจน เ ท ว ด า  ( เ ท -ว ะ -ด า ) 
หมายถึง ผู้มีพลังพิเศษที่
อยู่บนสวรรค์ คนไทยเชื่อ
ว่าเทวดาเป็นผู้มีเมตตา
และคุ้มครองมนุษย์ 
 

ชุดการเรียนรู้
ท่ี 4 หน้า 4 
 

ฟั งบท เพลง  “ ตาม รอย
พ ร ะ ร า ช า ”  แ ล้ ว เ ติ ม
ข้อความท้ายเนื้อเพลงที่ยก
มาว่าประโยคนั้น  ผู้ ร้ อง 
“ถาม” หรือ“ตอบ” 

“ถาม” หรือ “ตอบ” เป็น
ค า  ควร เปลี่ ยนค าว่ า
“ข้อความ” เป็น “ค า” 

ฟังบทเพลง “ตามรอย
พระราชา” แล้วเติมค า
ท้ายเนื้อเพลงที่ยกมาว่า
ประโยคนั้น ผู้ร้อง “ถาม” 
หรือ “ตอบ” 
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3.3.5 ผู้วิจัยน าชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม มาทดลองครั้งที่ 1 กับผู้ทดลอง 1 คน  เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุง 

กลุ่มทดลอง 
การทดลองครั้งที่ 1 ผู้ทดลอง คือ นักศึกษาชาวเวียดนามจ านวน 1 คน ที่ก าลัง

ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
(University of Social Sciences and Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh 
City) ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
สถานที่ด าเนินการทดลอง คือ ศูนย์อาหาร Food World คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ วันที ่19 – 21 ธันวาคม 2561 
 

ตาราง 6 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 

ครั้งที่  วันที่  เวลา รายการ 

1 19 ธันวาคม 2561 15.00 – 18.00 ค าชี้แจงชุดการเรียนรู้
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

2 20 ธันวาคม 2561 15.00 – 18.00 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

3 21 ธันวาคม 2561 15.00 – 18.00 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8  

 
ผลที่ได้จากการทดลอง 
การทดลองครั้งนี้ เก็บคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด 8 ชุด แต่ละ

ชุดมีข้อสอบ 10 ข้อ มีคะแนนข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็มชุดละ 100 คะแนน และคะแนน
จากแบบฝึกทักษะในใบกิจกรรมของชุดการเรียนรู้แต่ละชุด ชุดละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 5 คะแนน 
รวมคะแนนเต็มแบบฝึกทักษะชุดละ 15 คะแนน  แสดงผลในตาราง ได้ดังนี้ 
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ตาราง 7 แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนของการทดลองครั้งที่ 1 

แบบทดสอบระหว่างเรียน  คะแนน ระดับคุณภาพ 

ชุดที่ 1 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 90 ดีมาก 

ชุดที่ 2 ในหลวงในใจชาวไทย 80 ดี  

ชุดที่ 3 ในรูปท่ีมีทุกบ้าน 

ชุดที่ 4 ท าไมพระราชาท างานหนัก 

100 

90 

ดีมาก 

ดีมาก 

ชุดที่ 5 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 90 ดีมาก 

ชุดที่ 6 ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน 70 พอใช้ 

ชุดที่ 7 ในหลวงของไทยและของโลก 70 พอใช้ 

ชุดที่ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง 80 ดี  

คะแนนเฉลี่ย 83.75 ดี  

 

 ตาราง 8 แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยของการทดลองครั้งที่ 1 

 
ชุดที่ 

ผลคะแนนของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  
1 2 3 4 5 6 7 8 คะแนน

เฉลี่ย  
คะแนน 15 12 12 13 15 13 14 14 11.75 

 

จากตารางแสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนและตารางแสดงผล
คะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองคนแรกมีความรู้ภาษาไทย
ระดับสูงมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยดีมาก สนใจทั้งด้านภาษาและอารยธรรม จึงต้ังใจท า
ชุดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม เมื่อไม่เข้าใจจะสอบถามผู้วิจัย ท าให้ได้คะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก 
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ทั้งนี้ ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า “ชอบชุดการเรียนรู้มาก ไม่เบื่อ เพราะได้ฟัง
เพลงและยังมีความรู้มากมายเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9” และให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเวลาในกิจกรรม
พัฒนาทักษะการเขียน เนื่องจากยากส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ผู้เรียนใช้เวลา
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตจากการทดลองไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
โดยปรับเวลาแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม แล้วเตรียมทดลองขั้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 บรรยากาศการทดลองครั้งที่ 12 

 
กลุ่มทดลอง 
การทดลองครั้งที่ 2 ผู้ทดลอง คือ นักศึกษาชาวเวียดนามจ านวน 3 คน ที่ก าลัง

ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
(University of Social Sciences and Humanities: USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh 
City) 

สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
สถานที่ด าเนินการทดลอง คือ ห้องไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
(University of Social Sciences and Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh 
City) ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

                                                           
2

 ถ่ายภาพโดยนางสาว Nguen Thi Loan Phuc นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตาราง 9 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 2 

ครั้งที่  วันที่  เวลา รายการ 

1 24 มกราคม 2562 13.00 – 16.00 ค าชี้แจงชุดการเรียนรู้
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

2 31 มกราคม 2562 13.00 – 16.00 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4ชุดที่ 5  

3 7 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 – 16.00 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8  

 
ผลที่ได้จากการทดลอง 
การทดลองครั้งที่ 2 นี้ เก็บคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 8 ชุด ชุดละ 10 

ข้อ มีคะแนนข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็มชุดละ 100 คะแนน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะ 
ชุดละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็มชุดละ 15 คะแนน  แสดงผลในตารางดังนี้ 
 ตาราง 10 แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนของการทดลองครั้งที่ 2 

 

 

 

 

ชุดที่ 
คนท่ี 

คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน  

รวม
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 90 60 100 100 100 70 100 100 90 

2 50 60 90 100 90 100 100 100 86.25 

3 80 60 100 90 90 70 100 80 83.75 

ค่าเฉลี่ย 73.33 60 96.70 96.70 93.33 80 100 93.33 86.70 
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ตาราง 11แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ของการทดลองครั้งที่ 2 

 
ชุดที่ 
คนท่ี 

ผลคะแนนท่ีได้จากแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  
1 2 3 4 5 6 7 8 คะแนน

เฉลี่ย 
1 
2 
3 
 

14 
15 
12 
 

13 
13 
13 
 

15 
13 
14 
 

14 
15 
15 
 

15 
15 
15 
 

12 
14 
14 
 

 14 
15 
15 
 

 13 
15 
14 
 

 13.75 
14.38 

14 
 

ค่า 
เฉลี่ย 

        14.04 

 

จากตารางคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน ผู้ทดลองทั้ง 3 คน ได้คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกชุด 86.70นับเป็นระดับดี ชุดการเรียนรู้ซึ่งผู้ทดลองกลุ่มนี้ได้รับคะแนนต่ าสุดคือ ชุดที่ 2 มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอุปมาอุปลักษณ์ที่ยากส าหรับชาวต่างประเทศ ถึงแม้ผู้เรียนกล่าวว่า
ภาษาเวียดนามมีลักษณะการเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมอาจท าให้เข้าใจไม่ตรงกัน ส่วนชุดที่ 6 ที่ผู้ทดลองส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ายาก แต่
ผู้ทดลองคนที่ 2 ในกลุ่มนี้ท าคะแนนได้เต็ม พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเข้าใจเนื้อหา การอธิบาย
ค าศัพท์และชอบกิจกรรมการเรียนรู้  ขณะที่เขาได้คะแนนแบบทดสอบชุดแรกน้อยที่สุด ทั้งที่ผู้
ทดลองส่วนใหญ่บอกว่าง่ายและผู้ทดลองคนนี้ก็บอกว่าค าศัพท์ชุดนี้ไม่ยาก เรียนรู้ได้เร็ว  แต่ตอนที่
ฟังบทเพลงครั้งแรกยังไม่เข้าใจความหมายบางค า เมื่อผู้วิจัยดูผลคะแนนในชุดต่อมาทั้งหมด พบว่า
ผู้ทดลองคนที่ 2 ได้คะแนนมากขึ้นและเป็นคนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกชุดมากที่สุด แสดงให้เห็น
พัฒนาการ 

ส่วนตารางคะแนนแบบฝึกทักษะรวมทุกชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 14.04 จาก
คะแนนเต็ม 15 คะแนนในแต่ละชุด นับเป็นระดับดีมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในการท า
แบบฝึกทักษะพบว่า กลุ่มผู้ทดลองใช้เวลาในกิจกรรมทักษะการอ่านน้อยที่สุด  ทักษะการเขียนใช้
เวลามากที่สุด และยังสะกดผิดบ้าง โดยเฉพาะการฟังแล้วเขียนตามบทเพลง หรือกิจกรรมที่ต้องใช้
หลายทักษะก็ใช้เวลานาน เช่น ทักษะการอ่าน วิเคราะห์ แล้วโยงค าตอบ 
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กลุ่มทดลองยังได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้ชุดการเรียนรู้ท าให้ได้ความรู้ด้าน
อารยธรรมไทย เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมากขึ้น 
และสนใจที่จะศึกษาต่อไป รวมทั้งรู้สึกว่า “มีข้อมูลให้อ่านเยอะ” “เพลงเพราะ” “เราเรียนไทยศึกษา
ก็รักในหลวง” และแนะน าว่าควรปรับค าอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมถึงควรปรับสีของชุดการเรียนรู้ 
เพราะบางชุดสีเข้มเกินไป ท าให้ผู้ทดลองปวดตาเมื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้วิจัยได้น าผลทดลองและข้อคิดเห็นจากผู้ทดลองไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและ
แก้ไขเครื่องมือโดยเฉพาะค าอธิบายโจทย์ ความหมายค าศัพท์ และสี เพื่อเตรียมด าเนินการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 บรรยากาศการทดลองครั้งที่ 23 

 

4. การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวเวียดนาม 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (University of 
Social Sciences and Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) 

                                                           
3

 ถ่ายภาพโดยอาจารย์ประภาพรรณ มารศรี อาสาสมัครผู้สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ 

นครโฮจิมินห์ 
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สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
สถานที่ด าเนินการทดลอง คือ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (University of Social Sciences and 
Humanities:USSH, Vietnam University, Ho Chi Minh City) บริเวณโรงอาหาร และ ห้องไทย
ศึกษา ในวันที่ 12 -14 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ตาราง 12 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 3 

ครั้งที่ วันที่ เวลา รายการ 

1 12  มีนาคม 2562 13.00 – 16.00 ค าชี้แจงชุดการเรียนรู้
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  

2 13 มีนาคม 2562 13.00 – 16.00 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

3 14 มีนาคม 2562 13.00 – 16.00 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 บรรยากาศการทดลองครั้งที่ 34 

                                                           
4

 ถ่ายภาพโดยอาจารย์ประภาพรรณ มารศรี อาสาสมัครผู้สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ 

นครโฮจิมินห์   
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ผลที่ได้จากการทดลอง 
จากการเก็บคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีข้อสอบ 10 ข้อ มี

คะแนนข้อละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็มชุดละ 100 คะแนน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะ ชุดละ 
3 กิจกรรม กิจกรรมละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็มชุดละ 15 คะแนน แสดงผลในตาราง ได้ดังนี้ 
 

ตาราง 13 แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนของการทดลองครั้งที่ 3 

 

ชุดที่ 
คนท่ี 

คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน  

รวมเฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 8 9 10 8 10 9 7 86.25 

2 10 8 9 10 10 10 10 9 95 

3 10 9 10 10 7 10 9 10 81.37 

4 9 8 10 10 9 10 8 7 88.75 

5 10 9 9 9 10 10 10 9 95 

6 10 9 10 10 10 10 10 7 95 

7 8 9 8 10 10 10 9 10 92.50 

8 9 8 10 10 10 10 10 10 96.25 

9 9 8 10 10 8 9 8 9 88.75 

10 10 8 10 10 7 9 9 9 90 

11 9 8 7 10 10 10 10 9 91.25 
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ตาราง 13 (ต่อ)           

 

ชุดที่คนที่ 

คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน  

รวมเฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 

12 9 10 10 9 10 10 10 10 97.50 

13 9 10 10 10 9 10 10 10 97.50 

14 9 8 8 8 9 9 8 7 82.50 

15 10 10 8 9 7 7 8 8 83.75 

 

ตาราง 14 แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยของการทดลองครั้งที่ 3 

 
ชุดที่ 
คนท่ี 

ผลคะแนนของแบบฝึกทักษะรวมทุกชุดการเรียนรู้   
1 2 3 4 5 6 7 8 รวม

เฉลี่ย 
1 13 15 15 14 14 12 13 15 13.87 
2 15 15 15 15 14 14 15 15 14.75 
3 14 9 13 14 15 13 15 15 13.50 
4 14 14 14 15 15 12 14 14 14 
5 15 14 15 14 15 15 15 15 14.75 
6 15 15 13 14 15 15 14 15 14.50 
7 13 15 15 15 14 12 14 15 14.12 
8 15 13 11 14 15 14 15 15 14 
9 15 13 13 14 14 15 13 15 14 
10 12 14 12 15 15 13 11 15 13.38 
11 15 14 14 15 15 12 15 15 14.38 

          



  55 

ตาราง 14 (ต่อ)     
 
 
 

     

 
ชุดที่ 
คนท่ี 

ผลคะแนนของแบบฝึกทักษะรวมทุกชุดการเรียนรู้   
1 2 3 4 5 6 7 8 รวม

เฉลี่ย 
          

12 15 12 13 15 14 15 15 15 14.25 
13 14 15 10 14 13 15 15 13 13.63 
14 
15 

13 
15 

9 
15 

11 
11 

13 
14 

15 
12 

15 
12 

15 
13 

15 
14 

13.25 
13.25 

          

 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ผลการวิจัย  
ดังจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

หลังจากผู้วิจัยสร้างชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ก่อนแก้ไขชุดการเรียนรู้ตาม
ค าแนะน า จากนั้นจึงด าเนินการทดลองครั้งที่ 1 กับผู้ทดลอง 1 คน และครั้งที่ 2 กับกลุ่มทดลอง 3
คน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชุดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ก่อนน าชุดการเรียนรู้ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 15 คนทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ทั้ง 8 ชุด แล้ววิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาด้านอารยธรรมและพัฒนาการใช้ภาษาไทยของกลุ่ม

ตัวอย่าง คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 8 ชุด ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม ผู้วิจัยประมวลผลจากคะแนนที่ผู้เรียนท า
แบบทดสอบแต่ละชุด หาค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ตามสถิติ 

ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผ่านตารางและการวิเคราะห์แบบพรรณนา 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากการเปรียบเทียบคะแนนสูง – ต่ า เพื่อหา

ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้  โดยผู้วิจัยพิจารณาคะแนนของกลุ่มตัวอย่างรายคน จากตาราง
แสดงผลในข้อ 1.1 ว่ามีพัฒนาการอย่างไร จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบท้ายบท หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาชุดการเรียนรู้ผ่านใบความรู้และใบกิจกรรมใน
แต่ละชุด 

ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผ่านแผนภูมิและการวิเคราะห์แบบพรรณนา 
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างรายคน จากคะแนนการท าแบบฝึกทักษะใน 

ใบกิจกรรมของชุดการเรียนรู้แต่ละชุด เพื่อดูพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาไทยของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการใช้ชุดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม 

ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผ่านตารางและการวิเคราะห์แบบพรรณนา 
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละชุด มีสัญลักษณ์ สูตร  สถิติ ค่าเฉลี่ย และแนวคิด

ในการหาค่าประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
N แทน จ านวนผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
E แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละจากการท า

แบบทดสอบระหว่างเรียน 

 ̅ แทน คะแนนเฉลี่ย 

ΣX แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ร้อยละ (percentage) ใช้ในการพิจารณาความหมายของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ 

ตามสูตร 
ร้อยละ = ค่าตัวเลขที่ต้องการค านวณ x 100 
ค่าตัวเลขทั้งหมด 
ความหมายของสถิติจากสูตร 
ร้อยละ 90.00-100.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 80.00-89.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 70.00-79.99 หมายถึง  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
ร้อยละ 60.00-69.99 หมายถึง  ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
ต่ ากว่า ร้อยละ 60.00 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
 
ค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาภาพรวมระดับความสามารถของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
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 ̅ = 
  

 
 

 
เมื่อ 

 ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
ΣX แทน ผลรวม 

N แทน จ านวนที่ต้องการค านวณค่าเฉลี่ย 
 
แนวคิดในการหาค่าประสิทธิภาพ ผู้วิจัยน าคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนของชุดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม มาหาค่าประสิทธิภาพ โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ที่
ร้อยละ 70 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างต้องได้คะแนนจากชุดการเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน 
โดยเทียบเคียงสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้(ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2556) คือ 

E = 
  

 
 x100 

A 
เมื่อ 
E = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ΣX =  คะแนนรวมของแบบทดสอบที่ท าระหว่างเรียน 
N =  จ านวนผู้เรียน 
A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกชุดรวมกัน 

 
2.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารย
ธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม การ
พิจารณาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้จึงวิเคราะห์ทั้งด้านอารยธรรมและพัฒนาการทักษะการใช้
ภาษาไทย ดังนี้ 

 
2.1.1 ความรู้ด้านอารยธรรมไทย 
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จากเนื้อหาและกิจกรรมในชุดการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารย
ธรรมไทย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ดังนี้ 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 
กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ความส าคัญของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยผ่านบทเพลง

ต้นไม้ของพ่อ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานหนักเพื่อประชาชน ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เปรียบการดูแลประเทศเหมือนการ
ปลูกต้นไม้ที่ทรงรดน้ าและดูแลด้วยการท างานแบบอาบเหงื่อต่างน้ า ประชาชนส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและจะช่วยกันท าให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองดังที่พระองค์ทรงท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างยังได้เรียนรู้ค าเรียกแทนพระมหากษัตริย์ เช่น พ่อ ธรรมราชา ในหลวง พระเจ้าอยู่หัว พระ
เจ้าแผ่นดิน ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ประชาชนไทยมีต่อพระมหากษัตริย์ จากบทบาทของพระองคใน
สังคมไทย และส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อชุดการเรียนรู้นี้ว่า “ค าศัพท์ง่าย บทเพลงไพเราะ 
เหมาะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะได้เข้าใจเรื่องในหลวงมากขึ้น” 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 2 ในหลวงในใจชาวไทย 
กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ผ่านบทเพลง ของขวัญจากก้อนดิน ที่มีการใช้ความเปรียบอันแสดงให้เห็นความรู้สึกของ
ประชาชนที่ตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และ
พร้อมที่จะร่วมกันท าความดีเพื่อประเทศชาติ เป็นการตอบแทนดังของขวัญจากราษฎรที่เปรียบ
เหมือนก้อนดินแด่พระราชาผู้เปรียบเหมือนพลังยึดเหนี่ยวให้ก้อนดินรวมกันเหนียวแน่นเป็น
แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 3 ในรูปท่ีมีทุกบ้าน 
กลุ่มตัวอย่างได้เห็นที่มาของการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรม

สาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในบ้านและสถานที่ส าคัญของประชาชนชาวไทย นั่นคือความศรัทธาในความดีของ
พระมหากษัตริย์ บทเพลง รูปที่มีทุกบ้าน แสดงให้เห็นว่าประชาชนเปรียบพระองค์เป็นดัง “เทวดา
ที่มีลมหายใจ” และมองภาพของพระองค์เหมือนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครอง ทั้งยังเตือนใจ
ให้ท าความดี เป็นก าลังใจในการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม แม้ในประเทศเวียดนามไม่นิยม
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  เพราะเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็น
คอมมิวนิสต์นานแล้ว แต่กลุ่มตัวอย่างก็เชื่อมโยงความรู้ด้านอารยธรรมไทยกับ สังคมของตนได้ 
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ดังที่กล่าวว่า “เข้าใจบทเรียนนี้ และนึกถึงรูปของโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญ และท างานหนัก
เพื่อประเทศเช่นกัน” 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 4 ท าไมพระราชาท างานหนัก 
กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจเหตผุลที่พระมหากษัตริย์ผู้อยู่ในฐานะสูงสุดของสังคม ต้อง

ท างานหนัก จากบทเพลง ตามรอยพระราชา  และการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซึ่งเกิดจากการเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎรอย่างทั่วถึงแม้ในถิ่นทุรกันดาร
ของภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน สอบถามความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ บทเพลง ใบความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดการเรียนรู้นี้จะ
ช่วยให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงท างานหนักเพื่อประชาชนไทย ชาวไทยจึงส านึก
ในพระมหากรุณาธิคณุและปรารถนาจะท าเพื่อประเทศชาติตามแนวทางของพระองค์ 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 5 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้แนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้ที่ 4 โดยเนื้อหาของชุดการเรียนรู้เป็นการอธิบายหัวใจหลักของการ
ท างานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการทรงงานหนักทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร ผ่านบทเพลง ในหลวงในดวงใจ ซึ่งกล่าวถึง ค าสอน แนวคิด ที่พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชน เช่น การยิ้มสู้กับ
อุปสรรค การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และแนวทางการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งผู้เรียน
สามารถน ามาปรับใช้ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในสังคมของตนได้ ดังที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็นว่า “บทน้ีเข้าใจง่าย เรียนแล้วอยากใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนในหลวง” 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 6 ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน 
กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาธรรมะส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทย และเห็นตัวอย่าง

การปกครองประเทศโดยมีหลักธรรมเป็นพื้นฐานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากบทเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม และเนื้อหาของชุดการ
เรียนรู้ที่กล่าวถึงพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชน
ชาวสยาม” ซึ่งเป็นดังหลักในการปกครองประเทศตลอดการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์รัชกาล
ท่ี 9 ในราชวงศ์จักรี จึงท าให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประจักษ์ผลงานของพระองค์ 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 7 ในหลวงของไทยและของโลก 
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กลุ่มตัวอย่างได้เห็นที่มาของปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมไทยซึ่งเป็นที่กล่าวถึงใน
สังคมโลก อาทิ ภาพผู้คนเต็มท้องถนนที่ใส่เสื้อสีเหลือง ถือธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ และ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ในโอกาสส าคัญ เช่น วันฉลองสิริราชสมบัติที่พระองค์
เสด็จออกมหาสมาคม เพียงรถเคลื่อนผ่าน หรือเห็นพระองค์โบกพระหัตถ์ทักทายจากสีหบัญชร 
(หน้าต่างของพระราชวัง) ประชาชนก็พร้อมใจกันส่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง ภาพ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และตัวแทนประมุขนานาประเทศมาร่วมสักการะพระบรมศพ และภาพ
การถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง บทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสื่อหลักในชุด
การเรียนรู้นี้ได้อธิบายความรู้สึกของประชาชนเช่น “มองเห็นพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางคนมืดมัว 
เหมือนเห็นแสงทองส่อง” แสดงให้เห็นความรักความศรัทธาที่เปรียบพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแสงอาทิตย์ หรือแหล่งพลังงาน
หลักในการด าเนินชีวิต “แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉัน
จะไม่ลืม” แสดงให้เห็นความรู้สึกที่ราษฎรตระหนักว่าตนอยู่อย่างสุขสบายได้เพราะการท างาน
หนักของพระราชา 

ชุดการเรียนรูท่ี้ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง 
กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจเหตุผลที่ท าให้ชาวไทยรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากบทเพลง เหตุผลของพ่อ ซึ่งอธิบาย
สาเหตุที่ท าให้พระองค์ทรงท างานหนักตลอด 70 ปีที่ครองราชย์ นั่นคือ ความรักและห่วงประชาชน 
โดยเริ่มจากเหตุการณ์ขณะที่พระองค์เสด็จประราชด าเนินโดยรถพระที่นั่ง ในวันที่ต้องเดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ แล้วทรงได้ยินเสียงประชาชนตะโกนว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน” จากนั้น 
เมื่อทรงส าเร็จการศึกษา ก็เสด็จกลับมาท าหน้าที่ประมุขในใจชาวไทยจนสิ้นพระชมน์ชีพ ท าให้
ประชาชนรักพระองค์มาก แม้กลุ่มตัวอย่างเอง ซึ่งเป็นชาวเวียดนามและใช้ชีวิตในระบอบ
คอมมิวนิสต์ที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ก็ยังเห็นความส าคัญของพระองค์ผ่านเรื่องราวที่ได้
เห็นผ่านสื่อ และเมื่อได้ฟังบทเพลงและศึกษาชุดการเรียนรู้นี้ หลายคนร้องไห้ เพราะซาบซึ้งกับ
ความรักที่พระราชาและประชาชนไทยมีต่อกัน 

สรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ทั้ง 8 ชุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านพระราชประวัติ พระราชกรณีย
กิจ หลักการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ หลักธรรมในการปกครองประชาชน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ บทบาทของพระองค์ในสังคมไทยและสังคมโลก และสาเหตุที่ท าให้คน
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ไทยรักพระองค์ ช่วยให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามเข้าใจอารยธรรมไทยที่ เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยย่ิงขึ้น 

 
2.1.2 พัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทย 
จากผลคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 8 ชุด ซึ่งแต่

ละชุดประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ขอ้ละ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ผู้วิจัยได้น ามาจัดเป็นตาราง ค านวณค่าเฉลี่ย และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
ตาราง 15 แสดงผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียนพร้อมค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ชุดที่
คนท่ี 

ผลคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน  

คะแนน
รวม 

 

ค่า 
เฉลี่ย  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 80 80 90 100 80 100 90 70 690 86.25 

2 100 80 90 100 100 100 100 90 760 95 

3 100 90 100 100 70 100 90 100 750 93.75 

4 90 80 100 100 90 100 80 70 710 88.75 

5 100 90 90 90 100 100 100 90 760 95 

6 100 90 100 100 100 100 100 70 760 95 

7 80 90 80 100 100 100 90 100 740 92.50 
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ตาราง 15 (ต่อ)           

 

ชุดที่
คนท่ี 

ผลคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน  

คะแนน
รวม 

 
ค่า 
เฉลี่ย  

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 90 80 100 100 100 100 100 100 770 96.25 

9 90 80 100 100 80 90 80 90 710 88.75 

10 100 80 100 100 70 90 90 90 720 90 

11 90 80 70 100 100 100 100 90 730 91.25 

12 90 100 100 90 100 100 100 100 780 97.50 

13 90 100 100 100 90 100 100 100 780 97.50 

14 90 80 80 80 90 90 80 70 660 82.50 

15 100 100 80 90 70 70 80 80 670 83.75 

ΣX 1390 1300 1380 1450 1340 1440 1380 1310 10990 - 

 ̅ 92.67 86.67 92 96.67 89.33 96 92 87.33 91.58 91.58 

E 91.58 

 
จากตาราง 15 พบว่า ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลง

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม มีค่าเฉลี่ย 91.58 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ คือ 
ร้อยละ 70 โดยชุดการเรียนรู้แต่ละชุด มีค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ค่าเฉลี่ย 92.67 
ชุดการเรียนรูท่ี้ 2 ในหลวงในใจชาวไทย  ค่าเฉลี่ย 86.67 
ชุดการเรียนรูท่ี้ 3 ในรูปท่ีมีทุกบ้าน   ค่าเฉลี่ย 92 
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ชุดการเรียนรูท่ี้ 4 ท าไมพระราชาท างานหนัก ค่าเฉลี่ย 96.67 
ชุดการเรียนรูท่ี้ 5 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  ค่าเฉลี่ย 89.33 
ชดุการเรียนรูท่ี้ 6 ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน ค่าเฉลี่ย 96 
ชุดการเรียนรูท่ี้ 7 ในหลวงของไทยและของโลก ค่าเฉลี่ย 92 
ชุดการเรียนรูท่ี้ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง  ค่าเฉลี่ย 87.33 
จากค่าเฉลี่ยดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลตามล าดับ ดังนี้ 
ชุดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 96.67 คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 4 ท าไม

พระราชาท างานหนัก มีบทเพลง ตามรอยพระราชา เป็นสื่อหลัก ซึ่งมีจุดเด่น คือ การใช้ประโยค
ค าถามค าตอบในเนื้อเพลงเพื่ออธิบายเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงานหนักตลอด 70 ปีที่ครองราชย์ ทักษะการใช้ภาษาที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้พัฒนาในบทนี้ จึงเป็นการใช้ค าถามค าตอบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจด้าน
อารยธรรมไทย จากการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่พระองค์ทรงเริ่มต้น
จากการเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎรยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชน สอบถามความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม จากผลคะแนนและการสัมภาษณ์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจากการเรียนเอก
ไทยศึกษา และข่าวสารในสื่อต่างๆ รวมทั้งผลเป็นรูปธรรมที่ยังเห็นได้ในสังคมไทยจนปัจจุบัน และ
คุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบถามตอบ จึงเข้าใจบทเรียน และท าแบบทดสอบได้คะแนนสูง และสังเกต
ได้ว่ามีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าตนเอง “เหมือนเด็กที่ถามในบทเพลง เพราะเพิ่งเรียนรู้
เรื่องเกี่ยวกับในหลวง จึงยังรู้ไม่มากนัก” และ “เหมือนผู้ใหญ่ที่ตอบในบทเพลง เพราะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับในหลวงบ้างแล้ว” แต่ทั้งสองกลุ่มก็กล่าวว่าชอบชุดการเรียนรู้และอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ไทยมากขึ้น 

ชุดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมา ร้อยละ 96 คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 6 
ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน โดยมีบทเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม เป็นสื่อหลัก ที่กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นว่ายากที่สุด เพราะมีค าศัพท์จ านวนมากที่ไม่คุ้นเคยและเกี่ยวกับธรรมะซึ่งยาก
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างประเทศ เนื้อหาด้านอารยธรรมเกี่ยวกับธรรมะที่พระมหากษัตริย์
ยึดเป็นหลักในการปกครองประเทศเพื่อความสงบสุขของประชาชน ด้านทักษะการใช้ภาษาที่มุ่ง
พัฒนาในบทนี้ นอกจากแบบฝึกที่สืบเนื่องจากบทเพลงและเนื้อหาอารยธรรมดังกล่าวแล้ว ยังมี
การอภิปรายข้อคิดจากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องพระมหาชนก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างรู้จักและเคยเรียนรู้บ้างแล้ว 
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ดังนั้น แม้เนื้อหาทั้งด้านอารยธรรมและทักษะภาษาค่อนข้างยาก แต่เมื่อได้ศึกษาใบความรู้และใบ
กิจกรรมในชุดการเรียนรู้แล้ว ท าให้ผู้เรียนเข้าใจและท าแบบทดสอบท้ายบทได้ดี 

ล าดับต่อมาคือ ชุดการเรียนรู้ที่ 1 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทยมีค่าเฉลี่ย 92.67
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าง่ายที่สุด เพราะใช้ค าศัพท์ไม่ยาก และบทเพลงมีความไพเราะ
ให้ความเพลิดเพลินระหว่างการเรียนรู้ ท าให้อยากศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื้อหาด้านหลักภาษาที่อธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายเชิงเปรียบเทียบที่ใช้ในบทเพลง และค าเรียกแทนพระมหากษัตริย์ซึ่งสะท้อนความรู้สึก
ของประชาชนที่มีต่อพระราชาผู้ปกครองประเทศที่มีบทบาทเป็นสถาบันหลักของสังคมตลอดมา ก็
ท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเนื้อหาด้านอารยธรรมเกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
ยิ่งขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบอยู่ในระดับดีมาก 

ชุดการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ร้อยละ 92 ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ในรูปที่มี
ทุกบ้าน และชุดการเรียนรู้ที่ 7 ในหลวงของไทยและของโลก ชุดแรกบทเพลง รูปที่มีทุกบ้าน เป็น
สื่อหลักที่ผู้วิจัยน ามาอธิบายเนื้อหาด้านอารยธรรมเกี่ยวกับรูปเคารพของพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย ซึ่งจากการทดลองใช้ พบว่าแม้ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
แล้ว และปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ก็สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจกับบทบาทและรูป
เคารพของบุคคลส าคัญในประเทศ คือ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จึงท ากิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปเคารพ และความส าคัญของบุคคลที่
ท าประโยชน์แก่ประเทศได้ดี และท าคะแนนแบบทดสอบได้ในระดับดีมาก ส่วนชุดการเรียนรู้ที่ 7 
ในหลวงของไทยและของโลก มีสื่อหลักคือบทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า
เคยฟังและชื่นชอบ ท าให้เรียนรู้ได้เร็ว เนื้อหาด้านอารยธรรมที่เกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในสังคมไทยและสังคมโลก ก็
เชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐานที่เคยเรียนเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ และความทรงจ าเกี่ยวกับภาพพระ
ราชพิธีส าคัญที่เคยชมหลายครั้งผ่านสื่อต่างๆ การพูดและเขียนอภิปรายซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงใน
บทเรียนนี้จึงไม่ยากนักส าหรับกลุ่มตัวอย่าง จึงท าแบบทดสอบท้ายบทได้คะแนนดี 

ล าดับถัดมา คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 5  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ค่าเฉลี่ย 89.33 มีบท
เพลง ในหลวงในดวงใจ เป็นสื่อหลัก เนื้อหาด้านอารยธรรมกล่าวถึงแนวทางทรงงาน เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร อันเป็นที่มาของความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวคิดที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
ด้านไทยศึกษาน าไปใช้ในการเรียนรู้และการท างานเพื่อประโยชน์ในสังคมของตนต่อไป ด้านการใช้
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ภาษา กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า บทเพลง ในหลวงในดวงใจ น้ัน “ไพเราะ มีการถาม
ตอบให้เข้าใจง่าย แต่ก็ไม่เข้าใจศัพท์บางค า” ตัวอย่างค าศัพท์ที่กลุ่มตัวอย่างไม่คุ้นเคย เช่น “พระ
ปฏิมา” และการพัฒนาทักษะภาษามีเนื้อหาเกี่ยวกับส านวนในภาษาไทย ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน แต่เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
น ามาใช้แต่งประโยคในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ แต่ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้ง เช่น “ปิดทองหลังพระ” ซึ่งเป็น
ส านวนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

ส่วนชุดการเรียนรู้ที่ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 87.33 และมีบท
เพลงเหตุผลของพ่อ เป็นสื่อหลัก เป็นชุดการเรียนรู้ชุดสุดท้ายและแสดงใจความส าคัญของชุด
การเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาเวียดนาม เพราะบรรจุเนื้อหาด้านอารยธรรมไทยที่อธิบายเหตุผลที่ท าให้พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงทุ่มเทท างานหนักเพื่อประเทศชาติตลอด
ระยะเวลาการครองราชย์ นั่นคือความรักที่พระองค์มีให้ประชาชน ส่วนเนื้อหาด้านทักษะการใช้
ภาษา เป็นการแสดงการใช้เหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ประชาชนไทยที่กลุ่มตัวอย่างแสดงออกว่าเข้าใจแต่ยังอธิบายได้ไม่ลึกซึ้ง แต่ก็สามารถน าไป
เปรียบเทียบและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส าคัญและประชาชนในสังคม
เวียดนามได้ 

ทั้งนี้ ชุดการเรียนรู้ที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ร้อยละ 86.67 คือ ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 ใน
หลวงในใจชาวไทย มีบทเพลง ของขวัญจากก้อนดิน เป็นสื่อหลัก เนื้อหาด้านทักษะการใช้ภาษา
เกี่ยวกับอุปมาอุปลักษณ์ ซึ่งยากส าหรับชาวต่างประเทศ แม้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า
ภาษาเวียดนามเองก็มีการเปรียบเทียบลักษณะเดียวกัน และบทเพลงนี้มีค าศัพท์ที่ไม่ยาก เรียนรู้
ได้เพลิดเพลิน แต่ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท าให้เข้าใจไม่ตรงกัน ส่วนเนื้อหาด้านอารย
ธรรมเกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็มีลักษณะของการ
เปรียบเทียบและเน้นเรื่องความรู้สึกภายในจิตใจมากกว่าตัวอย่างทางรูปธรรม ซึ่งชาวต่างประเทศ
อาจต้องใช้เวลาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อให้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น 

จากการวิเคราะห์ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ทั้งด้านอารยธรรม และทักษะการใช้
ภาษาไทยจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม และรายชุดการเรียนรู้ข้างต้น เห็นได้ว่า ชุดการเรียนรู้
เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
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เวียดนามมีประสิทธิภาพดีมาก กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมีทักษะการใช้ภาษาไทยดี โดยท า
คะแนนได้สูง โดยเฉพาะชุดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างเรียนในสาขาไทยศึกษา 
เช่น พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร หรือเนื้อหาเกี่ยวกับรูปเคารพบุคคลส าคัญที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเชื่อมโยงกับ
เรื่องราวของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์เวียดนามได้ แต่ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท าให้
กลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจเนื้อหาด้านอารยธรรมหรือทักษะการใช้ภาษาบางส่วน แต่ก็พยายาม
เรียนรู้ ร่วมมือท ากิจกรรมและอภิปรายส่วนต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การวิจัยและส่งผลต่อ
พัฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะอภิปรายในหัวข้อประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ต่อไป 

 
2.2 ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยได้น าคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่างพร้อม
ค่าเฉลี่ย ในตาราง 12 มาสร้างเป็นแผนภูมิเพื่อหาประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้จากพัฒนาการของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ร้อยละ 90.00-100.00 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 80.00-89.99 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 70.00-79.99 หมายถึง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้ 
ร้อยละ 60.00-69.99 หมายถึง ไม่ค่อยมีประสิทธิผลต่ ากว่า 
ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ภาพประกอบ 4 แผนภูมิแสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างบทเรียน 

 
จากผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนในแผนภูมิ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างแต่ละคนมีพัฒนาการไม่ต่างกันมากนัก คะแนนต่ าสุดที่ได้คือ 70 คะแนน ส่วนคะแนน
สูงสุดที่ได้คือ 100 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลอยู่ระหว่าง 82.50 – 96.25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี –
ดีมาก แต่เพื่อการวิเคราะห์ผลให้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มค่าเฉลี่ยเป็นระดับสูง
และระดับต่ าโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มตามระดับค่าเฉลี่ย 

1.ค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 13 ได้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 97.5 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 12 ได้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 97.5 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 ได้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 96.25 
2.ค่าเฉลี่ยต่ า ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 86.25 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15 ได้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 83.75 

80 80 90 100 80 100 90 70 86.25 

100 80 90 100 100 100 100 90 95 

100 90 100 100 70 100 90 100 93.75 

90 80 100 100 90 100 80 70 88.75 

100 90 90 90 100 100 100 90 95 

100 90 100 100 100 100 100 
70 

95 

80 90 80 100 100 100 90 100 92.5 
90 80 100 100 100 100 100 100 96.25 
90 80 

100 100 80 90 80 90 88.75 

100 80 
100 100 70 90 90 90 90 

90 
80 

70 100 100 100 100 90 91.25 
90 100 

100 90 100 100 100 100 97.5 
90 100 100 100 90 100 100 100 97.5 
90 80 80 80 90 90 80 70 82.5 
100 100 80 90 70 70 80 80 83.75 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 ค่าเฉลี่ย 

แผนภูมิแสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างบทเรียน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 

คนที่ 9 คนที่ 10 คนที่ 11 คนที่ 12 คนที่ 13 คนที่ 14 คนที่ 15 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 14 ได้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 82.5 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
กลุ่มค่าเฉลี่ยสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 97.08 โดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนได้คะแนน

จากแบบทดสอบอยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ชุดการเรียนรู้ที่ทั้งสามคน
ได้คะแนนเต็ม ได้แก่ ชุดที่ 3 ในรูปที่มีทุกบ้าน ชุดที่ 6 ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน ชุดที่ 7 ใน
หลวงของไทยและของโลก และชุดที่ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง เป็นชุดที่มีเนื้อหาด้านอารยธรรม
ไทยและทักษะภาษาไทยในระดับปานกลางถึงสูง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและมี
พัฒนาการท าให้ได้คะแนนสูงขึ้นแม้แบบทดสอบเพิ่มความยากตามล าดับชุดการเรียนรู้ ส่วนชุดที่มี
ผู้ได้คะแนนต่ าสุดในกลุ่มนี้ คือ ชุดที่ 2 ในหลวงในใจชาวไทย สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยคะแนนจาก
แบบทดสอบในหัวข้อประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ ที่แสดงผลว่าเป็นชุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด เพราะมี
เนื้อหาด้านอารยธรรมที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและมีการใช้ความเปรียบในการใช้ภาษา ทั้งจากบทเพลงของขวัญจากก้อนดิน และ
หลักการใช้ภาษาเรื่องอุปมาอุปลักษณ์ซึ่งยากส าหรับชาวต่างประเทศเพราะต้องใช้พื้นฐานทั้งด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา แต่กลุ่มตัวอย่างก็ยังได้
คะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับ 80 คะแนน 

โดยกลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนจากแบบทดสอบชุดที่ 2 น้อยที่สุด ได้
แสดงความคิดเห็นว่า “ชุดนี้มีค าศัพท์ยากมาก แต่ก็ได้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ไทยเพิ่มขึ้น” ส่วนชุดที่ชอบที่สุดคือ ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เพราะเนื้อหาไม่ยาก น่าสนใจ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 13 แสดงความคิดเห็นว่าชอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เนื่องจาก 
“ง่ายที่สุด เพราะเคยฟังเพลงแล้ว” ส่วนชุดที่ 8 คือชุดที่ยากที่สุด “เพราะมีค าใหม่ แต่ก็ท าให้รู้สึกว่า
ใกล้เคียงกับจิตใจชาวเวียดนาม” โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ชาวเวียดนามก็เห็นความส าคัญของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 จากสิ่งที่พระองค์ท า ปัจจุบันประเทศเวียดนามไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็
เข้าใจความส าคัญของบุคคลที่เสียสละเพื่อประเทศ เช่น ท่านอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 

 ส่วนกลุ่มตัวอย่างคนที่ 12 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบสูงสุด
เช่นกัน กล่าวว่าชุดที่ 2 และ 3 ง่ายมาก เรียนรู้ได้เร็ว และแสดงความคิดเห็นต่อชุดการเรียนรู้
ทั้งหมดว่า “ท าให้เข้าใจวัฒนธรรม จิตวิญญาณของคนไทย ได้รู้ว่าในหลวงรักคนไทยเช่นไร และ
เหตุผลที่คนไทยรักในหลวง”  

โดยรวม กลุ่มตัวอย่างทั้งสามคน แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันถึงชุดการเรียนรู้
เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
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ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
เวียดนามว่า “เรียนแล้วรู้สึกดี สะดวก มีเนื้อหาน่าสนใจ และเหมาะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

กลุ่มค่าเฉลี่ยต่ า คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 84.16 ได้คะแนนจากแบบทดสอบอยู่ในช่วง 
70 – 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก โดยกลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนนในชุดที่ 4 ท าไมพระราชาท างานหนัก และชุดที่ 6 ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน กลุ่ม
ตัวอย่างคนที่ 14 ไม่ได้คะแนนเต็มจากชุดใด ขณะที่กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15 ได้คะแนนเต็มในชุดที่ 1 
พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย และชุดที่ 2 ในหลวงในใจชาวไทย แต่ทั้งสามคนก็ได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์เฉลี่ย 70 ที่ต้ังไว้ทุกชุด และสังเกตได้ว่ามีผู้ได้คะแนนเต็มจากชุดที่ 6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ายากท่ีสุดเพราะมีศัพท์เกี่ยวกับธรรมะและเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ
พระมหากษัตริย์ที่ชาวต่างประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีการปกครองระบอบที่มีกษัตริย์เป็น
ประมุขไม่เข้าใจ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้พัฒนาทักษะและความเข้าใจจนท าคะแนนได้สูงสุด 
เช่นเดียวกับชุดที่ 2 ที่กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มค่าเฉลี่ยต่ ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด คือ เต็ม 100 คะแนน ซึ่ง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มค่าเฉลี่ยสูง คนที่ 8 ที่ได้ 80 คะแนน 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 มีผลคะแนนแบบทดสอบอยู่ในช่วง 80 -100 คะแนน รวมแล้ว
ได้ค่าเฉลี่ย 86.25 อยู่ในเกณฑ์ดี ชุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ก็ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 
ในชุดที่ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลทั้งด้านหลักภาษา และด้าน
อายธรรมไทยเพราะมุ่ งให้ผู้ เ รียนเข้าใจและอภิปรายเหตุผลที่ท าให้ประชา ชนไทยและ
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ซึ่งยากส าหรับชาวต่างประเทศ แม้กลุ่มตัวอย่างจะแสดง
ความคิดเห็นว่าชุดที่ยากที่สุด คือ ชุดที่ 6 ธรรมะของพระราชา เพราะทั้งบทเพลง เนื้อหาด้านอารย
ธรรมไทยและหลักภาษา มีศัพท์เกี่ยวกับธรรมะจ านวนมาก แต่ก็ท าแบบทดสอบได้คะแนนเต็ม
ขณะที่ชุดที่ 1 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบอกว่าง่ายที่สุด กลับได้คะแนนน้อย
กว่า อาจเพราะเป็นการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างจึงยังไม่เข้าใจโจทย์หรือเนื้อหา
บางประการ รวมทั้งเนื้อหาในบทดังกล่าวแม้ค าศัพท์ง่าย แต่มีความหมายเชิงเปรียบอยู่ในเนื้อเพลง
และค าเรียกแทนพระมหากษัตริย์ ที่ชาวต่างประเทศอาจยังไม่เข้าใจ เช่นเดียวกับชุดที่ 2 ในหลวงใน
ใจชาวไทย ก็มีเนื้อหาด้านภาษาเกี่ยวกับอุปมาอุปลักษณ์ ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทั้งด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในการท ากิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างไรก็ดี หลังจากผ่าน 2 ชุดแรกแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างได้คะแนนเพิ่มขึ้นตามล าดับ สันนิษฐานว่าคุ้นเคยกับการใช้ชุดการเรียนรู้มากขึ้น ก่อน
คะแนนลดลงในชุดที่ 5 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งเป็นชุดที่แสดงแนวคิดส าคัญในการทรงงานเพื่อ
พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
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บพิตร และมีเนื้อหาด้านภาษาเกี่ยวกับส านวน รวมทั้งกิจกรรมที่เน้นการสังเคราะห์ด้วยการแต่ง
ประโยค และสรุปความคิด อาจยากส าหรับชาวต่างประเทศ แต่โดยรวมแล้วผู้เรียนพอใจชุดการ
เรียนรู้ และกล่าวว่า “ท าให้ได้ความรู้เพิ่มเติมมาก เกี่ยวกับความรักระหว่างประชาชนกับในหลวง” 
และไม่ได้เสนอแนะให้แก้ไขส่วนใด 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 14 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 82.5 และมีคะแนนแต่ละชุด
อยู่ในช่วง 70-90 คะแนน แสดงความคิดเห็นถึงชุดการเรียนรู้ทั้งหมดว่า “ค าศัพท์ส่วนใหญ่เข้าใจ
ง่าย เนื้อหาเข้าใจง่าย เพลงไพเราะ เนื้อเพลงเข้าใจง่าย ได้พัฒนาทักษะฟัง อ่าน มากที่สุด” แต่เห็น
ว่าชุดที่ 3 ในรูปท่ีมีทุกบ้าน ยากท่ีสุด เพราะมีค าใหม่ที่ไม่เข้าใจ เมื่อสอบถามพบว่า ค าศัพท์ยากอยู่
ในใบความรู้ที่อธิบายความหมายของรูปเคารพในสังคมไทย เช่นค าว่า “บรรพบุรุษ” พระบรมวงศา
นุวงศ”์ “ศาสดา” อย่างไรก็ดี ชุดที่กลุ่มตัวอย่างคนนี้ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ชุดที่ 8 ท าไมคนไทยรัก
ในหลวง ซึ่งเปรียบเหมือนชุดที่สรุปความรู้ความเข้าใจทั้งด้านอารยธรรมไทยเกี่ยวกับความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย และด้านทักษะการใช้ภาษาเกี่ยวกับการอภิปรายเหตุผล
ให้สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งยากส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่อาจ
มีพื้นฐานด้านทักษะและอารยธรรมไทยน้อย หรือไม่มีเวลาศึกษาค้นคว้ามากนัก ดังที่กลุ่มตัวอย่าง
ให้สัมภาษณ์ว่าตนค่อนข้างรีบท าชุดการเรียนรู้ เพราะต้องไปท างานพิเศษในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15 ได้คะแนนเต็มในชุดการเรียนรู้ 2 ชุดแรก จากนั้นก็ได้คะแนน
อยู่ในช่วง 80 -90 คะแนน โดยชุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 70 คะแนน อยู่ในชุดที่ 5 เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา และ และ ชุดที่ 6 ธรรมะของพระราชาเพื่อปวงชน ซึ่งทั้งคู่เป็นชุดที่มีเนื้อหาด้านอารยธรรม
เกี่ยวกับแนวทางการทรงงาน และธรรมะของพระมหากษัตริย์ และมีแบบฝึกทักษะทางภาษาที่เน้น
ให้ฟังแล้วเขียนอธิบายความเข้าใจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ายาก และใช้เวลานานกว่าทักษะ
อ่ืน เพราะมีค าใหม่ที่แม้ไม่ใช่ค าราชาศัพท์หรือค ายาก แต่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ รวมทั้งมีแบบฝึกการ
ใช้ส านวน ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ชาวต่างประเทศอาจไม่เข้าใจ ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างคนดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นว่า “ชุดที่ 6 ยากที่สุด เพราะมีราชาศัพท์เยอะมาก”ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสนา เพราะเนื้อหาของชุดนี้เกี่ยวกับธรรมะที่ส าคัญของ
พระราชา เป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ให้เข้าใจลึกซึ้ง อย่างไรก็ดี 
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึกหลังใช้ชุดการเรียนรู้ทั้งหมดว่า “ขอบคุณที่แนะน าความรู้เกี่ยวกับ
อารยธรรมไทย แสดงความหมายและความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเพลงดีมาก” 

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งสามคน ได้กล่าวถึงการใช้ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรม
ไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
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มหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนามว่า “เป็นการ
เรียนรู้ที่สนุก บทเพลงท าให้ผ่อนคลาย และได้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย” 

จากการเปรียบเทียบผลคะแนนของทั้งสองกลุ่ม พบว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยสูงได้ค่าเฉลี่ย
รวม 97.08 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของกราฟในแผนภูมิเห็นได้ว่ามีความ
เคลื่อนไหวแบบพุ่งสูงขึ้นและคงที่ในคะแนนเต็มแสดงให้เห็นพัฒนาการจากการเรียนรู้ ส่วนกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยต่ าได้ค่าเฉลี่ยรวม 84.16 อยู่ในเกณฑ์ดี แม้มีคะแนนสูง-ต่ าในชุดการเรียนรู้แตกต่างกัน แต่
ก็อยู่ในช่วง 70 -100 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่มีพัฒนาการหรือความเคลื่อนไหวของกราฟ
ไม่มากนัก อาจเป็นเพราะแบบฝึกทักษะที่ยาก มีรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก 

ด้านความคิดเห็น กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง เห็นว่าชุดการเรียนรู้เหมาะในการศึกษาด้วย
ตนเอง อาจมีค าศัพท์ยากเกี่ยวกับธรรมะและการเปรียบเทียบที่ไม่เข้าใจ แต่ก็ได้พัฒนาค าศัพท์และ
ทักษะภาษาไทย รวมทั้งท าให้เห็นความรู้สึกในใจคนไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์และมีส่วนที่
คล้ายคลึงกับชาวเวียดนาม ที่นอกจากเห็นความส าคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วยังระลึกถึงบุคคลส าคัญในประเทศอย่าง
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วย ส่วนกลุ่มที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าจากคะแนนแบบทดสอบ เห็นว่าชุดการ
เรียนรู้ท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย แม้อาจมีพื้นฐานความเข้าใจด้านอารยธรรมไทยไม่มากนัก 
และไม่มีเวลาฝึกทักษะภาษาไทยอย่างเต็มที่เพราะมีภาระงานด้านอ่ืนระหว่างเรียนท าให้ไม่ได้
คะแนนสูง แต่ก็สนุก รู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้นทั้งเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยและภาษาไทย ยินดีมากที่
ได้ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้นี้ 

 
2.3 พัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องด้วยงานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรม
ไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม ชุดการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้นจึงมีแบบฝึกทักษะด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการฟังร่วมกับทักษะ
อ่ืนชุดละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 5 คะแนน รวมคะแนนแบบฝึกทักษะชุดละ 15 คะแนน โดยผู้วิจัย
ต้ังเกณฑ์วัดผลการผ่านไว้ที่ 7.5 คะแนน หรือ ร้อยละ 50 แล้ววิเคราะห์ผล ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 16 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 1 

คนท่ี 

 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 1 รวม 

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-เขียน  

ฟังแล้วเติมค า 

(5) 

  ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะเขียน-

วิเคราะห์ 

เลือกค าใส่แผนผัง

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 3 

ทักษะอ่าน- 

วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

(5) 

 

 

(15) 

1 5   3  5 13 

2 5   5  5 15 

3 4   5  5 14 

4 4   5  5 14 

5 5   5  5 15 

6 5   5  5 15 

7 5   3  5 13 

8 5   5  5 15 

9 5   5  5 15 

10 4   3  5 12 

11 5   5  5 15 
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ตาราง 16 (ต่อ)   

คนท่ี 

 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 1 รวม 

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-เขียน  

ฟังแล้วเติมค า 

(5) 

  ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะเขียน-

วิเคราะห์ 

เลือกค าใส่แผนผัง

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 3 

ทักษะอ่าน- 

วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

(5) 

 

 

(15

) 

12 5   5  5 15 

13 4   5  5 14 

14 3   5  5 13 

15 5   5  5 15 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5   ผ่าน 

 
จากตารางแสดงผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ทุกคนได้คะแนนแบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 คะแนน โดย
กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนรวมอยู่ในช่วง 12 -15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 – 100 

กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนสูงสุด 15 คะแนนเต็ม จ านวน 8 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงว่ามีทักษะฟัง เขียน และอ่าน ดีมาก และมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนน
รองลงมา 14 คะแนน จ านวน 3 คน ที่ได้คะแนนทักษะฟัง - เขียน คนละ 4 คะแนน ซึ่งยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่วนทักษะอ่ืนได้คะแนนเต็ม รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนน 13 คะแนน จ านวน 2 คน ที่
ได้ 3 คะแนนจากแบบฝึกทักษะเขียน - วิเคราะห์ 1 คน และได้ 3 คะแนนจากแบบฝึกทักษะฟัง –
เขียน แสดงให้เห็นว่ามีทักษะพอใช้ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนแบบฝึกทักษะน้อยที่สุดคือ 12 คะแนน คือคนที่ 10
โดยได้คะแนนจากแบบฝึกทักษะฟัง - เขียน 4 คะแนน ได้คะแนนจากแบบฝึกทักษะเขียน -วิเคราะห์ 
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3 คะแนน และได้คะแนนจากทักษะอ่าน - วิเคราะห์ 5 คะแนน เมื่อพิจารณารายแบบฝึกพบว่า แบบ
ฝึกที่มีกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเต็มทุกคน คือ แบบฝึกทักษะอ่าน - วิเคราะห์โดยการจับคู่ข้อความ 
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีพื้นฐานทักษะการอ่านที่ดี สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ทางอารยธรรมและ
ทักษะการใช้ภาษาในชุดการเรียนรู้นี้ได้ ส่วนแบบฝึกทักษะที่มีกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเต็ม จ านวน 
10 คน ซึ่งน้อยกว่ากิจกรรมอื่น คือ แบบฝึกทักษะฟัง - เขียน ซึ่งเป็นกิจกรรมฟังเพลงแล้วเติมค าจาก
เนื้อเพลงให้ถูกต้อง แม้ทุกคนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ แต่แสดงให้เห็นว่าเป็นทักษะที่ต้องพัฒนา
เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับชุดการเรียนรู้น้ีที่เน้นพัฒนาทักษะการฟังเป็นหลักร่วมกับทักษะอ่ืน เพราะ
มีสื่อหลักเป็นบทเพลง หรืออาจสรุปในอีกนัยหนึ่งว่า กลุ่มตัวอย่างยังไม่คุ้นเคยกับแบบฝึกทักษะฟัง
และบทเพลงเทิดพระเกียรติในการใช้ชุดการเรียนรู้ครั้งแรก ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตเวลาที่ใช้ใน
แบบฝึกแต่ละชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในกิจกรรมที่ 1แบบฝึกทักษะฟัง - เขียนมากที่สุด โดย
ให้ความเห็นว่ามีค าศัพท์ที่ยังไม่เคยได้ยิน ท าให้ไม่แน่ใจความหมายและการสะกด 

 
ตาราง 17 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 2 

 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 2   

 

 

 

รวม 

(15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-ตอบ

ค าถาม 

ฟังแล้วเลือก

ค าตอบ 

(5) 

  ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะฟัง-

วิเคราะห์-

สังเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 3

ทักษะอ่าน-

วิเคราะห์ 

ขีดเส้นใต้ 

อุปลักษณ์ 

(5)  

1 5   5  5 15 

2 5   5  5 15 

3 2   2  5 9 

4 4   5  5 14 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 2  

 

 

 

รวม 

(15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1  

ทักษะฟัง-ตอบ

ค าถาม  

ฟังแล้วเลือก

ค าตอบ  

(5) 

  ใบกิจกรรมท่ี 2 

ทักษะฟัง- 

วิเคราะห์  

สังเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 3  

ทักษะอ่าน – 

วิเคราะห์  

ขีดเส้นใต้ 

อุปลักษณ์ 

(5)  

5 4   5  5 14 

6 5   5  5 15 

7 5   5  5 15 

8 5   4  4 13 

9 5   3  5 13 

10 4   5  5 14 

11 4   5  5 14 

12 4   3  5 12 

13 5   5  5 15 

14 2   2  5 9 

15 5   5  5 15 

เกณฑ์วัดผล     ≥ 7.5   ผ่าน 
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จากผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนได้
คะแนนรวมทุกกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 คะแนน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้คะแนนรวมอยู่ในช่วง 9 -15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 – 100  มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนสูงสุด 15 คะแนน มีจ านวน 6 คน ที่ได้คะแนนเต็มจาก
ทุกแบบฝึก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนรองลงมาคือ 14 คะแนน มีจ านวน 4 คน ได้แก่ คนที่ 4,5 
และ 10,11 ได้คะแนนเต็มแบบฝึกที่ 2 และ 3 ส่วนแบบฝึกที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะฟัง – ตอบ
ค าถาม ได้คะแนนคนละ 4 คะแนน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนน 13 
คะแนน จ านวน 2 คน ได้แก่ คนที่ 8 และ 9 ซึ่งได้คะแนนจากแบบฝึกที่ 1 เท่ากัน แต่ได้คะแนน
แตกต่างกันในแบบฝึกที่ 2 และ 3 ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ได้
คะแนนรวม 12 คะแนน คือ คนที่ 12 ได้คะแนนเต็ม 5 ในแบบฝึกทักษะการอ่าน แต่ได้คะแนน
รองลงมา คือ 4 และ 3 ในแบบฝึกการฟัง ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนจากแบบฝึกทักษะน้อยที่สุดคือ 9 คะแนน ได้แก่ คน
ท่ี 3 และ 14 ซึ่งได้คะแนนจาก แบบฝึกทักษะฟัง – ตอบค าถามในกิจกรรมที่ 1 ฟังแล้วเลือกค าตอบ 
และ แบบฝึกทักษะฟัง – วิเคราะห์ – สังเคราะห์ในกิจกรรมที่ 2 จับคู่ข้อความ เท่ากัน คือ 2 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 50 น่าสังเกตว่าทั้งคู่เป็นแบบฝึก
ทักษะที่สัมพันธ์กับการฟัง และเมื่อพิจารณาจากคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทุกคนจากกิจกรรมทั้งคู่
แล้ว พบว่ามีคะแนนรวมเท่ากันคือ 64 คะแนน โดยแต่ละคนมีคะแนนอยู่ในช่วง 2 -5 คะแนน ต่าง
จากแบบฝึกทักษะอ่าน – วิเคราะห์ ในกิจกรรมที่ 3 ขีดเส้นใต้อุปลักษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้
คะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทักษะอ่าน – วิเคราะห์ ดีกว่า ทักษะฟัง –
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ ซึ่งต้องประมวลความรู้และใช้หลายทักษะ เริ่มจากฟั ง วิเคราะห์แยก
ความหมาย แล้วจึงสังเคราะห์เป็นประโยคเพื่ออธิบาย หรือตอบค าถามได้ถูกต้อง จึงควรพัฒนา
ทักษะดังกล่าวมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรมพบว่า แบบฝึกทักษะที่ 1 ฟังแล้ว
เลือกค าตอบ มีโจทย์ให้กลุ่มตัวอย่างพัฒนาทักษะฟังหลากหลาย เช่น ฟังแล้วนับที่ได้ยิน ฟังแล้ว
เลือกความหมายที่ถูกต้อง ฟังแล้วเลือกค าอ่านที่ถูกต้อง ซึ่งข้อหลังให้เลือกค าอ่านของค าว่า
“แตกระแหง” ซึ่งเป็นข้อที่มีผู้ตอบผิดมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างควรได้ฝึกพัฒนาทักษะ
การฟังมากขึ้น แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยอาจใช้แบบฝึกทักษะการฟังที่ยากส าหรับชุดการเรียนรู้ที่ 2 
ซึ่งยังจัดอยู่ในชุดการเรียนรู้กลุ่มที่วัดระดับความเข้าใจ ซึ่งเป็นระดับที่ง่ายที่สุดในชุดการเรียนรู้
ทั้งหมด หากใช้แบบฝึกการฟังที่มีความหลากหลายน้อยลง อาจได้ผลคะแนนดีขึ้น และอาจท าให้
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เห็นข้อบกพร่องของกลุ่มตัวอย่างน้อยลง แต่ก็มีผู้ได้คะแนนเต็มจากแบบฝึกนี้จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 ส่วนแบบฝึกทักษะที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มตัวอย่างจับคู่ข้อความที่มีความหมาย
เหมือนกัน โดยเป็นค าที่สัมพันธ์กับเนื้อหาทางอารยธรรมเกี่ยวกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ใน
ฐานะ “ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ” ของประชาชนซึ่งชาวต่างประเทศที่ไม่ได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อาจไม่
เข้าใจความหมายหรือความรู้สึกดังกล่าว ต้องศึกษาและสั่งสมประสบการณ์ทางอารยธรรมมากขึ้น 
และการใช้ค าเปรียบเทียบอุปมาอุปลักษณ์ ซึ่งยากส าหรับชาวต่างประเทศเพราะต้องใช้พื้น
ฐานความรู้ทั้งด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรม ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนไม่ดีนัก แต่ก็มีผู้ได้
คะแนนเต็มถึง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

 
ตาราง 18 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 3 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 3   

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-

จดจ า-เขียน

ฟังแล้วนับ 

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะฟัง-

วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ

กับภาพ (5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3

ทักษะอ่าน-

เขียน 

แสดงความ

คิดเห็น(5) 

  

รวม 

 

(15) 

1 5  5  5  15 

2 5  5  5  15 

3 3  5  5  13 

4 4  5  5  14 

5 5  5  5  15 

6 3  5  5  13 
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ตาราง 18 (ต่อ)        

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 3   

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-

จดจ า-เขียน

ฟังแล้วนับ 

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะฟัง-

วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ

กับภาพ (5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3

ทักษะอ่าน-

เขียน 

แสดงความ

คิดเห็น(5) 

  

รวม 

 

(15) 

7 5  5  5  15 

8 3  3  5  11 

9 3  5  5  13 

10 4  3  5  12 

11 4  5  5  14 

12 5  3  5  13 

13 4  3  3  10 

14 3  3  5  11 

15 2  4  5  11 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5    ผ่าน 

 
จากตารางผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างทุกคนได้คะแนนรวมทุกกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 
คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนรวมอยู่ในช่วง 10 -15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 – 100 
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กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนเต็มจากทุกแบบฝึกทักษะรวม 15 คะแนน มีจ านวน 3 คน 
ซึ่งน้อยกว่าชุดการเรียนรู้ 2 ชุดแรก สอดคล้องกับระดับความยากของกิจกรรม เนื่องจากชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 นี้ เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้ทักษะมากขึ้นกว่าชุดที่ผ่านมา เช่น ได้ฝึก
การเขียนมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1,2 และ 5 ท าได้ดีมากจึงได้คะแนนสูงสุด กลุ่มตัวอย่างที่ได้
คะแนนรองลงมาคือ 14 คะแนน มีจ านวน 2 คน ได้แก่ คนที่ 4 และ 11 ได้คะแนนเต็มแบบฝึกที่ 2
และ 3 ส่วนแบบฝึกท่ี 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะฟัง – จดจ า – เขียน ได้ 4 คะแนน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนน 13 คะแนน จ านวน 4 คน  ได้แก่ คนที่ 3,6,9 และ 12 สามคน
แรกได้คะแนนจากแบบฝึกที่ 1 เท่ากัน คือ 3 คะแนน ยังอยู่ในเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ส่วนกิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้คะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างคนที่ 12 ได้คะแนนแบบฝึกที่ 1 และ 
3 เต็ม 5 คะแนน แต่ได้คะแนนแบบฝึกชุดที่ 2 พัฒนาทักษะฟังและวิเคราะห์โดยจับคู่ข้อความกับ
ภาพ 3 คะแนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุดของแบบฝึกนี้แต่ก็ยังผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนรวม 12 คะแนน ในชุดการเรียนรู้น้ีมีคนเดียวคือ คนที่ 10 ซึ่งได้คะแนนจาก
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 จ านวน 4 คะแนน ชุดที่ 2 จ านวน 3 คะแนน และชุดที่ 3 จ านวน 5 คะแนน 
ส่วนกลุ่มที่ได้ 11 คะแนน มี 3 คน ได้แก่คนที่ 8,14 และ 15 ซึ่งสองคนแรกมีคะแนนเหมือนกันคือ 3 
คะแนนในแบบฝึกที่ 1,2 และ 5 คะแนนในแบบฝึกที่ 3 ส่วนคนที่ 15 มีคะแนนแตกต่างและน่า
สังเกตเพราะเป็นคนที่ได้คะแนนจากแบบฝึกทักษะฟัง – จดจ า – เขียนจากกิจกรรมที่ 1 ฟังแล้วนับ 
น้อยที่สุดในชุดการเรียนรู้น้ีคือ 2 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 แต่เมื่อรวมกับอีกสองกิจกรรม
แล้วผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนรวม 11 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ 2 ชุดที่ผ่านมา พบว่านี่
คือชุดแรกที่กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15 ท าแบบฝึกทักษะการฟังแล้วไม่ได้คะแนนเต็ม หากไม่มีปัญหา
ด้านการฟังหรือการรู้ค าศัพท์ อาจมีปัญหาด้านการนับด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ในแบบฝึกทักษะของชุดการเรียนรู้นี้ คือ คนที่ 13 ไม่ได้คะแนนเต็มจากแบบฝึกใด แต่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ทุกกิจกรรมและได้คะแนนรวม 10 คะแนน 

เมื่อพิจารณาแบบฝึกทักษะแต่ละชุด พบว่ากิจกรรมที่ 3  อ่านแล้วเขียนแสดง
ความคิดเห็น เป็นแบบฝึกที่มีกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเต็มมากที่สุด คือ 14 คน โดยกลุ่มตัวอย่างคน
ที่ 13 ซึ่งเป็นคนที่ได้คะแนนรวมน้อยที่สุดในชุดการเรียนรู้นี้ เป็นคนเดียวที่ได้คะแนนจากแบบฝึกนี้ 
3 คะแนน ซึ่งยังผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะการอ่านและ
เขียนดีมาก ส่วนกิจกรรมที่ 1 ฟังแล้วนับ เป็นแบบฝึกทักษะที่มีผู้ได้คะแนนหลากหลายที่สุด อยู่
ในช่วง 2-5 คะแนน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีพื้นฐานทักษะการฟังต่างกัน และเมื่อเรียนรู้แล้ว
ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์เว้นคนที่ 15 ที่ได้ 2 คะแนน  แต่มีพัฒนาการดีขึ้นในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเป็นแบบ
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ฝึกทักษะการฟังเช่นกัน แต่เป็นการฟังแล้วจับคู่ภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท าได้ 4 คะแนน ผ่านเกณฑ์
พิจารณาพัฒนาการ กลุ่มตัวอย่างคนอ่ืนก็ท าคะแนนได้ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ 3 - 5 คิดเป็นร้อยละ 
60 - 100 
 

ตาราง 19 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 4 

 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 4  

ใบกิจกรรมท่ี 1
ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

ฟังแล้วเติมค า
ว่า “ถาม” หรือ

“ตอบ” 

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

 

(5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะอ่าน-
วิเคราะห์-
สังเคราะห์
อ่านแล้วต้ัง
ค าถาม 

(5) 

  

 

 

รวม 

(15) 

1 5  5  4  14 

2 5  5  5  15 

3 5  5  4  14 

4 5  5  5  15 

5 5  5  4  14 

6 5  5  4  14 
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ตาราง 19 (ต่อ)   

 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 4  

ใบกิจกรรมท่ี 1
ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

ฟังแล้วเติมค า
ว่า “ถาม” หรือ

“ตอบ” 

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

 

(5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะอ่าน-
วิเคราะห์-
สังเคราะห์
อ่านแล้วต้ัง
ค าถาม 

(5) 

  

 

 

รวม 

(15) 

7 5  5  5  15 

8 5  5  4  14 

9 5  5  4  14 

10 5  5  5  15 

11 5  5  5  15 

12 5  5  5  15 

13 5  5  4  14 

14 5  3  5  13 

15 5  5  4  14 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5    ผ่าน 
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ผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 4 ดังในตาราง 16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนได้คะแนนรวมทุกกิจกรรมอยู่ในช่วง 13  - 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 - 100
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน จึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 คือ  มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 คะแนน ที่ต้ังไว ้

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนเต็มจากทุกแบบฝึกทักษะรวม 15 คะแนน มีจ านวน 
6 คน ซึ่งมากกว่าชุดการเรียนรู้ที่ 3 ทั้งที่ชุดการเรียนรู้นี้มีระดับความยากสูงกว่า โดยเน้นให้ผู้เรียน
ฟังบทเพลงแล้วคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านการท ากิจกรรมตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
ถามตอบเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบทเพลงตามรอยพระราชา สื่อหลักในชุด
การเรียนรู้บทนี้ที่มีลักษณะการใช้ประโยคถาม - ตอบ ในบทเพลง 

กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 13 คะแนน นับเป็นระดับคะแนนที่สูง ร้อย
ละ 86.67 ได้แก่คนที่ 14 ซึ่งได้คะแนนเต็ม 5 จากแบบฝึกทักษะที่ 1 ฟังแล้ววิเคราะห์ด้วยการเติมค า 
และแบบฝึกทักษะที่ 2 อ่านแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยการต้ังค าถาม แต่ได้ 3 คะแนนจากแบบฝึก
ทักษะที่ 2 ฟังแล้วจับคู่ข้อความ ซึ่งเป็นคนเดียวที่ได้คะแนน 3 คะแนนจากแบบฝึกและจากชุดการ
เรียนรู้นี้ และแสดงความคิดเห็นไว้ว่ากิจกรรมยาก แต่ค าศัพท์และบทเพลงเข้าใจง่าย 

เมื่อดูผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะแต่ละกิจกรรม เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนได้
คะแนนเต็มในแบบฝึกทักษะที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ฟังเพลงแล้วเติมว่าข้อความจากบทเพลงเป็น
ประโยคค าถามหรือประโยคค าตอบ ส่วนแบบฝึกทักษะที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ฟังแล้วจับคู่ข้อความ
กลุ่มตัวอย่างก็ได้คะแนนเต็มเกือบทุกคน ยกเว้นคนที่ 14 ดังที่อภิปรายข้างต้น ส่วนแบบฝึกทักษะที่
3 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้อ่านแล้วต้ังค าถาม กลุ่มตัวอย่างทุกคนก็ท าได้ดีมากเช่นกัน โดยได้คะแนน 4 – 
5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างพัฒนาทุกทักษะได้ดีมากจากชุดการเรียนรู้
บทน้ี 
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ตาราง 20 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 5 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 5  

 

 

รวม 

(15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-

วิเคราะห์ 

เลือกค าตอบ

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะฟัง-อ่าน-

วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

(5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3

ทักษะอ่าน-

เขียน-

สังเคราะห์

แต่งประโยค(5) 

 

1 5  5  4  14 

2 5  5  4  14 

3 5  5  5  15 

4 5  5  5  15 

5 5  5  5  15 

6 5  5  5  15 

7 5  5  4  14 

8 5  5  5  15 

9 5  5  4  14 

10 5  5  5  15 

11 5  5  5  15 

12 4  5  5  14 
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ตาราง 20 (ต่อ)        

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 5  

 

 

รวม 

(15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1

ทักษะฟัง-

วิเคราะห์ 

เลือกค าตอบ

(5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะฟัง-อ่าน-

วิเคราะห์ 

จับคู่ข้อความ 

(5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3

ทักษะอ่าน-

เขียน-

สังเคราะห์

แต่งประโยค(5) 

 

13 5  5  3  13 

14 5  5  5  15 

15 4  3  5  12 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5    ผ่าน 

 
จากตารางแสดงผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 5 เห็นได้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างทุกคนมคีะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
50 โดยคะแนนของกลุ่มตัวอย่างในชุดนี้อยู่ในช่วง 12 – 15 คิดเป็นร้อยละ 80 – 100 

มีกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเต็มจากทุกแบบฝึกทักษะรวม 15 คะแนนถึง 8 คน ซึ่ง
มากกว่าชุดการเรียนรู้ที่ 4 ที่เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทาง
ทักษะหลายด้านเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 
12 คะแนน จ านวน 1 คน คือกลุ่มตัวอย่างคนที่ 15 ก็ผ่านเกณฑ์ที่ต้ังไว้ รวมทั้งคะแนนรายกิจกรรม
ที่กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกทักษะ ฟัง – อ่าน – เขียน นั้นอยู่ในช่วง 3 – 5 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 แสดงให้เห็นพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทย 

อย่างไรก็ดี สังเกตได้ว่าไม่มีกิจกรรมใดที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้คะแนนเต็ม
กิจกรรมที่ 3 ที่ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านแล้วแต่งประโยคโดยใช้ส านวนจากบทเพลง ในหลวงในดวงใจ
มีคะแนนหลากหลายที่สุด คือ 3 – 5 คะแนน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านทักษะการ
เขียนรวมทั้งความเข้าใจส านวนต่างกัน แต่ล้วนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ส่วนกิจกรรมที่ 2 อ่านแล้ว
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จับคู่ข้อความเนื้อเพลงกับความหมาย มีกลุ่มตัวอย่างคนเดียวที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 3 คะแนน
ส่วนคนอ่ืนได้คะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของเนื้อเพลงและ
เลือกค าตอบได้ถูกต้องทั้งหมด คนที่ตอบไม่ถูกทั้งหมดก็ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ส่วน
กิจกรรมที่ 1 ฟังเพลงแล้วเลือกค าตอบ กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน 4 – 5 คิดเป็นร้อยละ 90 -100 น่า
สังเกตว่าเป็นชุดค าถามเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ ค าอ่าน และข้อความหรือส านวนจากเนื้อ
เพลงซึ่งมีทั้งส านวนทั่วไปอย่าง “อยู่ดีกินดี” และข้อความ “ปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมา” ซึ่งเป็น
ส านวนเฉพาะเกี่ยวกับศาสนา แต่กลุ่มตัวอย่างก็ท าได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการเรียนรู้ที่ 2 ซึ่งมี
แบบฝึกฟังแล้วเลือกค าตอบ และมีชุดค าถามคล้ายกัน แต่ค าศัพท์ง่ายกว่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพัฒนาการด้านการฟังและวิเคราะห์มากขึ้น จึงเลือกค าตอบได้ถูกต้องมากขึ้น 

 
ตาราง 21 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 6 

 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 6   

 

 

 

รวม (15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1
ทักษะฟัง-
เขียน 

ฟังแล้วเติม
ข้อความจาก
เนื้อเพลง (5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะฟัง-
เขียน 

ฟังแล้วแต่ง
ประโยค (5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะ ฟัง-ดู-
วิเคราะห์-
สังเคราะห์
จับคู่ธรรมะกับ
ภาพ (5) 

 

1 3  4  5  12 

2 4  5  5  14 

3 4  4  5  13 

4 4  3  5  12 

5 5  5  5  15 
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ตาราง 21 (ต่อ)        

 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 6  

 

 

 

รวม (15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1
ทักษะฟัง-
เขียน 

ฟังแล้วเติม
ข้อความจาก
เนื้อเพลง (5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะฟัง-
เขียน 

ฟังแล้วแต่ง
ประโยค (5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะ ฟัง-ดู-
วิเคราะห์-
สังเคราะห์
จับคู่ธรรมะกับ
ภาพ (5) 

 

6 5  5  5  15 

7 5  2  5  12 

8 4  5  5  14 

9 5  5  5  15 

10 4  4  5  13 

11 4  4  4  12 

12 5  5  5  15 

13 5  5  5  15 

14 5  5  5  15 

15 3  4  5  12 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5    ผ่าน 
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ผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนรวมทุกกิจกรรมอยู่ในช่วง 12 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 – 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 7.5
คะแนนหรือ ร้อยละ 50 ที่ต้ังไว ้

กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนสูงสุดคือ  15 คะแนนเต็ม มีจ านวน 6 คน ซึ่งน้อยกว่าชุด
การเรียนรู้ที่ 5 อาจเพราะชุดการเรียนรู้นี้ มีวิธีการและเนื้อหายากกว่าชุดที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างที่ได้
คะแนนรองลงมาคือ 14 คะแนน ได้แก่ คนที่ 2 และ 8 มีคะแนนเท่ากัน คือ 4 คะแนน จากแบบฝึก
ทักษะฟัง – เขียนในกิจกรรมที่ 1 และ 5 คะแนนจากกิจกรรมที่ 2 และ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนน
ล าดับถัดมา คือ 13 คะแนน ได้แก่ คนที่ 3 และ 10 ก็มีคะแนนเท่ากัน คือ 4 คะแนนจากแบบฝึกฟัง 
– เขียน ในกิจกรรมที่ 1 ฟังแล้วเติมข้อความ และ กิจกรรมที่ 2 ฟังแล้วตอบค าถามด้วยการแต่ง
ประโยค ส่วนกิจกรรมที่ 3 ฟังแล้วจับคู่ธรรมะกับภาพ ทั้งคู่ได้คะแนนเต็ม ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดคือ 12 คะแนน มีจ านวน 5 คน มีเพียงคนเดียวที่ได้ 2 คะแนน จากกิจกรรมที่ 2 ฟัง
แล้วตอบค าถามด้วยการแต่งประโยคซึ่งพิจารณาจากประโยคแล้วมีความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้าง
และความหมาย อาจเพราะรีบท าแบบฝึกหรือยังไม่เข้าใจความหมายของบทเพลง พระราชาผู้ทรง
ธรรม ท าให้ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ผ่าน แต่เมื่อรวมคะแนนกับอีก 2 แบบฝึกที่ได้คะแนนเต็ม ท าให้
ผ่านเกณฑ์พัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาในชุดน้ี 

อย่างไรก็ดี สังเกตได้ว่าชุดการเรียนรู้นี้ไม่มีกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเต็ม
ทุกคน นอกจากความยากของกิจกรรมและเนื้อหาซึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนา
แล้ว ความสามารถของผู้เรียนอาจเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะคนที่ไม่ได้คะแนนเต็มคนเดียวใน
กิจกรรมที่ 3 ฟังแล้วจับคู่ธรรมะกับภาพ คือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนรวมน้อยที่สุด คือ
12 คะแนน และเป็นคนที่ท าแบบฝึกทั้ง 3 ชุด ได้คะแนนเท่ากัน คือชุดละ  4 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์
ถึงร้อยละ 90 แต่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างคนอ่ืน 
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ตาราง 22 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 7 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 7  

 

 

รวม
(15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1
ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

ฟังแล้วจับคู่
ข้อความ (5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะอ่าน-
สังเคราะห์ 

อ่านแล้วเลือก
ค าตอบ (5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะพูด-
สังเคราะห์-
ประเมินค่า
อภิปราย(5) 

 

1 3  5  5  13 

2 5  5  5  15 

3 5  5  5  15 

4 5  4  5  14 

5 5  5  5  15 

6 5  4  5  14 

7 5  4  5  14 

8 5  5  5  15 

9 5  3  5  13 

10 3  3  5  11 

11 5  5  5  15 

12 5  5  5  15 

13 5  5  5  15 
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ตาราง 22 (ต่อ)        

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 7  

 

 

รวม
(15) 

ใบกิจกรรมท่ี 1
ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

ฟังแล้วจับคู่
ข้อความ (5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะอ่าน-
สังเคราะห์ 

อ่านแล้วเลือก
ค าตอบ (5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะพูด-
สังเคราะห์-
ประเมินค่า
อภิปราย(5) 

 

14 5  5  5  15 

15 4  4  5  13 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5    ≥ 7.5 

 
จากตารางแสดงผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 7 กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนรวมทุกกิจกรรม อยู่ในช่วง 12 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 – 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์7.5
คะแนนหรือ ร้อยละ 50 

ชุดการเรียนรู้บทนี้ มีกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนจากการท ากิจกรรมพัฒนาทักษะได้
สูงสุดคือ 15 คะแนนเต็ม จ านวน 8 คน มากกว่าชุดที่ผ่านมา แสดงให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน 
และเมื่อพิจารณาจากคะแนนรายชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนเต็ม และมีคะแนนอยู่
ในช่วง 3 -5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 มีความสามารถทางทักษะฟัง อ่าน พูด ดี 

สังเกตได้ว่าแบบฝึกทักษะในกิจกรรมที่ 3 ซึ่งระบุให้กลุ่มตัวอย่างเลือกภาพ
เหตุการณ์ที่สนใจที่สุด แล้วพูดอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในสังคมไทยและสังคมโลก จึงมีแนวโน้มว่ายาก
ส าหรับชาวต่างประเทศ แต่ทุกคนท าได้ 5 คะแนนเต็ม ด้วยการแสดงความคิดเห็นพร้อมอ้างอิง
เหตุผลประกอบตามความรู้พื้นฐานและความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้อารยธรรมไทยและหลักภาษาใน
ชุดการเรียนรู้น้ี แม้กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนรวมน้อยที่สุด คือ คนที่ 10 ซึ่งได้คะแนนรวม 11คะแนน
ก็ยังได้คะแนนจากแบบฝึกนี้เต็ม 5 คะแนน ส่วนแบบฝึกทักษะฟังและอ่านในกิจกรรมที่ 1 และ 2
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กลุ่มตัวอย่างคนดังกล่าวได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 3 คะแนนทั้ง 2 ชุด และแสดงความคิดเห็นว่า
ค าศัพท์ยากแต่ชอบที่ได้ความรู้ใหม่ 

 
ตาราง 23 แสดงผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 8 

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 8  

 

 

รวม 

(15) 

ใบกิจกรรมท่ี
1 ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

ฟังแล้วเลือก
ค าตอบ (5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2
ทักษะอ่าน-
เขียน-
สังเคราะห์
อ่านแล้วเขียน
แสดงความ
คิดเห็น(5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3
ทักษะอ่าน-
เขียน-พูด
ประเมินค่า
อภิปรายเหตุผล
(5) 

 

1 5  5  5  15 

1 5  5  5  15 

3 5  5  5    15 

4 4  5  5  14 

5 5  5  5  15 

6 5  5  5  15 

7 5  5  5  15 

8 5  5  5  15 

9 5  5  5  15 

10 5  5  5  15 
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ตาราง 23 (ต่อ)   

 

 

 

คนท่ี 

ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ท่ี 8  

 

 

รวม 

(15) 

ใบกิจกรรมท่ี
1 ทักษะฟัง-
วิเคราะห์ 

ฟังแล้วเลือก

ค าตอบ (5) 

 ใบกิจกรรมท่ี 2

ทักษะอ่าน-

เขียน-

สังเคราะห์

อ่านแล้วเขียน

แสดงความ

คิดเห็น(5) 

 ใบกิจกรรมที่ 3

ทักษะอ่าน-

เขียน-พูด

ประเมินค่า

อภิปรายเหตุผล

(5) 

 

11 5  5  5  15 

12 5  5  5  15 

13 5  3  5  13 

14 5  5  5  15 

15 4  5  5  14 

เกณฑ์วัดผล   ≥ 7.5    ผ่าน 

 
ผลคะแนนจากแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ที่ 8 อยู่ในช่วง 13 – 15 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 86.67 – 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 7.5 คะแนนหรือ ร้อยละ 50 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนรวมจากการท ากิจกรรมพัฒนาทักษะ 15 คะแนนเต็ม มี

จ านวน 12 คน ซึ่งมากกว่าทุกชุดการเรียนรู้ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นพัฒนาการด้านทักษะของผู้เรียน
ทั้งที่กิจกรรมในบทนี้ออกแบบให้ยากที่สุดทั้งด้านอารยธรรมและทักษะการใช้ภาษา เพราะเป็นชุด
สรุปความรู้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประชาชนไทย แล้วอภิปรายเหตุผลที่ท าให้เกิดความรักระหว่างกันได้ 
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เมื่อพิจารณาจากคะแนนรายแบบฝึก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนเต็ม 
และมีคะแนนอยู่ในช่วง 3 -5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 มีความสามารถทางทักษะฟัง อ่าน 
เขียน พูด ดี และสังเกตได้ว่าทุกคนได้คะแนนเต็มในแบบฝึกที่ 3 พัฒนาทักษะอ่าน – เขียน – พูด 
ด้วยการอ่านข้อความ เขียนค าตอบ และพูดอภิปรายเหตุผล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ยากที่สุด
ในชุดการเรียนรู้นี้ เนื่องจากผสมผสานทักษะและเน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
จากการประมวลความรู้และความเข้าใจ แต่กลุ่มตัวอย่างท าได้ดีมาก แสดงให้เห็นพัฒนาการจาก
การเรียนรู้และฝึกทักษะทุกด้าน 

 
จากการวิเคราะห์ผลคะแนนแบบฝึกทักษะรายชุดการเรียนรู้ เพื่อดูพัฒนาการของกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่าทุกคนได้คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 หรือ 7.5 จาก 15 คะแนนในแต่ละชุด มี
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก คะแนนเฉลี่ยรวมของทุกชุดคิดเป็นร้อยละ 80 –
100 โดยมีชุดการเรียนรู้ที่ 2 ชุดเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ย  60 -100 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้จากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนซึ่งเป็นชุดที่มีค่าประสิทธิภาพน้อย
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างท าคะแนนได้น้อยกว่าชุดอ่ืน แต่ก็ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเนื้อหาด้าน
อารยธรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเนื้อหาด้านทักษะภาษาที่
เกี่ยวกับการใช้ความเปรียบอุปมาอุปลักษณ์แม้ไม่ได้ใช้ค ายากนัก แต่ก็มีความหมายลึกซึ้งและยาก
ส าหรับชาวต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนจากแบบฝึกแต่ละชุดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมาแสดงใน
ตารางผลคะแนนของแบบฝึกทักษะรวมทุกชุดเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน ดังนี้ 
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ตาราง 24 แสดงผลคะแนนของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย รวมทุกชุด 

 

ชุดที่ 

ผลคะแนนของแบบฝึกทักษะ รวมทุกชุดการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 7 8   

คนท่ี  

1 13 15 15 14 14 12 13 15 13.87 

2 15 15 15 15 14 14 15 15 14.75 

3 14 9 13 14 15 13 15 15 13.50 

4 14 14 14 15 15 12 14 14 14 

5 15 14 15 14 15 15 15 15 14.75 

6 15 15 13 14 15 15 14 15 14.50 

7 13 15 15 15 14 12 14 15 14.12 

8 15 13 11 14 15 14 15 15 14 

9 15 13 13 14 14 15 13 15 14 

10 12 14 12 15 15 13 11 15 13.38 

11 15 14 14 15 15 12 15 15 14.38 

12 15 12 13 15 14 15 15 15 14.25 

13 14 15 10 14 13 15 15 13 13.63 

14 13 9 11 13 15 15 15 15 13.25 

          



  95 

          

ตาราง 24 (ต่อ)   

 

ชุดที่ 

ผลคะแนนของแบบฝึกทักษะ รวมทุกชุดการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 7 8   

คนท่ี          

15 15 15 11 14 12 12 13 14 13.25 

เกณฑ์วัดผล    ≥ 
7.5 

    13.97 

 
จากตาราง เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้คะแนนจากแบบฝึกทักษะรวมในแต่ละชุด

การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 7.5 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยรวม  13.97 โดยชุดการเรียนรู้ที่มี
ผู้ได้คะแนนจากแบบฝึกทักษะสูงที่สุดเต็ม 15 คะแนน ถึง 12 คน คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 8 ท าไมคนไทย
รักในหลวง ซึ่งเป็นชุดที่กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกทักษะทั้งฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ออกแบบ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและแสดงความสามารถของผู้เรียนหลังจากผ่านการเรียนรู้ในชุด
การเรียนรู้มาทั้งหมดบทนี้จึงเป็นบทสรุปความเข้าใจ เนื้อหาอารยธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน และเหตุผลที่ท าให้เกิดความรักระหว่างกันโดย
มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มตัวอย่างอภิปรายได้อย่างมีเหตุผลจากประสบการณ์และความรู้จากชุดการ
เรียนรู้ทั้งหมด ส่วนชุดการเรียนรู้ที่มีกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 9 คะแนน แต่ยังผ่าน
เกณฑ์ คือชุดการเรียนรู้ที่ 2 ในหลวงในใจชาวไทย ที่แบบฝึกเน้นทักษะการฟังเพื่อให้เข้าใจบทบาท
ของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนและการใช้อุปมาอุปลักษณ์ที่สอดคล้องกับ
ความหมาย ซึ่งยากส าหรับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะยังอยู่ในชุดการเรียนรู้บทแรก ๆ ท าให้ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่สูงนัก 

เมื่อพิจารณาคะแนนของแต่ละคนจากการท าแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ทุกชุด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนต่างกันไม่มาก นอกจากคนที่ 3 และ 14 ที่ได้ 9 คะแนน จาก
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 และคนที่ 13 ที่ได้ 10 คะแนน จากชุดการเรียนรู้ที่ 3 แล้ว กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
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อยู่ในช่วง 10 – 15 คะแนน โดยมีอัตราเพิ่มลดระหว่างบท 0 – 4 คะแนน และน าไปสู่บทสุดท้ายที่ได้
คะแนน 13 -15 ดังที่วิเคราะห์พัฒนาการข้างต้น แต่น่าสังเกตที่กลุ่มตัวอย่างคนที่ 15 ซึ่งมีคะแนน
ในชุดต้นมากกว่าชุดท้าย ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็นไปตามระดับความง่าย – ยาก และความสามารถ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับกราฟแสดงประสิทธิผลของผู้เรียนในการวิเคราะห์ผลการทดลองข้อ 2.2 
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ที่มีลักษณะกราฟสูงในตอนต้น ตกลงในตอนกลาง และพุ่งขึ้นในช่วง
ท้ายแต่ยังได้คะแนนน้อยกว่าชุดแรกเช่นกัน 

การวิ เคราะห์ผลการทดลองในบทนี้  ทั้ ง ด้านประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ 
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้
เห็นว่าชุดการเรียนรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษาเวียดนาม ช่วยพัฒนาความรู้ทั้งด้านอารยธรรมไทย และทักษะการใช้ภาษาไทยแก่
กลุ่มตัวอย่าง โดยชุดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 91.58 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ มีค่า
ประสิทธิผล อยู่ในช่วง 82.50 - 96.25 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคะแนนสูงต่ าแล้ว พบว่าผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดเช่นกัน ส่วนพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทยที่วัดจากแบบฝึกทักษะในแต่ละชุดก็ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 คะแนนในทุกแบบฝึก  ชุดการเรียนรู้นี้จึงมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
เวียดนาม 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย โดยใช้บทเพลง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เป็นการสร้างชุดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนชาวเวียดนามได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ร่วมกับ
การเรียนรู้เนื้อหาอารยธรรมไทยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคมไทย
ยิ่งขึ้น โดยมีการทดลองและประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยจะสรุป อภิปรายผล และ
เสนอแนะข้อคิดเห็น ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากความมุ่งหมายของปริญญานิพนธ์ คือ พัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย 

โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม  โดยน าบทเพลง
เทิดพระเกียรติมาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะภาษาไทยและเพิ่มความรู้ด้านอารยธรรมไทย
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้จ านวน 8 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
ค าชี้แจงการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรมซึ่งเป็นแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ
ท้ายบทชุดละ 10 ข้อ รวม 80 ข้อ จากนั้นท าตามขั้นตอนการวิจัยจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้เนื้อหาด้านอารยธรรมไทย
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรหลาย
ด้าน ทั้งด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน หลักธรรมในการปกครอง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บทบาทของพระองค์ในสังคมไทยและสังคมโลก และสาเหตุ
ที่ท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ส าคัญในสังคมไทย เนื้อหาในชุดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนชาว
เวียดนามเข้าใจอารยธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย และท าคะแนน
แบบทดสอบได้ดี  โดยเฉพาะชุดที่มี เนื้อหาสัมพันธ์กับความรู้ ด้านอารยธรรมเกี่ ยวกับ
พระมหากษัตริย์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรียนในวิชาไทยศึกษา หรือเชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญในวัฒนธรรมเวียดนาม 
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ด้านทักษะการใช้ภาษาไทย ชุดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 4 ท าไม
พระราชาท างานหนัก ได้คะแนนร้อยละ 96.67 ชุดการเรียนรู้นี้มีบทเพลง ตามรอยพระราชา เป็น
สื่อหลัก มีจุดเด่น คือ การเรียนรู้ภาษาไทยและเนื้อหาอารยธรรมไทยเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
ผ่านวิธีการต้ังค าถามและตอบค าถาม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ดานการใช้ภาษาดี จึง
สามารถแต่งประโยคค าถามค าตอบได้ถูกพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน  หลักธรรมในการ
ปกครอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บทบาทของพระองค์ในสังคมไทยและสังคมโลก 
และสาเหตุที่ท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ส าคัญในสังคมไทย เนื้อหาในชุดการเรียนรู้ช่วยให้
ผู้เรียนชาวเวียดนามเข้าใจอารยธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย และ
ท าคะแนนแบบทดสอบได้ดี โดยเฉพาะชุดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับความรู้ด้านอารยธรรมเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรียนในวิชาไทยศึกษา หรือเชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญในวัฒนธรรมเวียดนาม 

ด้านทักษะการใช้ภาษาไทย ชุดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 4ท าไม
พระราชาท างานหนัก ร้อยละ 96.67 ชุดการเรียนรู้นี้มีบทเพลง ตามรอยพระราชา เป็นสื่อหลัก มี
จุดเด่น คือ การเรียนรู้ภาษาไทยและเนื้อหาอารยธรรมไทยเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ ผ่าน
วิธีการต้ังค าถามและตอบค าถาม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ดานการใช้ภาษาดี สามารถแต่ง
ประโยคค าถามค าตอบได้ตรงหลักไวยากรณ์และอธิบายความหมายได้ถูกต้อง รวมทั้งมีความรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มากขึ้นจากการใช้ชุดการเรียนรู ้

ชุดการเรียนรู้ที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 ในหลวงในใจชาวไทย ได้คะแนน
ร้อยละ 86.67 มีบทเพลง ของขวัญจากก้อนดิน เป็นสื่อหลัก ผู้เรียนได้ศึกษาบทเพลงและเนื้อหา
อารยธรรมไทยผ่านการใช้ภาษาเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปลักษณ์ อันเป็นลักษณะเด่นที่ปรากฏใน
บทเพลง โดยอธิบายความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นนามธรรม จึงยากส าหรับชาว
ต่างประเทศที่มีความแตกต่างด้านประสบการณ์และวัฒนธรรม 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบดังกล่าวแบบแบ่งกลุ่มตามค่าเฉลี่ยสูง 
และค่าเฉลี่ยต่ า พบว่าทั้งสองกลุ่มได้คะแนน 97.08 และ 84.16 ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ ร้อยละ 70 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้เช่นกัน แต่มีรายละเอียดต่างกันในพัฒนาการเรียนรู้ โดยกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูง ได้คะแนนจากแบบทดสอบเพิ่มขึ้นตามล าดับพัฒนาการเรียนรู้จากง่ายไปหา
ยาก และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ า 
มีคะแนนขึ้นลง บางช่วงผกผันกับค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของแบบทดสอบชุดการเรียนรู้ เช่น มีกลุ่ ม
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ตัวอย่างจากกลุ่มค่าเฉลี่ยต่ า ได้คะแนนเต็มในชุดการเรียนรู้ที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงว่า
อาจมีพื้นฐานความรู้หรือพัฒนาการมากกว่าผู้เรียนกลุ่มใหญ่ จากนั้นผู้วิจัยได้ประเมินพัฒนาการ
ทักษะการใช้ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนแบบฝึกทักษะในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 ชุด 
ชุดละ 3 แบบฝึก ซึ่งมีคะแนนเต็มแบบฝึกละ 5 คะแนน รวมคะแนนชุดละ15 คะแนน จ าแนกผล
ตามชุดการเรียนรู้ โดยต้ังเกณฑ์วัดผลไว้ที่ 7.5 หรือร้อยละ 50 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนได้คะแนน
รวมผ่านเกณฑ์ ได้ค่าเฉลี่ย 13.97 มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

หากพิจารณาผลการวิจัยในแต่ละส่วน เริ่มจากค่าประสิทธิภาพ 91.58 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ที่ก าหนดไว้ นอกจากคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทซึ่งเป็นแบบทดสอบระหว่างเรียนในการ
ประเมินผลแล้ว ผู้วิจัยประมวลผลความคิดเห็นและค าแนะน าจากแบบสอบถามท้ายบทและท้าย
การเรียนรู้ทั้งหมดแล้วพบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมและหลักภาษาสอดคล้องกับการเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีพื้นฐานดี ชุดการเรียนรู้นี้ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กับประชาชนไทย  ได้เรียนรู้วงศัพท์จากบทเพลง 

ส่วนผลการวิจัยด้านประสิทธิผลที่พิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนแยก
ตามบุคคลได้ค่าเฉลี่ย 91.58 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยประสิทธิผล
อยู่ระหว่าง 82.50 – 96.25 กราฟคะแนนที่ไม่ต่างกันมากนัก แสดงให้เห็นประสิทธิผลของชุดการ
เรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน สะท้อนความรู้พื้นฐานและความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน เมื่อ
จัดกลุ่มค่าเฉลี่ยสูง และต่ าแล้ว พบว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งคู่ แต่แตกต่างตามความสามารถ
พื้นฐานด้านอารยธรรมไทยและทักษะภาษาไทย รวมถึงภาระด้านอ่ืน เช่นการท างานระหว่างเรียน
ของผู้เรียน อนึ่ง จากผลคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนต่ าสุดมากที่สุด คือ 70 คะแนน จ านวน 4 
คน แต่ยังผ่านเกณฑ์วัดผลในชุดที่ 8 ท าไมคนไทยรักในหลวง และได้คะแนนสูงสุดมากที่สุด คือ 
100 คะแนน จ านวน 11 คน ใน ชุดที่ 4 ท าไมพระราชาท างานหนัก และชุดที่ 6ธรรมะของพระราชา
เพื่อปวงชน แสดงให้เห็นว่าแม้ชุดการเรียนรู้เนื้อหาและกระบวนการที่ยากอย่างชุดที่ 8 ซึ่งเปรียบ
เหมือนบทสรุปให้ผู้เรียนประมวลผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่คนไทยรักในหลวง แล้ว
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน และชุดที่ 6 
ที่มีเนื้อหาและค าศัพท์เกี่ยวกับธรรมะซึ่งยากส าหรับชาวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างก็สามารถเรียนรู้
ได้ในระดับผ่านเกณฑ์จนถึงระดับดีมากคือได้คะแนนเต็ม ส่วนชุดที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
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บรมนาถบพิตร และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ เน้นการต้ังค าถามเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับประสบการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรียนหรือเคยเห็นภาพจากพระราชกรณียกิจการ
พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

ด้านผลการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง ที่วิเคราะห์
จากผลคะแนนแบบฝึกทักษะในชุดการเรียนรู้ทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 13.97 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และ
สังเกตได้ว่าในชุดการเรียนรู้ระดับต้น เช่น ชุดการเรียนรู้ที่ 1 - 2 ที่เน้นความเข้าใจจากการฟังหรือ
อ่านแล้ววิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจากแบบฝึกทักษะการฟังน้อยกว่าทักษะการอ่าน แสดง
ให้เห็นว่ามีพื้นฐานการอ่านที่ดีกว่า และควรพัฒนาทักษะการฟังซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ลักษณะของชุดการเรียนรู้นี้ที่มีบทเพลงเป็นสื่อหลัก ส่วนการเรียนรู้ระดับกลาง ในชุดการเรียนรู้ที่ 3 
- 5 และระดับสูง ในชุดการเรียนรู้ท่ี 6 - 8 ที่เน้นกระบวนการคิดแบบสังเคราะห์ –ประเมินค่า ผู้เรียน
มีพัฒนาการด้านการฟังดีขึ้น เช่นเดียวกับการเขียนและการพูดที่มีแบบฝึกให้พัฒนาทักษะมากขึ้น 
ส่วนทักษะการอ่าน กลุ่มตัวอย่างยังท าคะแนนได้ดีในระดับคะแนนเต็มเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี และชุดการเรียนรู้ก็ช่วยพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หากพิจารณารายละเอียดด้านความยากง่ายซึ่งส่งผลต่อคะแนน พบว่าบทเพลงและชุด
การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะและความเปรียบ ยากส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ จึงต้องมี
การอธิบายและการยกตัวอย่างที่ชัดเจน รวมทั้งอาจต้องเพิ่มเวลาในการเรียนรู้ แม้กลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นชาวเวียดนามแสดงความคิดเห็นว่าการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปลักษณ์มีลักษณะใกล้เคียง
กับความเปรียบในภาษาเวียดนาม แต่ก็ยังน ามาใช้ในประโยคได้ไม่ถูกต้องนัก อาจเป็นเพราะ
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ส่วนเรื่องราชาศัพท์ซึ่งนับเป็นเรื่องยากส าหรับชาวต่างชาติเช่นกัน
นั้น ปรากฏไม่มากนักในบทเพลงเพราะเป็นสื่อที่มุ่งให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่
เครียดหรือเกร็งในการเขียนหรือพูดอภิปราย อย่างไรก็ดี มีผู้เสนอแนะให้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับราชา
ศัพท์ในชุดการเรียนรู้น้ีเพราะผู้เรียนสนใจศึกษาเรื่องพระมหากษัตริย์และการใช้ค าให้เหมาะสมกับ
สถานภาพในสังคมไทย 

จากผลการวิจัยทั้งหมด และการสังเกตระหว่างการทดลอง แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่ใช้ชุด
การเรียนรู้นี้ได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและความรู้อารยธรรมไทย พร้อมทั้งรู้สึกเพลิดเพลินไปกับบท
เพลง โดยสามารถใช้ชุดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ปรับเวลาได้ตามต้องการ ชุดการเรียนรู้จึง
เหมาะสมกับผู้เรียนชาวเวียดนามที่ต้องการเรียนรู้นอกเวลา 
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อภิปรายผล 
บทเพลงเทิดพระเกียรติ อันเป็นสื่อหลักในชุดการเรียนรู้ ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาว

ต่างประเทศ เรียนรู้อารยธรรมไทยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องยาก และมีรายละเอียดมาก
ได้เพลิดเพลิน เนื่องจากบทเพลงเทิดพระเกียรติชุดนี้ใช้ภาษาที่เข้าถึงง่าย เรียบเรียงเข้ากับ
ท่วงท านองรื่นหู  โดยกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า “หลายเพลงเคยได้ยิน บางเพลงเพิ่งได้ยินครั้งแรกก็
ชอบ ฟังเพลินและยังได้ความรู้ด้วย” “บทเพลงไพเราะมาก” “ฟังบทเพลงแล้วอยากค้นคว้าเกี่ยวกับ
ในหลวง ร.9 มากขึ้น”  ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของบทเพลงที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นทางลัดในการเรียนรู้(ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช 2557)และด้วยลักษณะพิเศษของ
บทเพลงเทิดพระเกียรติที่ประพันธ์ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  
ท าให้ถ้อยค าในบทเพลงเปี่ยมความหมาย ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านเมือง และความรู้สึกที่
ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์ได้ลึกซึ้ง(อรรถวิทย์ รอดเจริญ 2552, มกราคม – มิถุนายน) จึงเป็น
บทเพลงที่เหมาะสมในการน ามาเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านอารยธรรมไทย 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาไทยที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยระดับดี – ดีมาก 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นชาวเวียดนามที่ศึกษาไทยศึกษา ระดับปีที่ 3  มีความรู้ทั้งด้าน
ทักษะภาษาไทยและอารยธรรมไทย รวมทั้งชอบฟังและร้องเพลง ส่วนใหญ่ฟังบทเพลงแล้วจ าได้
แม่นย า ทั้งเนื้อหาและสื่อในชุดการเรียนรู้นี้จึงสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน อย่างไรก็ดี แม้
ผู้วิจัยจะออกแบบชุดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่
บางชุดต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งจึงเข้าใจ เช่น ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ที่มีเนื้อหาเรื่องความเปรียบอุปมาอุป
ลักษณ์และความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏชัดในบทเพลง แต่ก็
ยังเป็นความรู้สึกเชิงนามธรรมที่ผู้เรียนชาวต่างประเทศไม่เข้าใจหรือไม่อาจซาบซึ้งเท่าคนไทย
เพราะความแตกต่างทางประสบการณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสังคม
ที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ปกครองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังสังคมไทย 

อนึ่ง การเรียงล าดับบทเพลงที่ใช้ในชุดการเรียนรู้อาจเป็นข้อจ ากัดท าให้บทเพลงที่ มี
ลักษณะการใช้ภาษาที่ยากกว่าอยู่ในล าดับต้น ผู้วิจัยจึงควรน าไปปรับปรุงในการสร้างเครื่องมือ
วิจัยหรือสื่อการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

“อ่านเข้าใจง่าย ได้ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน” “ชุดการเรียนรู้มีข้อมูลที่หนูไม่รู้เยอะ” “บางค า
ไม่เข้าใจ แต่ก็ได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่” “ดีที่มีกิจกรรมให้วิเคราะห์” “ชุดนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมมาก 
เกี่ยวกับความรักระหว่างประชาชนกับในหลวง” “ได้ความรู้ด้านอารยธรรมมากครับ” เป็นตัวอย่าง
จากความคิดเห็นของผู้ที่ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้นี้ ที่สะท้อนให้เห็นว่าชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับอารย
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ธรรมไทย โดยใช้บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเวียดนาม 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและเพิ่มพูนความรู้ทาง
อารยธรรมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมที่ผู้เรียนสนใจ โดยเทคนิคส าคัญในการสร้างชุด
การเรียนรู้นี้คือ การใช้บทเพลงเป็นสื่อหลัก ซึ่งช่วยท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย เรียนรู้เนื้อหาที่ยาก
ได้เพลิดเพลินขึ้น 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศจึงเป็นเทคนิคส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะภาษาไทย มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ช่วยกระตุ้นความต้องการศึกษาค้นคว้า และ
จินตนาการ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรใช้สื่อเพลงอ่ืนๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยส าหรับผู้เรียน

ชาวต่างประเทศ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพัสวรรณ ศรีลาน 
วัน เดือน ปี เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 
สถานที่เกิด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย   
วิชาเอกการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 136/10 อาคาร 16 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวง/เขตบางนา             
กรุงเทพฯ 10260   
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