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บทที่ ๑

   เทคนิคและวธีิการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา



วตัถุประสงค์ประจ าบท

• อธิบายการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได้

• บอกความหมายและความมุ่งหมายของอดุมศึกษาได้

• แบ่งประเภทของสถาบันอุดมศึกษาได้

• อธิบายภารกจิหลกัของอุดมศึกษาได้

• ระบุเทคนิคและวธีิการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาได้



ขอบข่ายเนือ้หาประจ าบท
• ความน า

• การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

• ความหมายและจุดมุ่งหมายของอุดมศึกษา

• ความเป็นมาของอุดมศึกษาไทย

• ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา

• ภารกจิหลกัของสถาบันอุดมศึกษา

• แนวโน้มของอุดมศึกษาในอนาคต

• เทคนิคและวธีิการศึกษาระดบัอุดมศึกษา



บทที่ ๑
-   การศึกษา หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม  
การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ  
การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สงัคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ



บทที่ ๑
การจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คอื 

• การศึกษาในระบบ  
• การศึกษานอกระบบ และ
• การศึกษาตามอัธยาศัย 



บทที่ ๑
การศึกษาในระบบ

เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วธีิ
การศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา 



การศึกษาในระบบ    มีสองระดบัคือ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

     1. การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึง
จดัไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา การ
แบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การแบ่งระดบั
หรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/thaibasiced-system.pdf
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/thaibasiced-system.pdf
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/non-formal-system.pdf
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/non-formal-system.pdf
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/non-formal-system.pdf


การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพืน้ฐานแบ่งเป็นสามระดบั
 1.1  การศึกษาก่อนระดบัประถมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็ท่ี
มีอาย ุ3 – 6 ปี
 1.2  การศึกษาระดบัประถมศึกษา โดยปกติใชเ้วลาเรียน 6 ปี
 1.3  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดบั ดงัน้ี
        - การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยปกติใชเ้วลาเรียน 3 ปี
        - การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใชเ้วลาเรียน 3 ปี 
แบ่งเป็นสองประเภท ดงัน้ี
          1) ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา
          2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และ
ทกัษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดบัอาชีพชั้นสูงต่อไป



       2.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญา
และระดบัปริญญา การใชค้  าวา่ "อุดมศึกษา" แทนค าวา่ "การศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยั"  กเ็พ่ือจะใหค้รอบคลุมการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรหรือ
อนุปริญญา  ท่ีเรียนภายหลงัท่ีจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว้

ทั้งน้ีการศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเกา้ปีโดยใหเ้ดก็ซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจ็ดเขา้เรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบหก เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของ
การศึกษาภาคบงัคบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

การศึกษาภาคบงัคบันั้นต่างจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
บงัคบัใหป้ระชาชนตอ้งเขา้เรียนแต่เป็นสิทธ์ิของคนไทย ส่วนการศึกษาภาคบงัคบั
เป็นการบงัคบัใหเ้ขา้เรียนถือเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ



บทที่ ๑
การศึกษานอกระบบ

เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบวธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษาการวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตร
จะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม



หลกัการของการศึกษานอกระบบ

             1. เนน้ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง
         2. ส่งเสริมการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ มี
ความยดืหยุน่ในเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบต่าง ๆ
         3. จดัการศึกษาใหส้นองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ใหเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีสมัพนัธ์กบัชีวติ
         4. จดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ผูส้อนมิไดจ้ ากดัเฉพาะครู อาจจะเป็นผูรู้้ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือจากทอ้งถ่ิน



 การศึกษานอกระบบ    เป็นกระบวนการจดัการศึกษาใหผู้พ้ลาดโอกาสเรียน
จากระบบการศึกษาปกติ หรือผูต้อ้งการพฒันาตนเอง ไดรั้บการเรียนรู้ โดย
เนน้การเพ่ิมศกัยภาพของผูเ้รียน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน
ทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสิทธิมนุษยชนท่ีทุกคน
พึงไดรั้บดงักล่าว ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตไดอ้ยา่งแทจ้ริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางและเป็นไปใน
อตัราท่ีรวดเร็ว อนัจะส่งผลใหป้ระเทศมีศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและการพฒันาโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้งเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
เพราะเป็นการพฒันาท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาโดยมุ่งเนน้ให้
คนมีคุณธรรมน าความรู้ อนัจะเป็นสะพานทอดน าไปสู่สงัคมแห่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป



บทที่ ๑
การศึกษาตามอธัยาศัย

เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม 
และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ 
สงัคม  สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้
อ่ืนๆ



รูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศัย 

การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัไม่มีรูปแบบการศึกษา หรือ
การเรียนรู้ท่ีตายตวั ไม่มีหลกัสูตรเป็นตวัก าหนดกรอบ
กิจกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้ข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการ และแรงจูงใจใฝ่รู้ของแต่ละบุคคล 
อยา่งไรกดี็ เราสามารถจดักิจกรรม เพื่อเสริมใหเ้กิดการ
เรียนรู้ตามอธัยาศยัได ้ดงัน้ี 



• จดักิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นหอ้งสมุดประชาชน 
การเรียนรู้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พิพิธภณัฑ ์การจดักิจกรรม
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น การจดักลุ่มเสวนา หรือการอภิปราย 
กิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล และความรู้ต่างๆ ฯลฯ

• ส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ไดแ้ก่ 
สนบัสนุนส่ือแก่หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่างๆ

• ส่งเสริมใหห้น่วยงานเครือข่ายจดัการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น หอ้งสมุด
ในสถานท่ีราชการ สถานประกอบการ ฯลฯ

• ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันากลุ่มต่างๆ ตามความตอ้งการ และความ
สนใจ เช่น กลุ่มดนตรี กลุ่มส่ิงแวดลอ้ม พฒันาชุมชน ฯลฯ



หลกัการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย
• จดัใหส้นองกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศและวยั ตามความ
สนใจ และความตอ้งการ
• จดัใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ
• จดัโดยวิธีหลากหลายโดยใชส่ื้อต่างๆ
• จดัใหย้ดืหยุน่ โดยไม่ยดึรูปแบบใดๆ
• จดัใหท้นัต่อเหตุการณ์
• จดัไดทุ้กกาลเทศะ
• จดับรรยากาศ สถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 



        การศึกษาตามอธัยาศยั ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ท่ี
เติมเตม็ความตอ้งการของมนุษยท่ี์แสวงหา ตอ้งการ
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือการเรียนใน
ระบบโรงเรียน โอกาสของการเรียนรู้ตามอธัยาศยั
เกิดข้ึนได ้ในทุกเวลา ไม่จ ากดัสถานท่ี และเรียนรู้ได้
จากส่ือต่างๆ (อาทิ รายการวิทย-ุโทรทศัน์กระจาย
เสียง ภาพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ CD-DVD 
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต)



บทที่ ๑
• ความส าคญัของการศึกษา

   การศึกษามีความส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ค ากล่าว
ท่ีวา่การศึกษาคือชีวติ และชีวติคือการศึกษา   ค  ากล่าว
เช่นน้ียงัคงเป็นความจริงอยูต่ลอดไป การศึกษาของ
มนุษยจ์ะเร่ิมอยา่งจริงจงักต่็อเม่ือชีวติไดเ้ร่ิมลืมตาดูโลก 
และจะตอ้งศึกษาอยูต่ลอดไปจนกวา่ชีวติจะจากโลกน้ีไป 
รวมทั้งโลกดว้ย กจ็ะไดรั้บการพฒันาต่อไปดว้ย



บทที่ ๑
        การศึกษาจึงมีความส าคญัต่อบุคคล สงัคม ประเทศชาติ 
และต่อโลกเป็นอยา่งยิง่ อาจจะกล่าวไดว้า่ “ตราบใดท่ี
โลกยงัมีมนุษยไ์ม่ส้ินสุดการศึกษาตอ้งอาศยั” เหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะมนุษยท่ี์อาศยัโลกอยูจ่ะตอ้งอาศยั
กระบวนการทางการศึกษาส าหรับการพฒันาตน เม่ือ
สมาชิกของสงัคมไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพแลว้ 
สงัคมและประเทศชาติรวมทั้งโลกดว้ยกจ็ะไดรั้บการ
พฒันาต่อไปดว้ย 



บทที่ ๑
ปัจจัยทีก่่อให้เกดิสถาบันอุดมศึกษา
๑ อิทธิพลของแนวคิดจากต่างประเทศ
๒ ความตอ้งการก าลงัคนของทางราชการ
๓ พฒันาทางดา้นการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

๔ การเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
๕ การเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษา



บทที่ ๑
ความหมายและจุดมุ่งหมายของอุดมศึกษา

    ค าวา่ อดุมศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีสูงข้ึนจาก
ระดบัมธัยมศึกษา มีรากศพัทม์าจากค าบาลี อุดม
หมายถึง สูงสุด และ ศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน 

ค าวา่ อุดมศึกษา จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด



บทที่ ๑
ความหมายและจุดมุ่งหมายของอุดมศึกษา

           ความมุ่งหมายของสถาบนัอุดมศึกษาควรเนน้
การศึกษาเพ่ือพฒันาสนบัสนุนและส่งเสริมความเป็น
มนุษย ์ความกา้วหนา้ การแสวงหาความคิดใหม่    
เพื่อสร้างสรรคค์วามเป็นเลิศทางวิชาการอนัจะ
น าไปสู่เป้าหมายท่ีสูงยิง่ของสงัคม



บทที่ ๑
การอุดมศึกษาในประเทศไทย

         การจดัการศึกษาของประเทศไทยมีวิวฒันาการมา
ตั้งแต่สมยัโบราณเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ดว้ยความ
เช่ือท่ีวา่การศึกษาช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพ่ือ
พฒันาคนไทยใหมี้ความพร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั
ส าหรับการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้

      



       การจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมาโดยตลอด อาจจะเป็น
เพราะมีปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศท าใหส้ังคมมีการ
เปล่ียนแปลง กล่าวคือ ปัจจยัภายในเกิดจากความตอ้งการพฒันา
สงัคมใหมี้ความเจริญและทนัสมยั ส่วนปัจจยัภายนอกเกิดจาก
กระแสความเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจและ
การเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสารกนัท าใหป้ระเทศไทยตอ้ง
ปรับตวัใหท้นัสมยั เพ่ือความอยูร่อดและประเทศไดเ้กิดการพฒันา
ใหท้ดัเทียมกบันานาประเทศ ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาท าใหก้ารจดั
การศึกษาของไทยมีววิฒันาการเร่ือยมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริม
ความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ชาติใหม้ัน่คงและเจริญกา้วหนา้ 



บทที่ ๑
ประเภทของสถาบันอดุมศึกษา                          
จดัเป็น ๓ ประเภท

     ๑.ประเภทมหาวทิยาลยั
     ๒.ประเภทสถาบนัอุดมศึกษาระดบัสูง
     ๓.ประเภทวิทยาลยัหรือวิทยาลยัวิชาชีพเฉพาะ



บทที่ ๑
 ๑.ประเภทมหาวทิยาลยั
     ท าหนา้ท่ีในการสอน วิจยั บริการทางวิชาการ ให้
การศึกษาระดบัสูง ปริญญาตรี โท เอก ในหลาย
สาขาวชิามุ่งสู่ความทนัสมยัและระดบัสากล เพ่ือ
สนองแข่งขนักบัระดบันานาประเทศได ้ภาระหนา้ท่ี
น้ีควรจะเป็นของมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค



บทที่ ๑
๒.ประเภทสถาบันอุดมศึกษาระดบัสูง

         ท าหนา้ท่ีในการสอน วิจยั บริการทางวิชาการ ให้
การศึกษาระดบัสูง ปริญญาตรี โท เอก ในหลาย
สาขาวชิา มุ่งอุดมศึกษาสู่ปวงชนและอุดมศึกษาตลอด
ชีวติ เพ่ือใหส้ามารถพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน ภารกิจน้ี
ควรจะเป็นของมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใน
ทอ้งถ่ิน



บทที่ ๑
๓.ประเภทวิทยาลยัหรือวทิยาลยัวชิาชีพเฉพาะ

        ท าหนา้ท่ีในการสอน วิจยั บริการทางวิชาการ ให้
การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือต ่ากวา่ มุ่งอุดมศึกษา
เฉพาะกลุ่มเพ่ือใหส้ามารถประกอบอาชีพเฉพาะและ
การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาต่อเน่ืองและตลอด
ชีวติ ภารกิจน้ีควรจะเป็นของวทิยาลยัต่างๆ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค ทั้งของรัฐและเอกชน



บทที่ ๑
ภารกจิหลกัของสถาบันอุดมศึกษา

     ๑.การผลติบัณฑิต

     ๒.การค้นคว้าวจิัย

     ๓.การให้บริการวิชาการแก่สังคม

     ๔.การท านุ บ ารุงศิลปวฒันธรรม



บทที่ ๑
แนวโน้มของอุดมศึกษาในอนาคต

          มาตรฐานการศึกษาของไทยจะตอ้งเปิดกวา้งสู่โลกภายนอก 
อุดมศึกษาไทยจึงตอ้งพฒันาเพิ่มขีดความสามารถของบณัฑิตให้
มีคุณภาพระดบัสากล ส่งเสริมโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
พฒันาอาจารย ์และบุคลากร สู่ระดบัสากล พฒันาหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน เพื่อยกระดบัอุดมศึกษาไทยใหเ้ขม้แขง็ สอด
รับการพฒันาของประชาคมอาเซียนต่อไป



ท่านมีเทคนิคและวธีิการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอยา่งไร



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๒/๒๕๕๖



บทที่ ๒

กระบวนการเรียนรู้และ

แหล่งเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา



วตัถุประสงค์ประจ าบท
• บอกความหมายและความส าคญัของการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ได้

• ระบุเทคนิคและกระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ไดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ได้

• อธิบายเทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้



ขอบข่ายเนือ้หา
• ความน า
• ความหมายและความส าคญัของการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
• เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้
• เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง



บทที่ ๒
การเรียนรู้    หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ค่อนขา้งถาวร และ
พฤติกรรมใหม่น้ี เป็นผลมาจากประสบการณ์
หรือการฝึกฝน มิใช่ ผลจากการตอบสนองจาก
ธรรมชาติ สญัชาตญาณ อุบติัเหตุ หรือความ
บงัเอิญ  



บทที่ ๒
     กระบวนการเรียนรู้    
       เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเช่ือมโยงจากการรับรู้ 
กล่าวคือ เม่ือประสาทสมัผสักระทบส่ิงเร้าและเกิด
ความรู้สึกส่งไปยงัสมอง สมองบนัทึกความรู้สึก  
นั้นไวเ้ป็นประสบการณ์และเม่ืออวยัวะรับสมัผสั
กระทบกบัส่ิงเร้าเดิมอีก สามารถระลึกได ้หรือ      
จ าได ้ กถื็อวา่เกิดการเรียนรู้ข้ึน



บทที่ ๒
    แหล่งเรียนรู้        หมายถึง  แหล่งข่าวสาร
ขอ้มูล  สารสนเทศ  แหล่งความรู้ทางวทิยาการ
และประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียน      
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่ง
ต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้



บทที่ ๒
บุคคลแห่งการเรียนรู้     
                   คือ  บุคคลท่ีมีคุณมีลกัษณะ  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้     
    ช่างสงสัย  อยากรู้อยากเห็น กระหายความรู้  สนใจติดตาม
ความเคล่ือนไหว  ความเปล่ียนแปลงของสงัคม  พยายาม
สืบเสาะ  หมัน่ศึกษาคน้ควา้ส่ิงท่ีสนใจใคร่รู้  ดว้ยความ
อุตสาหะวริิยะ  แลว้น าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์        
เพื่อพฒันาตนเอง  พฒันางาน  และพฒันาสังคม



บทที่ ๒
ประเภทและตวัอย่างของบุคคลแห่งการเรียนรู้

      1. เป็นโดยตนเอง  ไม่ไดรั้บการศึกษาในระบบ
โรงเรียน  บุคคลประเภทน้ีมีความใฝ่รู้  

   ใฝ่เรียน  มีความอุตสาหะวิริยะ   ศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

        



บทที่ ๒
ประเภทและตวัอย่างของบุคคลแห่งการเรียนรู้

        2.  เป็นโดยฝึกหดั  ไดรั้บการศึกษาในระบบ
โรงเรียน  บุคคลประเภทน้ีถา้ไดรั้บการสร้างและ
เสริม ใหมี้คุณลกัษณะเป็นผูใ้ฝ่เรียน  ใฝ่รู้ กจ็ะ
สามารถน าทกัษะวิธีการเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กฝนไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือ ในการแสวงหา ความรู้ต่อไปไดต้ลอดชีวติ



บทที่ ๒
แนวทางการพฒันาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            สงัคมในโลกปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว  วทิยาการต่าง ๆ เจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง 

    ไม่หยดุย ั้ง การจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัจึงตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยจะตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียน 
ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คือ

        



บทที่ ๒
แนวทางการพฒันาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

       1.  เพื่อใหเ้ป็นผูส้ามารถพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา 
ไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลท่ีมีความรู้ หรือ สามารถจ าขอ้มูล 
ความรู้ไดเ้ท่านั้น

        2.  เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนมีนิสยัใฝ่หาความรู้  รักท่ีจะเพิ่มพนู
ความรู้  ทกัษะและเจตคติของตน รักท่ีจะเรียนรู้ ตลอด
ชีวติ

       



บทที่ ๒
แนวทางการพฒันาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

        3.  รู้จกัปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆ ในโลกซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา

        4.  เพ่ือใหเ้ป็นผูเ้รียนเป็นผูห้มัน่แสวงหา หมัน่
เรียน หมัน่รู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน ์อยูเ่สมอ



บทที่ ๒
ความส าคญัของการเรียนรู้

                 การเรียนรู้มีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาคน พฒันาชาติ การท่ี
ประเทศชาติจะพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ไดน้ั้น ตอ้ง
อาศยัการเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญั



บทที่ ๒
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้

          แหล่งการเรียนรู้ช่วยเช่ือมโยงเร่ืองราวในทอ้งถ่ินสู่
การเรียนรู้สากล พฒันาคุณลกัษณะและความคิด ความ
เขา้ใจในคุณค่า และทศันคติ ค่านิยม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รัก
การเรียนรู้ มีทกัษะการแสวงหาความรู้ สามารถจดัการ
ความรู้ ซ่ึงมีความส าคญัและมีความหมายอยา่งมาก
ส าหรับผูเ้รียน ดงัน้ี



บทที่ ๒
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
1.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสภาพชีวิตจริง สามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ช่วยใหเ้กิดการพฒันา
คุณภาพชีวติของตน ครอบครัว ทอ้งถ่ิน

2.ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมายต่อชีวติ ท า
ใหเ้ห็นคุณค่า เห็นความส าคญัของส่ิงท่ีเรียน



บทที่ ๒
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
3.ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทอ้งถ่ินสู่ความรู้สากล
ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 

4.เห็นความส าคญัของการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง



บทที่ ๒
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
5.มีส่วนร่วมในองคก์ร ทอ้งถ่ิน บุคคล และครอบครัว
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน
6.ไดเ้รียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง ส่งผลให ้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้ 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้



บทที่ ๒
องค์ประกอบของการเรียนรู้
๑.ส่ิงเร้า

   ๒.แรงขบั
   ๓.การตอบสนอง
   ๔.แรงเสริม



บทที่ ๒
องค์ประกอบของการเรียนรู้
๑.ส่ิงเร้า     เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์
ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัการท่ีท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยา หรือ
พฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการ
สอน ส่ิงเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรมการสอน และ
อุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ีครูน ามาใช้



บทที่ ๒
องค์ประกอบของการเรียนรู้
   ๒.แรงขบั  มี ๒ ประเภท
 - แรงขบัปฐมภมิู เช่น ความหิว ความกระหาย
 ความตอ้งการพกัผอ่น เป็นตน้
 -แรงขบัทุติยภูมิ เป็นเรืองราวของความตอ้งการทางจิต
และทางสงัคม เช่น ความวติกกงัวล ความตอ้งการ    
ความรัก ความปลอดภยั เป็นตน้



บทที่ ๒
องค์ประกอบของการเรียนรู้
             เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล 
เป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง ระบบ
ประสาทสมัผสัและกลา้มเน้ือ แรงขบัและความพร้อม
เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมท่ีจะชกั
น าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป



บทที่ ๒
องค์ประกอบของการเรียนรู้
   ๓.การตอบสนอง  เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรม
ตา่งๆ ท่ีแสดงออกมาเม่ือบคุคลได้รับการกระตุ้นจาก
สิ่งเร้า ทัง้สว่นท่ีสงัเกตเห็นได้และสว่นท่ีไมส่ามารถ
สงัเกตเห็นได้ เช่น การเคลื่อนไหว ท่าทาง ค าพดู 
การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สกึ เป็นต้น



บทที่ ๒
องค์ประกอบของการเรียนรู้
   ๔.แรงเสริม เป็นการให้สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุคล
อนัมีผลในการเพิ่มพลงัให้เกิดการเช่ือมโยง ระหวา่ง
สิ่งเร้ากบัการตอบสนองเพิ่มขึน้ การเสริมแรงมีทัง้
ทางบวกและทางลบ ซึง่มีผลตอ่การเรียนรู้ของบคุคล
เป็นอนัมาก (ชมเชย  ต าหนิ)



บทที่ ๒
ทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้
            ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจดัการเรียน  การสอน
มาก เพราะจะเป็นแนวทางในการก าหนดปรัชญาการศึกษา
และการจดัประสบการณ์ เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ี
อธิบายถึงกระบวนการ วธีิการและเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้และตรวจสอบวา่พฤติกรรมของมนุษย ์มีการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร 



บทที่ ๒
ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีส่ าคญั แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื

• ทฤษฎีกลุ่มสมัพนัธ์ต่อเน่ือง
• ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ



บทที่ ๒
ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มสัมพนัธ์ต่อเน่ือง 
     ทฤษฎีน้ีเห็นวา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่ง
ส่ิงเร้า และการตอบสนอง ปัจจุบนัเรียกนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีวา่ 
"พฤติกรรมนิยม“ ซ่ึงเนน้เก่ียวกบักระบวนการ
เปล่ียนแปลง พฤติกรรมท่ีมองเห็น และสงัเกตไดม้ากกวา่
กระบวนการคิด และปฏิกิริยาภายในของผูเ้รียน ทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มน้ีแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้ดงัน้ี 



บทที่ ๒
ทฤษฎกีารวางเงื่อนไข

• ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค
• ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า



บทที่ ๒
ทฤษฎสัีมพนัธ์เช่ือมโยง

• ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยง
• ทฤษฎีสมัพนัธ์ต่อเน่ือง



บทที่ ๒
ทฤษฎกีารวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 
   อธิบายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่ง
ส่ิงเร้าตามธรรมชาติ และส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัการ 
ตอบสนอง พฤติกรรมหรือการตอบสนองท่ีเก่ียวขอ้ง
มกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปฏิกิริยาสะทอ้น หรือ 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอารมณ์ ความรู้สึก 



บทที่ ๒
ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบคลาสสิค

             นกัสรีรวทิยาชาว-รัสเซีย   ไดท้  าการทดลองเพื่อศึกษา
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงระหวา่งการตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าตามธรรมชาติท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข และส่ิงเร้า ท่ีเป็น
กลาง จนเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงเร้าท่ีเป็นกลางใหก้ลายเป็น
ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข และการตอบสนองท่ีไม่มีเง่ือนไข เป็น
การตอบสนองท่ีมีเง่ือนไข ล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ดงัน้ี



บทที่ ๒





บทที่ ๒



บทที่ ๒
    หลกัการเกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน คือ การตอบสนองท่ี
เกิดจากการวางเง่ือนไข (CR) เกิดจากการน าเอาส่ิง
เร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) มาเขา้คู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่ไดว้าง
เง่ือนไข (UCS) ซ ้ ากนัหลายๆ คร้ัง ต่อมาเพียงแต่
ใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) เพียงอยา่งเดียวกมี็ผล
ท าใหเ้กิดการตอบสนองในแบบเดียวกนั 



บทที่ ๒
ผลจากการทดลอง Pavlov สรุปหลกัเกณฑ์ของการ
เรียนรู้ได้ 4 ประการ คอื

• การดบัสูญหรือการลดภาวะ (Extinction) เม่ือให ้
CR นานๆ โดยไม่ให ้UCS เลย การตอบสนองท่ีมี
เง่ือนไข (CR) จะค่อยๆ ลดลงและหมดไป



บทที่ ๒
ผลจากการทดลอง Pavlov สรุปหลกัเกณฑ์ของการ
เรียนรู้ได้ 4 ประการ คอื

• การฟ้ืนกลบัหรือการคืนสภาพ ( Spontaneous 
Recovery ) เม่ือเกิดการดบัสูญของการ
ตอบสนอง (Extinction) แลว้เวน้ระยะการวาง
เง่ือนไขไปสกัระยะหน่ึง เม่ือให ้CS จะเกิด CR 
โดยอตัโนมติั



บทที่ ๒
ผลจากการทดลอง Pavlov สรุปหลกัเกณฑ์ของการ
เรียนรู้ได้ 4 ประการ คอื

• การแผข่ยาย หรือ การสรุปความ 
(Generalization) หลงัจากเกิดการตอบสนอง
ท่ีมีเง่ือนไข ( CR ) แลว้ เม่ือใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข 
(CS) ท่ีคลา้ยคลึงกนั จะเกิดการตอบสนองแบบ
เดียวกนั



บทที่ ๒
ผลจากการทดลอง Pavlov สรุปหลกัเกณฑ์ของการ
เรียนรู้ได้ 4 ประการ คอื

• การจ าแนกความแตกต่าง (Discrimination) 
เม่ือใหส่ิ้งเร้าใหม่ท่ีแตกต่างจากส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข
จะมีการจ าแนกความแตกต่างของส่ิงเร้า และมีการ
ตอบสนองท่ีแตกต่างกนัดว้ย



บทที่ ๒
• ทฤษฎกีารวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกนิเนอร์ 

Skinner นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ไดท้  าการ
ทดลองดา้นจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมีการตอบสนองแบบแสดง
การกระท า สกินเนอร์ไดแ้บ่ง พฤติกรรมของ
ส่ิงมีชีวติไว ้2 แบบ คือ



บทที่ ๒
ทฤษฎกีารวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกนิเนอร์ 

• Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการ
ตอบสนองท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั หรือเป็นปฏิกิริยา
สะทอ้น (Reflex) ซ่ึงส่ิงมีชีวติไม่สามารถควบคุมตวัเอง
ได ้เช่น การกระพริบตา น ้าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกต่างๆ



บทที่ ๒
• ทฤษฎกีารวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกนิเนอร์ 

Operant Behavior พฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวติ
เป็นผูก้  าหนด หรือเลือกท่ีจะแสดงออกมา ส่วนใหญ่จะ
เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในชีวติประจ าวนั เช่น 
กิน นอน พดู เดิน ท างาน ขบัรถ ฯลฯ.



บทที่ ๒
       การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองเช่นเดียวกนั แต่สกินเนอร์ให้
ความส าคญัต่อการตอบสนองมากกวา่ส่ิงเร้า จึงมีคนเรียกวา่เป็น
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ Type R นอกจากน้ีสกินเนอร์ให้
ความส าคญัต่อการเสริมแรง (Reinforcement) วา่มีผล
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร ยิง่ข้ึนดว้ย สกินเนอร์ไดส้รุป
ไวว้า่ อตัราการเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองข้ึนอยูก่บัผล
ของการกระท า คือ การเสริมแรง หรือการลงโทษ ทั้งทางบวก
และทางลบ



บทที่ ๒



บทที่ ๒
การน าหลกัการมาประยุกต์ใช้

๑.   การเสริมแรง   และ   การลงโทษ
๒.  การปรับพฤติกรรม   และ  การแต่งพฤติกรรม
๓.  การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป



บทที่ ๒
การเสริมแรงและการลงโทษ

 การเสริมแรง คือการท าใหอ้ตัราการตอบสนองหรือความถ่ี
ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึนอนัเป็นผลจากการไดรั้บ
ส่ิงเสริมแรงท่ีเหมาะสม การเสริมแรงมี  ๒  ทาง ไดแ้ก่

๑.   การเสริมแรงทางบวก เป็นการใหส่ิ้งเสริมแรงท่ีบุคคลพึง
พอใจ มีผลท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมถ่ีข้ึน

๒.   การเสริมแรงทางลบ เป็นการน าเอาส่ิงท่ีบุคคลไม่พึง
พอใจออกไป มีผลท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมถ่ีข้ึน



บทที่ ๒
การลงโทษ  คือ  การท าใหอ้ตัราการตอบสนองหรือความถ่ีของ
การแสดงพฤติกรรมลดลง การลงโทษมี  ๒  ทาง ไดแ้ก่

๑.   การลงโทษทางบวก เป็นการใหส่ิ้งเร้าท่ีบุคคลท่ีไม่พึง
พอใจ  มีผลท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมลดลง

๒.   การลงโทษทางลบ เป็นการน าส่ิงเร้าท่ีบุคคลพึงพอใจ 
หรือส่ิงเสริมแรงออกไป มีผลท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม
ลดลง



บทที่ ๒
การปรับพฤติกรรมและการแต่งพฤตกิรรม

         การปรับพฤติกรรม  เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค ์มาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ โดยใช้
หลกัการเสริมแรงและการลงโทษ

          การแต่งพฤตกิรรม    เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิด
พฤติกรรมใหม่   โดยใชว้ธีิการเสริมแรงกระตุน้ใหเ้กิด
พฤติกรรมทีละเลก็ทีละนอ้ย  จนกระทัง่เกิดพฤติกรรมตาม
ตอ้งการ



บทที่ ๒
บทเรียนส าเร็จรูป     

    เป็นบทเรียนโปรแกรมท่ีนกัการศึกษา หรือครูผูส้อนสร้าง
ข้ึน ประกอบดว้ย เน้ือหา กิจกรรม ค าถามและค าเฉลย  
การสร้างบทเรียนโปรแกรมใชห้ลกัของ  Skinner  คือ
เม่ือผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาและท ากิจกรรม จบ ๑ บท  จะมี
ค าถามยัว่ยใุหท้ดสอบความรู้ความสามารถ  แลว้มีค าเฉลย
เป็นแรงเสริมใหอ้ยากเรียนบทต่อๆ ไปอีก



บทที่ ๒
ทฤษฎเีช่ือมโยงหรือความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง

ธอร์นไดค์  นกัจิตวทิยาการศึกษาชาวอเมริกนั ผูไ้ดช่ื้อวา่
เป็น"บิดาแห่งจิตวทิยาเก่ียวกบัสตัว"์ เขาเช่ือวา่ "คนเราจะ
เลือกท าในส่ิงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและจะหลีกเล่ียงส่ิง
ท่ีท  าใหไ้ม่พึงพอใจ"



บทที่ ๒
• จากการทดลองกบัแมวเขาสรุปหลกัการเรียนรู้ไดว้า่ 
เม่ือเผชิญกบัปัญหาส่ิงมีชีวติจะเกิดการเรียนรู้ในการ
แกปั้ญหาแบบลองผดิลองถูก นอกจากน้ีเขายงัให้
ความส าคญักบัการเสริมแรงวา่เป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิด
การเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน



กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ที่ส าคญัมี ๓ กฎ คอื

ก. กฎแห่งความพร้อม กฎขอ้น้ีมีใจความสรุปวา่
    - เม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะท าแลว้ไดท้ า เขายอ่มเกิดความ
พอใจ
- เม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะท าแลว้ไม่ไดท้ า เขายอ่มเกิด
ความไม่พอใจ
- เม่ือบุคคลไม่พร้อมท่ีจะท าแต่เขาตอ้งท า เขายอ่ม
เกิดความไม่พอใจ



กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ที่ส าคญัมี ๓ กฎ คอื

ข. กฎแห่งการฝึกหดั แบ่งเป็น 2 กฎยอ่ย คือ
- กฎแห่งการไดใ้ช ้ มีใจความวา่ พนัธะหรือตวัเช่ือม
ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองจะเขม้แขง็ข้ึนเม่ือ
ไดท้ าบ่อย ๆ
- กฎแห่งการไม่ไดใ้ช้ มีใจความวา่พนัธะหรือ
ตวัเช่ือมระหวา่งส่ิงเร้า และการตอบสนองจะอ่อน
ก าลงัลง เม่ือไม่ไดก้ระท าอยา่งต่อเน่ืองมีการขาด
ตอนหรือ ไม่ไดท้ าบ่อย ๆ



กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ที่ส าคญัมี ๓ กฎ คอื

ค. กฎแห่งผล 
 กฎน้ีมีใจความวา่ พนัธะหรือตวัเช่ือมระหวา่งส่ิงเร้า
และการตอบสนองจะเขม้แขง็หรืออ่อนก าลงั 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัผลต่อเน่ืองหลงัจากท่ีไดต้อบสนองไป
แลว้รางวลั จะมีผลใหพ้นัธะส่ิงเร้าและการ
ตอบสนองเขม้แขง็ข้ึน ส่วนการท าโทษนั้นจะไม่มี
ผลใด ๆ ต่อความเขม้แขง็หรือการอ่อนก าลงัของ
พนัธะระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง



บทที่ ๒
เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ในชั้น

เรียนและแหล่งเรียนรู้



             การเรียนเก่งในท่ีน้ี หมายถึงเรียนเก่งกวา่เดิม กล่าวคือเม่ือ
นกัศึกษาไดรั้บรู้วธีิการท่ีจะท าใหเ้รียนเก่งข้ึน และปฏิบติัได้
ตลอดไปนกัศึกษาผูน้ั้นกจ็ะเขา้ใจในบทเรียน และสอบได้
คะแนนดีข้ึน การท่ีจะเรียนเก่งข้ึนไดน้ั้นตอ้งฝึกตนเองให้
สมัพนัธ์กบัส่ิงเหล่าน้ีคือ
   1. การแบ่งเวลา
   2. การท าการบา้น
   3. วิธีทบทวนบทเรียน
   4 . หอ้งสมุดกบัการเรียนเก่ง
   5. การดูหนงัสือเตรียมสอบ
   6. การพฒันาความจ าเพ่ือใหเ้รียนเก่ง



บทที่ ๒
กระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ระดบัอดุมศึกษา
             กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการอยา่ง
เป็นขั้นตอนหรือการใชว้ธีิการต่างๆ ท่ีจะช่วยใหบุ้คคล
เรียนรู้



บทที่ ๒
กระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา
             แหล่งเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา  ไดแ้ก่ หอ้งสมุด
ประชาชน พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลู
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ



บทที่ ๒
กระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้

      1. แหลง่การศกึษาตามอธัยาศยั
  2. แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. แหลง่ปลกูฝังนิสยัรักการอา่น การศกึษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
  4. แหลง่สร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ

5. แหลง่สร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์



บทที่ ๒
ประเภทของแหล่งเรียนรู้

       แหล่งเรียนรู้ จ าแนกตามลกัษณะท่ีตั้งได ้
ดงัน้ี      

              1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
           2. แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 



วตัถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

              1. เพื่อพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และสร้างเสริมประสบการณ์ ท่ีกวา้งขวาง
หลากหลาย
          2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั
          3. เพื่อจดัระบบและพฒันาเครือข่ายสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน
          4. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 





วตัถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน

       1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตท่ีประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆได้
ดว้ยตนเองตลอดเวลา
   2 .เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนและสงัคม มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ี
หลากหลาย สามารถเรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยั
   3. เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 

            แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์
พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬา สถาน
ประกอบการ วดั ครอบครัว ชุมชน องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน 
แหล่งขอ้มูล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เป็นตน้



เคลด็ลบั 13 ประการ เพือ่การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

   1. รับผดิชอบ รับผดิชอบตนเอง ไม่ยมืจมูกคนอ่ืนหายใจ เป็นผู ้
ชนะจากความสามารถของตน 
2 เร่ิมต้นด ีช่วงเดือนแรกในร้ัวมหาวิทยาลยั ถือเป็นช่วงวกิฤต
ของนอ้งใหม่ หากเร่ิมตน้ดี ความส าเร็จจะไม่อยูไ่กลเกินเอ้ือม

    3  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่ ก าหนดเป้าหมายใน
การเรียนใหช้ดัเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทุ่มเทความ
พยายามใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น

     4  วางแผนและจดัการ มีการวางแผน จดัล าดบัความส าคญัของ
กิจกรรมท่ีตอ้งท า หากท าตารางเวลาเป็นรายสปัดาห์ไดย้ิง่ดี



เคลด็ลบั 13 ประการ เพือ่การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

    5  มีวนัิยต่อตนเอง เม่ือก าหนดเป้าหมาย วางแผน และจดัการ ตามขอ้ 4 
และ 5 แลว้ตอ้งสญัญากบัตนเองอยา่งแน่วแน่ท่ีจะมีวนิยั และปฏิบติั
ตาม
6  อย่าล้าสมัย วทิยาการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว การคน้ควา้หาความรู้ 
ตอ้งอิงกบัขอ้มูลท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์
7  ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาขอ้เสนอแนะใน
คู่มือเล่มน้ี และฝึกทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ติดตวั
ตลอดไป 
8  เตรียมพร้อมเพือ่เข้าสู่ช้ันเรียน เตรียมตวัเป็นผูใ้ฝ่หาความรู้อยา่งแขง็
ขนั หากเป็นไปไดเ้ตรียมอ่านเอกสารท่ีจะเรียนมาก่อนเขา้หอ้งเรียน



เคลด็ลบั 13 ประการ เพือ่การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

    9  มุ่งม่ัน จดจ่อต่อบทเรียน มีสมาธิ สนใจ ตั้งใจ เวลาอาจารยส์อน ไม่เขา้
เรียนเพื่อพดูคุยกนั ซงักะตาย รอเวลาเลิกชั้น 
10  เป็นตัวของตัวเอง รู้จกัคิดและท า ดว้ยความสามารถของตนเองคิด
เสมอวา่เราเป็นผูห้น่ึงท่ีมีศกัยภาพสูง
11  มคีวามกระตือรือล้น ความส าเร็จเป็นของผูท่ี้มีความริเร่ิม เป็นฝ่ายรุก
ท่ีจะมุ่งหนา้ และควา้ความส าเร็จเป็นของตน
12  มีสุขภาพด ีอยา่ลืมใส่ใจต่อสุขภาพร่างกาย กิจกรรมนนัทนาการ และ
กิจกรรมสงัคม วางแผนจดัเวลาต่อส่ิงเหล่าน้ีใหพ้อเหมาะ
13  เรียนอย่างมีความสุข พยายามเกบ็เก่ียวความน่าสนใจในบทเรียน คิด
เสมอวา่ทุกวิชาน่าเรียนรู้ น่าสนุกทั้งนั้น แลว้ท่านจะพบวา่ เรากเ็รียน
อยา่งมีความสุขได้



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๓/๒๕๕๖



บทที ่๓

การใช้ห้องสมุด



วตัถุประสงค์
• บอกความหมายและความเป็นมาของหอ้งสมุด
ได้

• บอกความส าคญัและประเภทของหอ้งสมุดได้
• จ าแนกระบบและการจดัเกบ็หอ้งสมุดได้
• จ าแนกทรัพยากรหอ้งสมุดได้



ขอบข่ายเนือ้หา
• ความหมายและความเป็นมาของหอ้งสมุด
• ความส าคญัและประเภทของหอ้งสมุด
• ระบบหอ้งสมุด
• แหล่งและทรัพยากรหอ้งสมุด



บทที ่๓
ความหมายของห้องสมุด

สถานท่ีรวบรวมความรู้ทุกสาขาวชิา  ซ่ึงบนัทึกไวใ้น
วสัดุส่ิงพิมพ์ เช่น  หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ์ และ
วสัดุท่ีไม่ไดพ้ิมพ์ เช่น วดีีทศัน์ วดีีโอ เทปเสียง
โดยมี   มีวธีิการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่ผูเ้ขา้ใช้
บริการของหอ้งสมุด และผูท่ี้สนใจ บรรณารักษเ์ป็นผู ้
ด าเนินงานเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ
                  



บทที่ ๓







บทที่ ๓
ความเป็นมาของห้องสมุด



บทที่ ๓
      ห้องสมุดในประเทศไทยเร่ิมมคีร้ังแรกเมื่อใดไม่ปรากฏ 
แต่ในสมยัสุโขทยั มกีารบันทกึเร่ืองราวรวมถึงพระคมัภร์ี
ต่างๆ ลงบนใบลาน ซ่ึงในรัชสมยัพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ได้ทรงประดษิฐ์ตัวอกัษรไทยขึน้ใช้เป็นคร้ังแรก 
(พ.ศ. ๑๘๒๖) มกีารจารึกลงบนแผ่นหินที่เราเรียกว่า ศิลา
จารึกหลกัที ่๑ ซ่ึงกลายมาเป็นบันทึกทางประวตัิศาสตร์
ช้ินแรกของไทย



ศิลาจารึก



บทที่ ๓
          ต่อมามกีารส่งสมณฑูตไปศึกษาพระธรรมทีล่งักา 
ศาสนาพทุธลทัธิลงักาวงศ์จึงเข้ามายงัแผ่นดนิสุวรรณภูมิ
ในตอนน้ัน มกีารจดบันทึกพระไตรปิฎกและคมัภีร์ลงบน
ใบลาน น ามาผูกเรียงด้วยเชือกแล้วพบัเป็นทบ เรียกว่า 
หนังสือใบลาน แล้วน าไปเกบ็รักษาไว้ยงัเรือนหรือหอที่
สร้างขึน้โดยเฉพาะ เรียกกนัว่า หอไตร จึงอาจจะอนุมาน
ได้ว่า หอไตรเหล่าน้ันเองคอืห้องสมุดแห่งแรกของไทย



หนังสือใบลาน

หอไตร

พระไตรปิฎก



บทที่ ๓
         หลงัจากที่มอีกัษรไทยใช้ จึงได้มีการแต่ง
วรรณกรรมขึน้มาหลายฉบับ อาท ิไตรภูมพิระ
ร่วง (ทรงพระราชนิพนธ์โดยพระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ (พญาลไิทย) ในปี พ.ศ. ๑๘๘๘) 
สุภาษติพระร่วง ต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์       
เป็นต้น



บทที่ ๓
            ในสมยัอยุธยา มกีารแต่งวรรณกรรมมากมายหลาย
ฉบับ อาท ิโองการแช่งน า้ ลลิติพระลอ มหาชาตคิ าหลวง 
ฯลฯ และในรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช มกีาร
แต่งวรรณกรรมขึน้มากมายจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของ
วรรณคดไีทย มกีารสร้างหอไตรและหอเกบ็หนังสือหรือที่
เรียกว่า หอหลวง ขึน้ภายในพระบรมมหาราชวงัเพือ่เกบ็
หนังสือของทางราชส านัก แต่ต่อมาถูกท าลายเมือ่คร้ัง    
เสียกรุง



บทที่ ๓
        ล่วงเขา้สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมยัสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้าง         

   หอพระมณเฑยีรธรรม ไวภ้ายในพระบรมมหาราชวงัเพื่อเกบ็
พระไตรปิฎก สมยัแผน่ดินพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณะปฏิสงัขรณ์ วดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามฯ หรือวดัโพธ์ิ ซ่ึงเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ใน
สมยักรุงศรีอยธุยา



วดัพระเชตุพนวมิลมังคลารามฯ หรือวดัโพธ์ิ



บทที่ ๓
          โปรดเกลา้ฯ ใหค้ดัเลือกสรรพต าราต่างๆ มาช าระและ
บนัทึกใหม่ โดยบนัทึกลงบนแผน่ศิลาและน ามาประดบัไว้
ภายในวดั บา้งจารึกเป็นรูปเขียน รูปป้ัน พร้อมจารึก
ความรู้ต่างๆ ลงไปประกอบ อาทิ ต ารายาโบราณ ต ารา
แพทยโ์บราณ ต ารับการนวดแผนไทย จนกล่าวไดว้า่วดั
พระเชตุพนฯ เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของไทย และยงั
ถือเป็นหอ้งสมุดประชาชนแห่งแรกของไทยอีกดว้ย



       ต  าราการรักษาโรคสมยัก่อน
เพราะแต่ก่อนคนไทยยงัอ่าน
หนงัสือกนัไม่ออก กใ็ชรู้ปป้ันน่ี
แหละค่ะสอนใหค้นรู้วา่
ถา้เจบ็ป่วยจะมีการท า
กายภาพบ าบดัยงัไง 



บทที่ ๓
         ดว้ยเหตุท่ีในสมยัโบราณยงัไม่มีเทคโนโลยกีารพิมพ ์
เอกสารทุกอยา่งตอ้งใชว้ธีิการบนัทึกดว้ยลายมือทั้งส้ิน 
โดยบนัทึกลงในสมุดไทยท่ีท าจากใบลานหรือใบข่อย ตดั
เป็นแผน่พบัทบไปมาเรียกวา่สมุดข่อยหรือสมุดใบลาน 
เม่ือบนัทึกลงสมุดดงักล่าวแลว้มีการจดัเกบ็รวมกนั เราจึง
เรียกวา่ หอ้งสมุด แต่ค าวา่ หอ้งหนงัสือ หรือ หอหนงัสือ 
กมี็ปรากฏใชใ้นสมยัอยธุยาตอนกลาง



สมุดข่อยหรือสมุดใบลาน



บทที่ ๓
               ในรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ใน
พงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิไดบ้นัทึกไวว้า่ 
“สมเดจ็พระนารายณ์รับสัง่ใหพ้ระโหราธิบดีรวบรวม
กฎหมายเหตุท่ีมีอยูใ่นหอหนงัสือมาเรียบเรียงเป็น
พงศาวดาร” แต่ถึงกระนั้นค าวา่ หอ้งสมุด กถ็ูกบญัญติัข้ึน
โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และใชก้นั
สืบเน่ืองมาแมว้า่จะมีเทคโนโลยกีารพิมพเ์ขา้มาใน
ประเทศสยามแลว้กต็าม



บทที่ ๓
ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้พระบรม
ราชโองการประกาศจดัการ หอพระสมุด วชิรญาณ 
ใหเ้ป็น หอสมุดส าหรับพระนคร หลงัจากท่ีเสด็จ
ทอดพระเนตรกิจการหอสมุดแห่งชาติองักฤษและ
หอสมุดแห่งชาติฝร่ังเศส



บทที่ ๓
เม่ือเสดจ็นิวติัพระนคร มีพระราชด าริวา่ หอพระ

สมุดวชิรญาณนั้น เป็นหอพระสมุดส าหรับราชสกลุ แมจ้ะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นทางวชิาการความรู้ยงัไม่กวา้งขวาง 
เพราะส่วนมากเป็นสมาชิกและอยูใ่นวงแคบ หากขยาย
กิจการหอพระสมุดออกไปใหเ้ป็น หอสมุดส าหรับพระ
นคร เพื่อพสกนิกรจะไดแ้สวงหาประโยชน์ต่างๆ ไดจ้าก
การอ่านหนงัสือ คงจะเป็นประโยชนม์ากยิง่ข้ึน



บทที่ ๓
        ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหแ้ยกหอพระสมุดวชิรญาณ
ส าหรับพระนครออกเป็น ๒ หอ คือ หอพระสมุด
วชิราวุธ ตั้งอยูท่ี่ตึกถาวรวตัถุใหเ้ป็นท่ีเกบ็หนงัสือ
ฉบบัพิมพแ์ละ หอพระสมุดวชิรญาณ ใหใ้ชเ้ป็นท่ี
เกบ็หนงัสือฉบบัตวัเขียน



บทที่ ๓
         ปัจจุบนัหอสมุดแห่งชาติเปล่ียนมาใช้
ช่ือ “ส านักหอสมุดแห่งชาต”ิ สงักดักรม
ศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม ตั้งอยูบ่ริเวณ     
ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต



ส านักหอสมุดแห่งชาติ



บทที่ ๓
วตัถุประสงค์พืน้ฐานของห้องสมุดโดยทัว่ไป ม ี5 ข้อ 
ดังนี้
1. เพ่ือการศึกษา หอ้งสมุดเป็นแหล่งสะสมวทิยาการ
ท่ีส าคญั เพ่ือสนองความตอ้งการทางการศึกษาของ
มนุษย ์ส่งเสริมการศึกษา พฒันาการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ



บทที่ ๓
2. เพื่อความรู้    ในยคุข่าวสารในปัจจุบนั มนุษย์
ทุกคนตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ ขอ้มูลข่าวสารและ
วทิยาการสมยัใหม่ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อช่วยใหผู้อ่้านมีความรอบรู้ทนั
เหตุการณ์



บทที่ ๓
        3. เพื่อการคน้ควา้วิจยั การคน้ควา้วจิยัเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัของการแสวงหาความรู้อยา่งมี
หลกัการ ท าใหเ้กิดการคน้พบใหม่ๆ และความ
แตกฉานของศาสตร์แขนงต่างๆ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วย
แกไ้ขปัญหาสงัคม หอ้งสมุดตอ้งสะสมผลงานการ
คน้ควา้วจิยัทั้งในอดีต และสะสมวทิยาการต่างๆ เพ่ือ
สนบัสนุนใหก้ารคน้ควา้วิจยับรรลุเป้าหมาย



บทที่ ๓
        4. เพื่อความจรรโลงใจ   หอ้งสมุดจะตอ้ง
สะสมทรัพยากรไวทุ้กประเภท ซ่ึงอ่านแลว้จะ
ไดน้ ามาศึกษา ช่วยใหเ้กิดความสร้างสรรค ์เกิด
แรงบนัดาลใจ มีความปรารถนาท่ีจะสร้างส่ิง
ใหม่ๆ ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาได้



บทที่ ๓
             5. เพื่อการพกัผกัหยอ่นใจ      โดยถือ     
การอ่านเป็นงานอดิเรก เป็นความบนัเทิง เป็น
การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีคุณค่า เป็นการใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์



บทที่ ๓
ความส าคญัของห้องสมุด

1. หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ และวชิาการต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถ
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา



บทที่ ๓
         2. หอ้งสมุดเป็นแหล่งท่ีนกัศึกษา
สามารถเลือกหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ได้
อยา่งหลากหลาย ตามความสนใจและ
ความตอ้งการของตนเอง



บทที่ ๓
          3. หอ้งสมุดช่วยใหน้กัศึกษาเป็นผูท่ี้
ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ เน่ืองจากขอ้มลู 
ข่าวสาร ความรู้ และวชิาการต่าง ๆ เกิดข้ึน
ใหม่ตลอดเวลา



บทที่ ๓
          4. หอ้งสมุดช่วยใหน้กัศึกษาเกิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เกิดนิสยัรักการ
อ่าน และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกิด
ความรู้อนัเป็นรากฐานในการคน้ควา้วจิยั
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ



บทที่ ๓
         5. หอ้งสมุดช่วยปลูกฝังใหน้กัศึกษา
เป็นพลเมืองดี เป็นนกัประชาธิปไตย มี
จรรยาบรรณรู้จกัปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์
ของสงัคม มีความรับผดิชอบ รู้เท่าทนัโลก



บทที่ ๓
ประเภทของห้องสมุด

ในปัจจุบนัแบ่งออกไปตามหนา้ท่ีเป็นประเภทต่างๆ  5  ประเภท  คือ 
ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องสมุดของมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั 
 หอสมุดแห่งชาติ

ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดเฉพาะ

http://www.nlt.go.th/


บทที่ ๓
ระบบห้องสมุด

           ระบบดิว้อี ้ เป็นระบบท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายใน
หอ้งสมุดขนาดเลก็และขนาดกลางท่ีมีหนงัสือทัว่ไป
หลายประเภทไม่จ ากดัสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง



บทที่ ๓
การจัดหมู่หนังสือระบบสภาอเมริกนั

      บรรณารักษห์อ้งสมุดรัฐสภาอเมริกนัเป็นผูคิ้ดข้ึน 
ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหมวดหมู่วชิาการ
ใหม่ๆ ไดโ้ดยง่าย นิยมแพร่หลายในหอ้งสมุดขนาด
ใหญ่ 



บทที่ ๓
แหล่งและทรัพยากรหอ้งสมุด
        ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์พิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนย์
การกีฬา สถานประกอบการ วดั ครอบครัว ชุมชน 
องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งขอ้มลู ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เป็นตน้



บทที่ ๓
การเข้าถงึทรัพยากรห้องสมุด

         เคร่ืองมือในการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากร คือ ส่ิงท่ีหอ้งสมุดพยายามช่วย
ผูใ้ชเ้ขา้ถึงแหล่งทรัพยากรท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแม่นย  า และรวดเร็ว ซ่ึงมี
หลายรูปแบบ นบัตั้งแต่การติดแผน่ป้ายต่าง ๆ การก าหนดเลขเรียก
หนงัสือ บตัรรายการ และบตัรดรรชนีวารสาร เป็นตน้ คู่มือต่าง 
ๆ เหล่าน้ี จะเป็นตวัน าพาใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาวสัดุท่ีตอ้งการไดส้ะดวก
รวดเร็ว และถูกตอ้ง ดว้ยเหตุน้ีผูใ้ชบ้ริการจึงควรใหค้วามสนใจใน
“เคร่ืองมือ” ท่ีหอ้งสมุดจดัท าไวเ้ป็นพิเศษ ท่ีส าคญั ๆ มีดงัน้ี

                          1. บตัรรายการหนงัสือ                 2. ดรรชนีวารสาร







บัตรรายการหนังสือ 

            หมายความถึงรายการหรือบญัชี ของหนงัสือและวสัดุใน
หอ้งสมุด ท่ีบนัทึกไว ้ในบตัร รายการเหล่านั้น จะบนัทึกลกัษณะ 
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัของหนงัสือแต่ละเล่มหรือวสัดุหอ้งสมุดแต่ละช้ิน 
เช่น ช่ือผูแ้ต่ง หรือผูรั้บผดิชอบ ช่ือเร่ืองายละเอียดเก่ียวกบั การ
พิมพ ์ลกัษณะของหนงัสือหรือ วสัดุเป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับผูใ้ชห้อ้งสมุด  บรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด คน้หา 
หนงัสือและวสัดุหอ้งสมุดท่ีตอ้ง การไดโ้ดยรวดเร็ว



 ดรรชนีวารสาร

      หมายถึงส่ิงบ่งช้ีไปยงัแหล่งขอ้มูล ซ่ึงอาจจะเป็นส่วน
หน่ึงของหนงัสือ หรือเป็นหนงัสือ ท่ีใหร้ายการท่ีมี
รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหวัขอ้ ค  าศพัท ์หวัเร่ือง ช่ือเร่ือง ช่ือ
ผูแ้ต่ง หรือรายการอ่ืนๆท่ีมีความส าคญั วา่อยูห่นา้ใดใน
หนงัสือเล่มเดียวกนั หรืออยูใ่นหนงัสือเล่มใด วารสารเล่ม
ใด   ความส าคญัของดรรชนี คือช่วยในการคน้หา
สารนิเทศไดส้ะดวกและรวดเร็ว



สุด ยอด ห้องสมุด ที ่สวย ทีสุ่ด



อนัดับ 7. Bishan Public Library ประเทศ
สิงคโปร์



อนัดับ 6. Stuttgart City 
Library: Stuttgar ประเทศเยอรมนี



อนัดับ 5. Bibliotheca Alexandrina: 
Alexandria ประเทศอยีปิต์



อนัดับ 4. TU Delft Library ประเทศ
เนเธอร์แลนด์



อนัดับ 3. Geisel Library, University of 
California ประเทศสหรัฐอเมริกา



อนัดับ 2. Trinity College Library ประเทศ
ไอร์แลนด์



อนัดับ 1. Central Library: Seattle ประเทศ
สหรัฐอเมริกา



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๔/๒๕๕๖



บทที่ ๔

การสืบค้นทางInternet



วตัถุประสงค์
• บอกความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการสืบคน้ทาง

อินเทอร์เน็ตได้
• อธิบายรูปแบบการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ตได้
• ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลได้
• เลือกใชแ้หล่งขอ้มูลในการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่ง

เหมาะสม
• น าจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบคน้อินเทอร์เน็ต

ไปใชไ้ด้



ขอบข่ายเนือ้หา
• ความหมายและความส าคญัของการสืบคน้ทาง
อินเทอร์เน็ต

• รูปแบบการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต
• แหล่งขอ้มลูในการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต
• วธีิการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มลู
• ประโยชน์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
• จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบคน้ทาง
อินเทอร์เน็ต



บทที่ ๔
อนิเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่    ท่ีมี
การเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทัว่โลก   
โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่    
โพรโทคอล (Protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสาร
ถึงกนัไดใ้นหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เวบ็บอร์ด และ
สามารถสืบคน้ขอ้มลูและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคดัลอก
แฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมมาใชไ้ด้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


อเีมล



บทที่ ๔
e-mail เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่ง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผา่นระบบโทรคมนาคม 
ข่าวสารหรือขอ้ความของ e- mail จะเป็นไฟล์
ประเภทขอ้ความ อยา่งไรกต็ามสามารถส่งไฟล์
ประเภทอ่ืน เช่น ไฟลป์ระเภทภาพหรือเสียง



เวบ็บอร์ด



บทที่ ๔
          เวบ็บอร์ด (ภาษาองักฤษ: webboard, web 

board) มีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ "ฟอร่ัม" เป็นเวบ็ไซต์
ชนิดหน่ึงท่ีใชส้ าหรับพดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
โดยทัว่ไปผูใ้ชง้านจะเรียกวา่ "เวบ็บอร์ด" เป็นส่วนใหญ่ 
เวบ็ไซตท์ัว่ ๆ ไปท่ีเปิดใหผู้ใ้ชง้านไดแ้สดงความคิดเห็น
หรือใชง้าน จะมีเวบ็บอร์ดอยูใ่นเวบ็ไซต ์เพื่อเป็นตวักลาง
ในการใชง้านของผูใ้ชง้านนัน่เอง



โปรแกรม



บทที่ ๔
       โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (องักฤษ: computer program) คือ กลุ่ม

ชุดค าสัง่ท่ีใชอ้ธิบายช้ินงาน หรือกลุ่มงานท่ีจะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง ซอฟตแ์วร์ แอปพลิเคชนั หรือ 
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดค าสัง่ท่ีออกแบบตาม
ขั้นตอนวิธีโดยปกติแลว้เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่กส็ร้างโดย
โปรแกรมอ่ืน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหน่ึง ๆ อาจเขียนข้ึนดว้ยระบบรหสั 
หรือท่ีเรียกวา่ ภาษาเคร่ือง ซ่ึงมกัเขียนไดย้ากและเหมาะกบัช่างเทคนิคเฉพาะ
ทาง ภายหลงัจึงไดมี้การสร้างภาษาโปรแกรมท่ีใกลเ้คียงภาษามนุษยม์ากข้ึน 
เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ภาษาซี (C) ภาษาโค
บอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา C# ภาษาจาวา เป็นตน้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2


บทที่ ๔
ประโยชน์ของอนิเทอร์เน็ต

                  ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต มีความส าคญัต่อ
ชีวติประจ าวนัของคนเรา หลายๆ ดา้น ทั้ง
การศึกษา พาณิชย ์ธุรกรรม วรรณกรรม และ
อ่ืนๆ ดงัน้ี



บทที่ ๔
ด้านการศึกษา 

          - สามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทาง
วชิาการ ขอ้มูลดา้นการบนัเทิง ดา้นการแพทย ์และอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
          - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นหอ้งสมุด
ขนาดใหญ่ 
          - นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ต ติดต่อกบั
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เพ่ือคน้หาขอ้มูลท่ีก าลงัศึกษาอยูไ่ด ้ทั้งท่ีขอ้มูลท่ีเป็น 
ขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ เป็นตน้ 



บทที่ ๔
ด้านธุรกจิและการพาณชิย์ 

          - คน้หาขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
          - สามารถซ้ือขายสินคา้ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          - ผูใ้ชท่ี้เป็นบริษทั หรือองคก์รต่าง ๆ กส็ามารถเปิด
ใหบ้ริการ และสนบัสนุนลูกคา้ของตน ผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้เช่น การใหค้  าแนะน า สอบถามปัญหาต่าง ๆ 
ใหแ้ก่ลูกคา้ แจกจ่ายตวัโปรแกรมทดลองใช ้(Shareware) 
หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นตน้



บทที่ ๔
ด้านการบันเทิง 

          - การพกัผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ เช่น การคน้หาวารสาร
ต่าง ๆ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกวา่ Magazine 
online รวมทั้งหนงัสือพิมพแ์ละข่าวสารอ่ืนๆ โดยมี
ภาพประกอบ ท่ีจอคอมพิวเตอร์เหมือนกบัวารสาร ตามร้าน
หนงัสือทัว่ๆ ไป 
          - สามารถฟังวทิยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
          - สามารถดึงขอ้มูล (Download) ภาพยนตร์ตวัอยา่ง
ทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้



รูปแบบการสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต
       ในโลกไซเบอร์สเปซมีขอ้มูลมากมายมหาศาล การท่ีจะคน้หาขอ้มูลจ านวน

มากมายอยา่งน้ีเราไม่อาจจะคลิกเพ่ือคน้หาขอ้มูลพบไดง่้ายๆ  จ าเป็นจะตอ้งอาศยั
การคน้หาขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือคน้หาท่ีเรียกวา่ Search Engine เขา้มาช่วยเพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็ว เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการคน้หาขอ้มูลมีมากมายหลายท่ีทั้งของ
คนไทยและ   ถา้เราเปิดไปทีละหนา้จออาจจะตอ้งเสียเวลาในการคน้หา และอาจหา
ขอ้มูลท่ีเราตอ้งการไม่พบ การท่ีเราจะคน้หาขอ้มูลใหพ้บอยา่งรวดเร็วจึงตอ้ง
พึ่งพา Search Engine Site ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีรวบรวมรายช่ือเวบ็ไซตต่์างๆ 
เอาไว ้โดยจดัแยกเป็นหมวดหมู่ ผูใ้ชง้านเพียงแต่ทราบหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้หาแลว้
ป้อน ค าหรือขอ้ความของหวัขอ้นั้นๆ ลงไปในช่องท่ีก าหนด คลิกปุ่มคน้หา เท่านั้น 
รอสักครู่ขอ้มูลอยา่งยอ่ๆ และรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งจะปรากฏใหเ้ราเขา้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมไดท้นัที



รูปแบบการสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต
1.  เวบ็ไซต์ (Website) หมายถึง  ท่ีตั้งเครือข่ายขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงติดต่อกนัไดท้ัว่ทุกมุม

โลกโดยการคน้หาขอ้มูลในแต่ละเวบ็ไซตจ์ะตอ้งทราบช่ือเวบ็ไซตท่ี์เราตอ้งการหาขอ้มูล
นั้น ๆ หรือสามารถคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เราตอ้งการคน้ควา้ผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์เปิดบริการให้
คน้ควา้หาขอ้มูลต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยไดท่ี้ 
www.google.com www.yahoo.com www.sanook.com

เป็นตน้
                    1.1  การคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซตต์ามค าหลกั  จะตอ้งอาศยัการประมวล
ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาออกมาเป็นค าหลกั  (keyword) ใหไ้ดก่้อน
                    1.2  การสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซตต์ามหมวดหมู่ท่ีทางเวบ็ไซตไ์ดแ้บ่ง
หมวดหมู่ไวอ้ยา่งชดัเจนท าใหส้ะดวกมากข้ึน  โดยการจดัหมวดหมู่ของแต่ละเวบ็ไซต์
จะแตกต่างกนั



รูปแบบการสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต

        2.  ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส์  หอ้งสมุดประเภทน้ีจะแตกต่างจาก
หอ้งสมุดทัว่ไปเพราะสามารถใชบ้ริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต  การคน้หา
ขอ้มูลสะดวก  รวดเร็ว  โดยสามารถคน้ควา้ไดจ้ากช่ือเร่ือง  หวัเร่ือง ช่ือ
หนงัสือ  ช่ือผูแ้ต่ง  เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ (ISBN) เลข
มาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ส านกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์ เป็น
ตน้  ซ่ึงการคน้ควา้ในหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์สามารถระบุขอ้มูลหรือ
เง่ือนไขเฉพาะไดช้ดัเจน  เช่น  ตอ้งการทราบผลงานของสุนทรภู่  เฉพาะ
เก่ียวกบันิราศกส็ามารถระบุเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัช่ือผูแ้ต่ง  คือ  สุนทร
ภู่  และระบุหวัขอ้เร่ือง  คือ  นิราศ  ระบบสามารถประมวลผลงานของ
สุนทรภู่เฉพาะเร่ืองท่ีเป็นนิราศเท่านั้น



รูปแบบการสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต

       3.  ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานขอ้มูล  คือ  แหล่งจดัเกบ็ขอ้มูลหวัขอ้ใด
หวัขอ้หน่ึง  หรือหลายหวัขอ้ท่ีรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ 
แหล่ง  จ  านวนขอ้มูลในฐานขอ้มูลมกัมีมากมายนบัหม่ืน แสน หรือลา้น
รายการ
          ออนไลน์ (online) เป็นค าทบัศพัท ์ หมายถึง  การเช่ือมโยง
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
          การสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลออนไลน์ใหไ้ดต้รงตามความ
ตอ้งการ  อาจใชเ้ทคนิคง่าย ๆ เขา้ช่วย  ดงัน้ี



 1.  ท าความเขา้ใจความหมายของค าเช่ือมท่ีส าคญั 3 ค า  คือ
        "และ"             ใชเ้พื่อจ ากดัขอบเขตของขอ้มูลใหแ้คบลง
             ตัวอย่าง  ระบุวา่  "ว.วินิจฉยักลุ"  และ  "เร่ืองสั้น"  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเนน้
ขอ้มูลของ ว.วินิจฉยักลุ  เฉพาะท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสั้นเท่านั้น  จะไม่ปรากฎ
เร่ืองราวดา้นอ่ืน ๆ เลย
        "หรือ"            ใชเ้พื่อเพิ่มขอบเขตของขอ้มูลใหก้วา้งข้ึน
             ตัวอย่าง  ระบุวา่  "ว.วินิจฉยักลุ"  หรือ  "ทมยนัตี"  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเนน้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั  ว.วินิจฉยักลุ  และทมยนัตี  ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลนั้น
          "ไม่"             ใชเ้พื่อลดขอบเขตของขอ้มูล
             ตัวอย่าง  ระบุวา่  "ว.วินิจฉยักลุ"  ไม่  "ประวติั"  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเนน้
เร่ืองราวของ  ว.วินิจฉยักลุทุกดา้น  จะไม่มีเร่ืองเก่ียวกบัประวติัชีวิตของ ว.
วินิจฉยักลุ  เลย



         2.  ใชส้ญัลกัษณ์  หากไม่ทราบวธีิสะกดค าท่ีถูกตอ้ง
             เคร่ืองหมายค าถาม ?                    ใชแ้ทนอกัษร 1 ตวั
             เคร่ืองหมายดอกจนั*                    ใชแ้ทนอกัษรหลายตวั
                    ตวัอยา่ง  ตอ้งการคน้เร่ืองวญิญาณ  แต่ไม่แน่ใจ
หรือไม่ทราบวา่ตวัสะกดเป็น ณ หรือ น ใหพิ้มพ ์"วิญญา?"
 ตอ้งการคน้เร่ือง  ปัญจวคัคีย ์ แต่ไม่แน่ใจตวัการันตใ์ห้
พิมพ ์ ปัญจวคัคี*
       3.  ฐานขอ้มูลอีริก (ERIC database) ซ่ึงเป็น
ฐานขอ้มูลดา้นการศึกษาใหใ้ชค้  าวา่  NEAR ส าหรับการคน้ท่ี
รวมค าท่ีใกลเ้คียงกบัค าท่ีตอ้งการดว้ย



แหล่งขอ้มูลในการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต

            ในยคุแห่งเทคโนโลยมีีขอ้มูลมากมายมหาศาลท่ีจะใหเ้รา
สืบคน้ การท่ีจะคน้หาขอ้มูลจ านวนมากมายอยา่งน้ีเราไม่อาจจะ
กดคลิกเพ่ือคน้หาขอ้มูลใหพ้บไดง่้ายๆ จึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยัการ
คน้หาขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือคน้หาท่ีเรียกวา่Search 
Engine เขา้มาช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เวบ็ไซตท่ี์
ใหบ้ริการคน้หาขอ้มูลมีมากมายหลายท่ีทั้งของคนไทยและ
ต่างประเทศ และในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งวธีิการการสืบคน้ขอ้มูล
บนอินเตอร์เน็ต 5 วธีิ ไดแ้ก่



1. การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ www.google.com

• เขา้ไปท่ี www.google.com
• พิมพค์  าท่ีตอ้งการลงไป ตวัอยา่ง พิมพค์  าวา่ ความหมายของ
อนิเตอร์เน็ต ลงไปในช่องคน้หา และเม่ือพิมพค์  าท่ีตอ้งการคน้หาเสร็จ
แลว้ใหก้ด ค้นหาด้วยGoogle

• การแสดงผลบนหนา้จอจะปรากฏรายช่ือเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค าท่ีเราคน้หา โดยเรียงล าดบัจากค าท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด

• เราสามารถเลือกเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึงท่ีเราตอ้งการ แลว้เปิดดูได้
ทนัที หากไม่ตรงกบัท่ีตอ้งการกค็ลิกเมาส์ไปท่ีปุ่มBack เพื่อกลบัไปท่ี
หนา้เดิมอีกคร้ังแลว้เลือกเวบ็ไซตอ่ื์นๆใหม่

http://www.google.com/
http://www.google.com/




2. การสืบค้นรูปภาพ โดย
ใช้ www.google.com

• เขา้ไปท่ี www.google.com
• กดท่ีเปล่ียนหมวดหมู่บริเวณดน้บนซา้ยมือ จาก เว็บ เป็น รูปภาพ
• พิมพค์  าท่ีตอ้งการลงไป ตวัอยา่ง พมิพค์  าวา่ คอมพวิเตอร์ ลงไปในช่อง
คน้หา และเม่ือพิมพค์  าท่ีตอ้งการคน้หาเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม ค้นหาภาพ

• การแสดงผลบนหนา้จอจะปรากฏรูปภาพจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าท่ีเราคน้หา โดยเรียงล าดบัจากค าท่ีตรงกบัความตอ้งการมาก
ท่ีสุด

• เราสามารถเลือกดูรูปภาพจากเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึงท่ีเราตอ้งการได ้
และหากไม่ตรงกบัท่ีตอ้งการกค็ลิกเมาส์ไปท่ีปุ่มBack เพื่อกลบัไปท่ีหนา้
เดิมอีกคร้ังแลว้เลือกรูปภาพอ่ืนๆใหม่

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/




3. การสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบ Index 
Directory

• วธีิการคน้หาขอ้มูลแบบ Index ขอ้มูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกวา่การคน้หาขอ้มูล
ดว้ยวธีิ SearchEngine การคน้หาขอ้มูลแบบ Index จะมีการคดัแยกขอ้มูลออกมาเป็น
หมวดหมู่ และจดัแบ่งแยก Web site ต่างๆออกเป็นประเภท
• วธีิการใชง้าน เราสามารถท่ีจะคลิกเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการจะดูไดเ้ลยใน Web Browser
• จากนั้นหนา้จอกจ็ะแสดงรายละเอียดของหวัขอ้ปลีกยอ่ยท่ีลึกลงมาอีกระดบัหน่ึง ปรากฏข้ึนมาให้
เราเลือกอีก ส่วนจะแสดงออกมามากนอ้ยเพียงใดกข้ึ็นอยูก่บัขนาดของฐานขอ้มูลในIndex วา่ในแต่
ละประเภทจดัรวบรวมเกบ็เอาไวม้ากนอ้ยเพียงใด
• เม่ือเราเขา้ไปถึงฐานขอ้มูลประเภทยอ่ยท่ีเราสนใจแลว้ จะมีการแสดงรายช่ือของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ประเภทของขอ้มูลนั้นๆออกมา หากเราสนใจเอกสารใดหรือตอ้งการอยากท่ีจะชม กส็ามารถคลิกลง
ไปยงั Link เพื่อขอเช่ือต่อทางไซตก์จ็ะน าเอาผลของขอ้มูลดงักล่าวออกมาแสดงผลทนัที
• นอกจากน้ีเวบ็ไซตท่ี์แสดงออกมานั้นทางผูใ้หบ้ริการยงัไดเ้รียบเรียงเวบ็ไซต ์โดยน าเอาเวบ็ไซตท่ี์มี
ความเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดไวต้อนบนสุดของรายช่ือท่ีแสดง





4. การสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบ ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส์

• ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ คือ หอ้งสมุดท่ีสามารถใชบ้ริการผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้ซ่ึงจะแตกต่างจากหอ้งสมุดแบบธรรมดาทัว่ไป
• ข้อดีของหอ้งสมุดอีเลก็ทรอนิกส์ คือ การคน้หาขอ้มูลท าไดส้ะดวก 
รวดเร็ว โดยสามารถคน้หาไดจ้ากช่ือเร่ือง หวัเร่ือง ช่ือหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง 
เลขมาตราฐานสากลประจ าหนงัสือ (ISBN) เลขมาตราฐานสากล
ประจ าวารสาร (ISSN) ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพมิพ ์เป็นตน้ ซ่ึงการคน้ควา้ใน
หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถระบุขอ้มูลหรือเง่ือนไขเฉพาะไดช้ดัเจน 
เช่น ตอ้งการทราบผลงานของสุนทรภู่ เฉพาะเจาะจงแต่ นิราศ กส็ามารถ
ระบุเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือผูแ้ต่งได ้คือ สุนทรภู่ ระบุหวัขอ้เร่ือง คือ 
นิราศ ระบบจะประมวลผลผลงานสุนทรภู่เฉพาะท่ีเป็นนิราศเท่านั้น





5. การสืบค้นข้อมูลแผนทีอ่อนไลน์ ใน
รูปแบบ Google Maps

• Google Maps คือ บริการแผนท่ีออนไลน์
จาก Google แผนท่ีออนไลน์น้ีสามารถใชง้านไดห้ลายอยา่ง 
เช่น หาต าแหน่งพิกดั ตรวจสอบสภาพการจราจร ภาพถ่าย
ดาวเทียม ภาพถ่ายจากอากาศยานท่ีมีความละเอียดของภาพสูง 
บริการคา้นหาสถานท่ีหา้งร้านต่างๆ บริการคน้หาเส้นทางจาก
สถานท่ีตา้นทางไปยงัสถานท่ีปลายทาง บริการภาพถ่ายจากถนน
ในเมืองส าคญัๆ ท่ีท าใหผู้ใ้ชเ้ห็นสภาพแวดลอ้มและอาคาร
บา้นเรือนริมสองฝ่ังถนน เป็นตน้  



5. การสืบค้นข้อมูลแผนทีอ่อนไลน์ ใน
รูปแบบ Google Maps

• นอกจากน้ี Google Maps ประเทศไทยยงัแสดงขอ้มูลท่ี
เฉพาะเจาะจงส าหรับผูใ้ชง้านคนไทยในกรอบบริเวณดา้นซา้ยมือ ไดแ้ก่ 
รายช่ือเมืองยอดนิยม แผนท่ียอดนิยม และ Link ส าหรับเพิ่มรายช่ือ
ธุรกิจของเราบน Google Maps

• วิธีการใชง้าน คือ เปล่ียนหมวดหมู่ ของ Google เป็น Maps

• จากนั้นพิมพค์  าท่ีตอ้งการคน้หาลงไปในช่องคน้หา ตวัอยา่งเช่น พิมพค์  า
วา่ กรุงเทพ แลว้กด ค้นหาแผนที่

• หนา้จอจะแสดงผล พิกดัของกรุงเทพบนแผนท่ีประเทศไทย และดา้น
ซา้ยมือจะเป็นสถานท่ีส าคญั สถานท่ียอดนิยม ฯลฯ ตามท่ีไดก้ล่าวไป
แลว้ขา้งตน้



ความเป็นมาของเครือข่าย www

       การพฒันาระบบ World Wide Web เร่ิมตน้เม่ือเดือน
มกราคม 1989 โดยนกัวจิยัจากสถาบนั CERN (Conseil

European Pour La Recherche Nucleaire) 
ซ่ึงเป็นหอ้งทดลองใน เจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ช่ือ Tim 
Berners-Lee ไดน้ าความคิดเร่ือง Hypertext ของ 
Vannevar Bush และ Ted Nelson มาใชใ้น
จุดประสงคท่ี์จะกระจายขอ้มูลในองคก์ร ซ่ึงมีหลกั 3 ประการท่ี
ส าคญัคือ



ความเป็นมาของเครือข่าย www

• การท างานในหนา้ของผูใ้ช ้(User) จะตอ้งสามารถ
เรียกใชข้อ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลายในดา้น
ระบบปฏิบติัการได้

• Interface จะตอ้งสามารถแสดงผลกบัขอ้มูลหลาย
รูปแบบได้

• ตอ้งสามารถใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลใน Network ไดง่้าย



ความเป็นมาของเครือข่าย www

    -ช่วงปลายปี 1990        ตน้แบบของ www ไดท้ดลอง Run บน
เคร่ือง Next แต่ยงัไม่รับความแพร่หลายนกั
-มีนาคม 1991              www interface ไดถู้กใชใ้น 
Network โดยการลงท่ีเคร่ือง Server ของ CERN ปลายปี 
1991 ทาง CERN ไดป้ระกาศระบบไฟลใ์น Uernet
Newsgroup และโปรแกรม WAIS ไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็น
ทางการ
-ปี 1992               CERN ไดพ้ฒันา Web อยา่งต่อเน่ือง และเร่ิม
แพร่หลายในหมู่นกัวิจยั โดยมีจ านวน Web server ประมาณ 
50 server



ความเป็นมาของเครือข่าย www

     -ปี 1993             เร่ิมมีการพฒันา Graphic Interface 
Viewer ข้ึนมาเป็นคร้ังแรกโดยเรียกวา่ Browser โดย
นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยั Illinois At Urbana 
Champaign ช่ือวา่ มาร์ค แอนเดรสนั โดยโปรแกรมน้ีช่ือ
วา่ Mosaic ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีแสดงผลของ Web โดยใช้
ระบบ Point-And-Click-Design การเจริญเติบโตของ 
Web ในปี 1993 เติบโตอยา่งรวดเร็วท าใหมี้จ านวน Server 
เพ่ิมข้ึนเป็น 500 Server ในปลายปี 1993



ความเป็นมาของเครือข่าย www

      ปี 1994                 บริษทัต่าง ๆ เร่ิมโดดเขา้มาร่วมในการพฒันา 
Browser ต่าง ๆ โดยมีการเปิดตวั Browser ใหม่ ๆ หลาย
บริษทั เช่น Netscape Communication 
Corporation ท าใหใ้นกลางปี 1994 มี Web server 
เพ่ิมข้ึนมาเป็น 1,500 Server มีการก าหนดมาตรฐานของ 
Web โดยตั้งองคก์รข้ึนมา เพ่ือควบคุมพฒันากาการของ 
Web ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัช่ือวา่ World Wide 
Web Consortium หรือ W3C (www.w3c.org)



ความเป็นมาของเครือข่าย www

     ปี 1995          การเติบโตของ Web ยงัคงรวดเร็วและต่อเน่ืองโดยมี
จุดเปล่ียนแปลงอยบู่ท่ี Browser ของ Netscape 
Communication ซ่ึงใชช่ื้อวา่ Netscape Navigation 
ซ่ึงมีความสามารถในการแสดงผลของ HTML (Hypertext 
Mark-up Language) ไดดี้ข้ึน ซ่ึงสนบัสนุน HTML2 ของ 
W3C ซ่ึงท าให ้Netscape Navigation คือ Browser ท่ี
ครองตลาดกวา่ 90% ในปีนั้น และการใช ้Web ทางการคา้ก็ไดเ้ร่ิม
ข้ึนอยา่งจริงจงัในปีน้ี โดยเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีเก่ียวกบั Web เช่น 
Search Engine, ISP , Web Designer เป็นตน้



ความเป็นมาของเครือข่าย www

     ปี 1996            มีการแข่งขนักนัอยา่งมากในวงการ Internet 
และ Browser เน่ืองจาก Microsoft ไดเ้ปล่ียนมา
ประกาศสนบัสนุนการพฒันาโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือใชง้าน
ร่วมกบัอินเทอร์เน็ตโดยการออกโปรแกรม Browser ใหม่
ช่ือวา่ Internet Explorer ท าใหเ้กิดสงคราม 
Browser ข้ึนมาเน่ืองจากนโยบายการแจก Browser ฟรี
ของ Microsoft ท าใหส่้วนแบ่งการตลาดของ 
Netscape ตกลงอยา่งรวดเร็ว



ความเป็นมาของเครือข่าย www

     ปี 1997- ปัจจุบนั  มาถึงวนัน้ีวงการอินเทอร์เน็ต
และ  Web Site ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งมากมาย มีกระแส
หลายอยา่งท่ีผลกัดนัใหอิ้นเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมมาก
ข้ึน โปรแกรม Browser กไ็ดรั้บการพฒันาและมีขีด
ความสามารถสูงข้ึนอยา่งมากมาย และ Browser ท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนักคื็อ Internet 
Explorer ซ่ึงพฒันามาถึง version 6 แลว้ ท าให้
ทุกวนัน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จกัค าวา่ อินเทอร์เน็ต อีกต่อไป



เวบ็ไซต์ (Web Site)

      เวบ็ไซต ์(Web Site) คือ แหล่งท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลเอกสาร
และส่ือประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ขอ้ความ ของแต่ละบริษทั
หรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ีวา่ เวบ็เพจ (Web 
Page) และเรียกเวบ็หนา้แรกของแต่ละเวบ็ไซตว์า่ โฮมเพจ 
(Home Page) หรืออาจกล่าวไดว้า่ เวบ็ไซตก์คื็อเวบ็เพจ
อยา่งนอ้ยสองหนา้ท่ีมีลิงก ์(Links) ถึงกนั ตามหลกัค าวา่ 
เวบ็ไซตจ์ะใชส้ าหรับผูท่ี้มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจด
ทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแลว้เช่น 
www.google.co.th ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการสืบคน้
ขอ้มูลเป็นตน้



ความส าคญัของเวบ็ไซต์
       ในปัจจุบันเวบ็ไซต์ได้กลายเป็นส่ือทีม่ีความส าคญัซ่ึงมบีทบาทอย่างมากในเร่ืองของการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ทั้งนีเ้น่ืองจากคุณสมบัตทิีส่ามารถน าเสนอ เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจ ากดั ทั้งในเร่ืองเวลาและระยะทาง ใครๆกส็ามารถคลกิเข้ามาเปิดดูได้
ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะน่ังอยู่ส่วนใดๆของโลกกต็าม ด้วยข้อดดีงักล่าว บริษัท ห้างร้าน 
สถานประกอบการเกอืบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ต่างกม็คีวาม
ต้องการจัดท าเว็บไซต์ขึน้เพือ่เป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ เพือ่ประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่นการโฆษณาขายสินค้าและบริการในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มจุีดมุ่งหมายในเชิงธุรกจิ หรือการใช้เวบ็ไซต์เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ
องค์กร เพือ่ประชาสัมพนัธ์องค์กรให้เป็นทีรู้่จักเพือ่หวงัผลในการสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงเว็บไซต์น้ันเป็นส่ือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการสนอง
ภารกจิดงักล่าว ประโยชน์ของเว็บไซต์สามารถสรุปได้ดงันี้

    



ความส าคญัของเวบ็ไซต์
            1. เป็นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทางอนิเตอร์เน็ต ที่ใช้เพือ่การโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ การตลาด ให้ข้อมูลข่าวสาร และสร้าง ภาพลกัษณ์ที่ดแีก่
ธุรกจิและองค์กร 
        2. สามารถน ามาใช้เป็นร้านค้าออนไลน์เพือ่จ าหน่ายสินค้า / บริการ 
        3. มปีระสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก 
        4. เสียค่าใช้จ่ายในการผลติต ่ากว่าส่ืออืน่ๆ แต่มีอายุการใช้งานยาวนาน
กว่า สามารถอพัเดทข้อมูลเปลีย่นแปลงได้ง่าย 
        5. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงส่ือได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่าน
อนิเตอร์เน็ตได้ทุกวนั ตลอด 24 ช่ัวโมง

       



ความส าคญัของเวบ็ไซต์
          ดงัน้ันในโลกยุคปัจจุบนัทีม่ีความเจริญก้าวหน้าในเร่ือง
เทคโนโลยอีย่างไม่หยุดยั้ง การใช้ส่ือเวบ็ไซต์เพือ่เป็นช่องทางการ
ส่ือสาร เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์ให้กบั
องค์กรของตน จงึเป็นเร่ืองทีไ่ม่สามารถทีจ่ะมองข้ามไปได้ ซ่ึง
สร้างเวบ็ไซต์น้ัน นอกจากการจ้างบริษทัที่รับจ้างทัว่ไปแล้ว เรา
สามารถทีจ่ะสร้างเองได้ ไม่ยากจนเกนิไป



        จริยธรรม หมายถึง หลกัศีลธรรมจรรยาท่ีก าหนด
ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั หรือควบคุมการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซ่ึงเม่ือพิจารณา
จริยธรรมเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์แลว้ สามารถสรุปได ้4 ประเดน็ ไดแ้ก่

จริยธรรมในการใช้อนิเตอร์เน็ต



1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

         ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและสารสนเทศ โดยทัว่ไปหมายถึงสิทธิท่ีจะอยูต่ามล าพงั
และเป็นสิทธิท่ีเจา้ของสามารถท่ีจะควบคุมขอ้มูลของตนเองในการเปิดเผยใหก้บัผูอ่ื้น 
ปัจจุบนัมีประเดน็เก่ียวกบัการละเมิดความเป็นส่วนตวัท่ีเป็นขอ้หนา้สงัเกตดงัน้ี

- การเขา้ไปดูขอ้ความในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์และการบนัทึกขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการบนัทึก-แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีบุคคลเขา้ไปใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละกลุ่มข่าวสาร

- การใชเ้ทคโนโลยใีนกาติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษทัใช้
คอมพิวเตอร์ในการตรวจจบัหรือเฝ้าดูการปฏิบติังาน/การใชบ้ริการของพนกังาน

- การใชข้อ้มูลของลูกคา้จากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด
- การรวบรวมหมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอี่เมล ์หมายเลขบตัรเครดิต และขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ เพื่อ

น าไปสร้างฐานขอ้มูลประวติัลูกคา้ใหม่ข้ึนมาแลว้น าไปขายใหก้บับริษทัอ่ืน



2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)

      ในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จดัเกบ็ และ
เรียกใชข้อ้มูลนั้น คุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ
ความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มลู ทั้งน้ี ขอ้มูลจะมีความ
น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งใน
การบนัทึกขอ้มลูดว้ย ประเดน็ดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวกบั
ความถูกตอ้งของขอ้มลู โดยทัว่ไปจะพิจารณาวา่ใครจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และ
เผยแพร่



3. ความเป็นเจ้าของ (Information 
Property)

          ในสงัคมของเทคโนโลยสีารสนเทศมกัจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ เม่ือท่านซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการจดลิขสิทธ์ิ นัน่
หมายความวา่ท่านจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการใชซ้อฟตแ์วร์นั้น ซ่ึงลิขสิทธ์ิใน
การใชจ้ะแตกต่างกนัไปในแต่ละสินคา้และบริษทั บางโปรแกรมอนุญาต
ใหติ้ดตั้งไดเ้พยีงเคร่ืองเดียว ในขณะท่ีบางโปรแกรมอนุญาตใหใ้ชไ้ด้
หลายเคร่ือง ตราบใดท่ีท่านยงัเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมา การคดัลอกโปรแกรมใหก้บับุคคลอ่ืน เป็นการ
กระท าท่ีตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบก่อนวา่ท่านมีสิทธิในโปรแกรมนั้นใน
ระดบัใด



4. การเข้าถงึข้อมูล (Data Accessibility)

       คือการป้องกนัการเขา้ไปด าเนินการกบัขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง และเป็นการรักษาความลบัของขอ้มูล ตวัอยา่งสิทธิในการใช้
งานระบบเช่น การบนัทึก การแกไ้ข/ปรับปรุง และการลบ เป็นตน้ ดงันั้น 
ในการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์จึงไดมี้การออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช ้และการเขา้ถึงขอ้มูลของผูอ่ื้นโดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอมนั้น ถือวา่เป็นการผดิจริยธรรมเช่นเดียวกบัการ
ละเมิดขอ้มูลส่วนตวั ในการใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกนั 
หากผูใ้ชร่้วมใจกนัปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของแต่ละหน่วยงาน
อยา่งเคร่งครัดแลว้ การผดิจริยธรรมตามประเดน็ท่ีกล่าวมาขา้งตน้กค็งจะ
ไม่เกิดข้ึน



จรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

1. ใหร้ะมดัระวงัการละเมิดหรือสร้างความเสียหายใหผู้อ่ื้น
2. ใหแ้หล่งท่ีมาของขอ้ความ ควรอา้งอิงแหล่งข่าวได้
3. ไม่กระท าการรบกวนผูอ่ื้นดว้ยการโฆษณาเกินความจ าเป็น
4. ดูแลและแกไ้ขหากตกเป็นเหยือ่จากโปรแกรมอนัไม่พงึ
ประสงค ์เพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืนเป็นเหยือ่

 



บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อนิเทอร์เน็ต

• ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดผูอ่ื้น
• ตอ้งไม่รบกวนการท างานของผูอ่ื้น
• ตอ้งไม่สอดแนม แกไ้ข หรือเปิดดูแฟ้มขอ้มูลของผูอ่ื้น
• ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการโจรกรรมขอ้มูลขา่วสาร
• ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็
• ตอ้งไม่คดัลอกโปรแกรมของผูอ่ื้นท่ีมีลิขสิทธ์ิ
• ตอ้งไม่ละเมิดการใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์โดยท่ีตนเองไม่มีสิทธ์ิ
• ตอ้งไม่น าเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน
• ตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคมท่ีเกิดจากการกระท าของท่าน
• ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมีมารยา



กฎหมายเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

              ในโลกของส่ือยคุเก่า ขอ้เขียน บทความ จ านวนมาก ท่ีถึงแมจ้ะผา่นกระบวนการตรวจสอบ
อยา่งถ่ีถว้นจากบรรณาธิการแลว้ ก็ยงัส่งผลความเสียหายต่อช่ือเสียง เกียรติยศ ของบุคคลอ่ืน 
โดยท่ีบุคคลเหล่านั้นนอ้ยราย ท่ีจะใชก้ฎหมายปกป้องตวัเอง     ในโลกของส่ือใหม่ การส่ือสารท่ี
รวดเร็ว ฉบัไว โดยกา้วขา้มขั้นตอนการกลัน่กรองของบรรณาธิการในฉบัพลนัทนัที ยิง่เพ่ิม
ความเส่ียงท่ีจะก่อความเสียหายใหก้บับุคคลอ่ืนมากยิง่ข้ึน      มีผูค้นจ านวนมาก ท่ีตกเป็นเหยือ่
ของอาชญากรคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงวาทกรรม บิดเบือนขอ้มูล แพร่ภาพหรือ
ตดัต่อภาพอนาจาร ฉอ้โกง ฟอกเงิน ฯลฯ  โดยท่ีไม่สามารถจดัการป้องกนัได ้ดว้ยขอ้จ ากดัของ
กฎหมายว่าดว้ยความผดิทางอาญา ท่ีมิไดค้รอบคลุมถึง      อ  านาจการส่ือสารในไซเบอร์สเปซท่ี
จะใชค้อมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรม จึงเป็นอ านาจท่ีไร้ขอบเขต ใน
ขณะเดียวกนักส็ะทอ้นถึงจิตส านึกในเชิงจริยธรรมท่ีอ่อนแออยา่งยิง่      พระราชบญัญติั วา่ดว้ย
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัน้ี (๑๘) น่าจะเป็น
ความหวงัของบรรดาเหยือ่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในการใชเ้พ่ือต่อสู้กบัการถูกกระท าย  า่ย ี
โดยโจรคอมพิวเตอร์ได้



 ๕ ฐานความผดิอาชญากรคอมพวิเตอร์
๑.แฮกเกอร์ (Hacker)

มาตรา ๕ "ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ"

  มาตรา ๖ "ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึนเป็นการเฉพาะ ถา้
น ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ"

  มาตรา ๗ " ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ“

มาตรา ๘ "ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดๆ โดยมิชอบดว้ยวธีิการทางอิเลค็ทรอนิคส์เพื่อดกัรับไว ้ซ่ึง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นท่ีอยูร่ะหวา่งการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้น
มิไดมี้ไว ้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ได ้ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  า ทั้งปรับ“



๑.แฮกเกอร์ (Hacker)

ค าอธิบาย  ในกลุ่มความผดิน้ี เป็นเร่ืองของแฮกเกอร์ (Hacker) คือ 
การเจาะเขา้ไปใน"ระบบ"คอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนไม่วา่จะเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซ่ึงระดบัความร้ายแรงของโทษ ไล่
ข้ึนไปจากการใชm้ail ของคนอ่ืน เขา้ไปในระบบ  หรือ
เผยแพร่ mail ของคนอ่ืน การเขา้ไปใน "ขอ้มูล" คอมพิวเตอร์ 
ของบุคคลอ่ืน จนกระทัง่การเขา้ไปจารกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล โดย
วิธีการทางอิเลค็ทรอนิกส์ เช่น ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลทางการคา้ 
(Corporate Eepionage)



 ๕ ฐานความผิดอาชญากรคอมพิวเตอร์
๒.ท าลายซอฟทแ์วร์
       มาตรา ๙ "ผูใ้ดท าใหเ้สียหาย  ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่วา่

ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ“

     มาตรา ๑๐ "ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดๆ โดยมิชอบ เพื่อใหก้ารท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างาน
ตามปกติไดต้อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ"

ค าอธิบาย เป็นลกัษณะความผดิเช่นเดียวกบั ความผดิฐานท าใหเ้สียทรัพยใ์นประมวล
กฎหมายอาญา แต่กฎหมายฉบบัน้ีหมายถึงซอฟทแ์วร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์



 ๕ ฐานความผิดอาชญากรคอมพิวเตอร์

๓ ปกปิด หรือปลอมช่ือส่ง Mail

               มาตรา ๑๑ "ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืน โดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินไม่เกินหน่ึงแสนบาท"

ค าอธิบาย  เป็นการส่งขอ้มูล หรือ Mail โดยปกปิดหรือปลอม
แปลงช่ือ รบกวนบุคคลอ่ืน เช่น จดหมายลูกโซ่ ขอ้มูลขยะต่างๆ



 ๕ ฐานความผิดอาชญากรคอมพิวเตอร์

๔.ผูค้า้ซอฟทแ์วร์ สนบัสนุนการท าผิด
          มาตรา ๑๓ "ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสัง่ท่ีจดัท าข้ึน

โดยเฉพาะ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ในการกระท าความผดิ
ตามมาตรา ๕ - ๖ - ๗ - ๘ - ๙ - ๑๐ และ ๑๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ"

ค าอธิบาย เป็นความผิดท่ีลงโทษผูค้า้ซอฟทแ์วร์ ท่ีน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือกระท าความผิดตาม มาตรา ๕ - ๑๑



 ๕ ฐานความผิดอาชญากรคอมพิวเตอร์

๕.ตดัต่อ เผยแพร่ ภาพอนาจาร   
            มาตรา ๑๖ "ผูใ้ดน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทัว่ไป อาจ

เขา้ถึงไดซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏเป็นภาพของผูอ่ื้น และภาพนั้น
เป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตดัต่อ เติม หรือดดัแปลงดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือวธีิการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการท่ีน่าจะท าใหผู้อ่ื้นนั้น 
เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถกูเกลียดชงั หรือไดรั้บความเสียหาย ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

             ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึง เป็นการน าเขา้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดย
สุจริต ผูก้ระท าไม่มีความผดิ



ค าอธิบาย เป็นเร่ืองของการตดัต่อ หรือตกแต่งภาพดารา ภาพบุคคลอ่ืนดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในลกัษณะอนาจาร และเผยแพร่ไปยงับุคคลท่ีสาม ค าวา่ประการท่ี
น่าจะท าใหผู้อ่ื้นนั้น เสียช่ือเสียง ถกูดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความเสียหาย
นั้น เพียงเห็นภาพกน่็าเช่ือแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งยนืยนัดว้ยหลกัฐาน หรือบุคคล
โดยทัว่ไปจะตอ้งเขา้ใจในทนัทีวา่บุคคลท่ีสามนั้นจะตอ้งไดรั้บความเสียหายอยา่ง
แน่นอน จากการเผยแพร่ภาพนั้น

           ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บภาพ ไม่มีความผิด ยกเวน้จะ Forward หรือเผยแพร่ต่อ 
ความผิดตามมาตราน้ีเป็นความผดิอนัยอมความได้

             ถึงแมจ้ะมีกฎหมายท่ีตราข้ึนไวเ้ฉพาะความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์แลว้กต็าม 
แต่ความผิดในลกัษณะน้ีไม่ใช่ความผดิซ่ึงหนา้ ซ่ึงสามารถรู้ตวัผูก้ระท าความผิดได้
ในฉบัพลนั เช่นเดียวกบัความผิดอาญาโดยทัว่ไป นอกจาก "รอยเทา้
อิเลก็ทรอนิกส์" (electronic footprints) อนัไดแ้ก่ IP หรือร่องรอยท่ีท้ิง
ไวใ้นซอฟทแ์วร์



ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ที่ควรต้องทราบ

          ส าหรับคนใชค้อมพิวเตอร์เป็นประจ าอยา่งเราๆแลว้ พระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ มีความส าคญั และควร
ตอ้งทราบ ถา้ไม่ทราบอาจจะพลาดพลั้งท าผดิโดยมิตั้งใจ ซ่ึงกมี็ความผดิ
อยูดี่นะคะ           ความผดิตาม พรบ. โดยสงัเขป

• สรุป มาตรา ๕ เขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีการป้องกนั โดยมิชอบ จ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• สรุป มาตรา ๖ รู้มาตรการป้องกนัระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะถา้น าไป
เผยแพร่ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ

http://law.longdo.com/law/572/
http://law.longdo.com/law/572/
http://law.longdo.com/law/572/
http://law.longdo.com/law/572/


ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ที่ควรต้องทราบ

• สรุป มาตรา ๗ การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ จ าคุกไม่เกิน 2 
ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• สรุป มาตรา ๘ การดกัจบัขอ้มูลคอมพิวเตอร์ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• สรุป มาตรา ๙ การท าใหเ้สียหาย เปล่ียนแปลง แกไ้ข ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• สรุป มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์จนไม่สามารถท างาน
ตามปกติได ้จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ
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ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ที่ควรต้องทราบ

• สรุป มาตรา ๑๑ การรบกวนการใชง้าน โดยส่งขอ้มูล หรือ Email ท่ี
ปกปิด บิดเบือนท่ีมา ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• สรุป มาตรา ๑๒ การกระท าความผดิต่อความมัน่คง (1) จ าคุกไม่เกิน 10 
ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท (2) จ าคุกไม่เกิน 3-15 ปี ปรับ 60,000-
300,000 บาท หรือหากการกระท าส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตมีโทษจ าคุก 10-20 
ปี

• สรุป มาตรา ๑๓จ าหน่ายหรือเผยแพร่ Program ท าข้ึนโดยเฉพาะ
เพื่อกระท าความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

http://law.longdo.com/law/572/
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ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ที่ควรต้องทราบ

• สรุป มาตรา ๑๔ การน าเขา้ขอ้มูลปลอม เทจ หรือไม่
เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่เน้ือหา จ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• สรุป มาตรา ๑๖ การเผยแพร่ภาพจากการตดัต่อ/
ดดัแปลง ท าใหเ้ส่ือมเสีย จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

http://law.longdo.com/law/572/
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ท ารายงานช้ินที่ ๑
การสืบค้นทางอนิเตอร์เน็ต
-หาความหมายและความส าคญัของการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต
-หารูปแบบการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต
-หาแหล่งขอ้มูลในการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต
หาวิธีการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล
-หาประโยชน์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
-หาจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบคน้อินเทอร์เน็ต

หาภาพประกอบเพือ่บรรยายค้นคว้างาน(ส่ง๒๐ก.ค. ๕๖)พร้อม
ออกมารายงาน



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๕/๒๕๕๖



บทที ่๕

การแสวงหาความรู้และสารสนเทศ



วตัถุประสงค์ประจ าบท

• บอกความหมายและความส าคญัของการแสวงหา
ความรู้และสารสนเทศได้

• อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้และการรวบรวมขอ้มูลได้
• อธิบายการจดัระบบเน้ือหาของขอ้มูลเป็นสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาได้

• บอกประโยชน์ คุณค่าของการแสวงหาความรู้และ
สารสนเทศได้



ขอบข่ายเนือ้หาประจ าบท
• ความหมายและความส าคญัของการแสวงหา
ความรู้และสารสนเทศ

• วิธีการแสวงหาความรู้และการรวบรวมขอ้มูล
• การจดัระบบเน้ือหาเป็นสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

• ประโยชน์และคุณค่าของสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา



บทที่ ๕
การแสวงหาความรู้และสารสนเทศเพือ่การศึกษา

                   การรู้สารสนเทศมีความส าคญัต่อการศึกษาทั้ง
ระดบัอุดมศึกษา และทุก ๆ ระดบัส าหรับ ผูท่ี้ก าลงัศึกษา 
รวมถึงนกัวจิยัคน้ควา้ นกัวชิาการศึกษา สายงานบริหาร 
การจดัการ และบุคคลทัว่ไป  ศาสตร์ความรู้ทุก ๆ ดา้น
ยอ่มตอ้งอาศยัมาตรฐานทางวชิาการ เพื่อผลงานการศึกษา
คน้ควา้ท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับนบั
ถือกนัอยา่งทัว่หนา้



ความหมายของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

      การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ ความ
ตอ้งการ และความถนดั มีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่ง
ทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการ
ประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะ
ด าเนินการดว้ยตนเองหรือร่วมมือปฏิบติักบัผูอ่ื้นหรือไม่
กไ็ด ้



วตัถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

       การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวติท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่
ส าหรับการศึกษาในปัจจุบนัท่ีจะตอ้งมีส่งเสริมให้
บุคคลมีคุณลกัษณะของการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้
เพื่อใหบุ้คคลมีประสบการณ์และมีศกัยภาพในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตลอด
ชีวติต่อไป



ความส าคญัของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาการอยา่งรอบดา้น 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง มีความสุข เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีสามารถกระท าไดส้อดคลอ้ง
กบัแนวคิดท่ีวา่ คนทุกคนมีศกัยภาพและทุกคนสามารถ
พฒันาศกัยภาพท่ีมีในตนใหส้มบูรณ์ไดด้ว้นตนเอง



ความหมายของสารสนเทศ

      สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการ
ประมวลผลหรือจดัระบบแลว้ เพื่อใหมี้
ความหมายและคุณค่าส าหรับผูใ้ช้



ความส าคญัของสารสนเทศ
      1. การศึกษา การรู้สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
การศึกษาของบุคคลทุกระดบั ทั้งการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตาม
อธัยาศยั และการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การศึกษาในปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ดงันั้นบทบาทของผูส้อนจึงเปล่ียนเป็นผูใ้ห้
ค าแนะน าช้ีแนะโดยอาศยัทรัพยากรเป็นพื้นฐานส าคญั



ความส าคญัของสารสนเทศ
       2. การด ารงชีวติประจ าวนั การรู้สารสนเทศเป็นส่ิง
ส าคญัยิง่ในการด ารงชีวติประจ าวนั เพราะผูรู้้สารสนเทศ
จะเป็นผูท่ี้สามารถวเิคราะห์ประเมินและใชส้ารสนเทศให้
เกิดประโยชนสู์งสุดแก่ตนเองเม่ือตอ้งการตดัสินใจเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ถา้ตอ้งการซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศของบริษทัใดบริษทัหน่ึงกต็อ้งพิจารณา
มาตรฐาน คุณภาพ บริการหลงัการขาย และเปรียบเทียบ
ราคา แลว้จึงค่อยตดัสินใจ เป็นตน้



ความส าคญัของสารสนเทศ

       3. การประกอบอาชีพ การรู้สารสนเทศมี
ความส าคญัต่อการประกอบอาชีพของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง เพราะบุคคลนั้นสามารถแสวงหา
สารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ของตนเองได ้เช่น เกษตรกร เม่ือประสบปัญหาโรค
ระบาดกบัพืชผลทางการเกษตรของตน กส็ามารถหา
ตวัยาหรือสารเคมีเพ่ือมาก าจดัโรคระบาด ดงักล่าวได ้
เป็นตน้



ความส าคญัของสารสนเทศ
        4. สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง การรู้สารสนเทศเป็นส่ิง

ส าคญัโดยเฉพาะสงัคมในยคุสารสนเทศ บุคคลจ าเป็นตอ้งรู้
สารสนเทศเพ่ือปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เช่น การอยูร่่วมกนัในสงัคม การบริหารจดัการ การ
ด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั การบริหารบา้นเมืองของผูน้ า
ประเทศ เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ผูรู้้สารสนเทศ คือ ผูท่ี้มีอ  านาจ
สามารถาช้ีวดัความสามารถขององคก์รหรือประเทศชาติได ้
ดงันั้นประชากรท่ีเป็นผูรู้้สารสนเทศจึงถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
มากท่ีสุดของประเทศ



กระบวนการจดัการข้อมูลและสารสนเทศ

              การท าขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการใชง้าน จ าเป็นตอ้งอาศยั
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการด าเนินการ เร่ิม
ตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล การ
ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลใหก้ลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อ
การใชง้าน

http://www.yupadeepai.com/unit013.php


วธีิการแสวงหาความรู้และการรวบรวมข้อมูล

        มนุษยเ์ป็นผลผลิตของวิวฒันาการและการสร้างสรรค ์ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากส่ิงท่ีมีชีวิตประเภทอ่ืนเป็นอยา่งมาก มนุษยมี์การพฒันา
ดา้นระบบประสาทและมนัสมองอยา่งสลบัซบัซอ้น จนมี
ความกา้วหนา้เป็นพิเศษ จึงสามารถสร้างระบบเสียงและสญัลกัษณ์
ใชใ้นการติดต่อส่ือสารและแสดงออกทางความคิดการติดต่อส่ือสาร
ของมนุษยเ์ป็นไปอยา่งกวา้งขวางดว้ยการพดู การฟัง อ่าน และเขียน 
เพ่ือแสดงออกซ่ึงแนวคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการตั้ง
ค าถามและการสงัเกตเพ่ือแสวงหาความรู้ความจริงต่าง ๆ เก่ียวกบัตวั
มนุษยเ์อง ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม



การจัดระบบเนือ้หาเป็นสารสนเทศเพือ่
การศึกษา

       ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง ระบบท่ี
รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้ง
ภายใน และภายนอกองคก์ารอยา่งมีหลกัเกณฑ ์เพ่ือน ามา
ประมวลผลและจดัรูปแบบใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีช่วย
สนบัสนุนการท างาน และการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ 
ของผูบ้ริหารเพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ



การจดัเกบ็ความรู้สามารถท าได้ ๒ ระบบ

•ระบบท่ีจดัเกบ็ไวใ้นตวัคน
•ระบบท่ีจดัเกบ็ไวน้อกตวัคน



ระบบที่จัดเกบ็ไว้ในตัวคน
หมายถึง คนท่ีไดรั้บความรู้มา จะโดยวธีิ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากธรรมชาติหรือไดรั้บ
การบอกหรือสอนจากผูอ่ื้น หรือจากการท่ี
ไดอ่้าน ฟัง ดูจากส่ือใดๆกต็าม ความรู้จะ
ถูกจดัเกบ็คงอยูใ่นตวัคนในรูปของความ
ทรงจ า และทกัษะ 



ระบบที่จัดเกบ็ไว้นอกตัวคน
• วสัดุบนัทึกส าหรับอ่าน
• วสัดุบนัทึกส าหรับดู
• วสัดุบนัทึกส าหรับฟัง 
• วสัดุบนัทึกส าหรับหลายสมัผสั 
• วสัดุตวัอยา่งของจริงเพ่ือการสมัผสัและของจ าลอง



ประโยชน์และคุณค่าของสารสนเทศเพือ่การศึกษา

๑. ดา้นการวางแผน สามารถน า
สารสนเทศไปใชใ้นการวางแผน
เก่ียวกบัการบริหารการจดัการองคก์าร 
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์
กระบวนการจดัการเรียนการสอน



ประโยชน์และคุณค่าของสารสนเทศเพือ่การศึกษา

๒. ดา้นการตดัสินใจ สามารถน าสารสนเทศไป
ใชใ้นการตดัสินใจเพื่อเลือกแนวทางหรือ
ทางเลือกท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุดในการแกปั้ญหา
ต่างๆ สารสนเทศท่ีครบถว้นและทนัสมยั จะ
ช่วยใหก้ารตดัสินใจถูกตอ้ง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน



ประโยชน์และคุณค่าของสารสนเทศเพือ่การศึกษา

๓. ดา้นการด าเนินงาน สามารถน าสารสนเทศ
ไปใชใ้นการด าเนินงานต่างๆ เช่น การก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน การควบคุมหรือ
ติดตามผลการศึกษาและปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้



คุณสมบัติของสารสนเทศทีด่ี
• ความถูกตอ้ง
• ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั
• ความสมบูรณ์
• ความชดัเจนและกะทดัรัด
• ความสอดคลอ้ง



        เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานดา้นการศึกษา อนัไดแ้ก่ การ
จดัเกบ็ขอ้มูล และประมวลผลฐานขอ้มูล การพฒันาระบบ
สารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหาร
การศึกษา การวางแผนหลกัสูตร การแนะแนวและบริการ การ
ทดสอบวดัผล การพฒันาบุคลากร
เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงเป็นท่ีนิยมประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนั อาทิ
1. ระบบสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน
2. การสอนทางไกลผา่นดาวเทียม
3. การประชุมทางไกลระบบจอภาพ
4. ระบบฐานขอ้มูลการศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเอกสาร



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๖/๒๕๕๖



บทที ่๖

กระบวนการและกจิกรรมการเรียนรู้
เชิงวชิาการ



วตัถุประสงค์ประจ าบท

• บอกความหมายและความส าคญัของกระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงวชิาการได้

• บอกองคป์ระกอบของกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงวชิาการได้

• บอกรูปแบบ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงวชิาการ
ได้

• บอกวธีิการสร้างองคค์วามรู้จากกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงวิชาการได้



ขอบข่ายเนือ้หาประจ าบท
• ความหมายและความส าคญัของกระบวนการและกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงวชิาการ

• องคป์ระกอบของกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
วชิาการ

• รูปแบบ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงวชิาการ
• การสร้างองคค์วามรู้จากกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงวิชาการ



บทที่ ๖
          สถานศึกษานบัเป็นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันา

คนใหมี้ความรู้ความสามารถและน าออกไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ของ
สงัคมโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลย ีมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนัตอ้งแข่งขนัเพื่อความอยูร่อดจึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของ
การศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของการด าเนินชีวิต สถานศึกษาตอ้งจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่ผูเ้รียน เป็นตวักระตุน้ ผลกัดนัศกัยภาพท่ีมีอยูใ่น
ตวัผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี รู้จกัคิด วิเคราะห์สงัเคราะห์
แกปั้ญหาและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคม
ไดอ้ยา่งมีความสุขพร้อมรับปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลก



ความหมายของกระบวนการและกจิกรรม
การเรียนรู้เชิงวชิาการ

            กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ 
หมายถึง ขั้นตอนของกิจกรรมท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดมี้การฝึกเสริมทกัษะในการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการใหผู้เ้รียนฝึก
ปฏิบติั เพื่อเสริมใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ
และมีทกัษะเพิ่มข้ึน



ความหมายของกระบวนการและกจิกรรม
การเรียนรู้เชิงวชิาการ(ต่อ)

             ส่วนใหญ่กิจกรรมการเรียนรู้มกัจะมีอยูท่า้ยบทเรียน 
ซ่ึงในบางคร้ังกิจกรรมการเรียนรู้จะมีลกัษณะเป็น
แบบฝึกหดัใหแ้ก่ผูเ้รียน ไดฝึ้กปฏิบติัหรือเป็นใบงานให้
ผูเ้รียนปฏิบติัระหวา่งเรียนรู้หรือหลงัการเรียนรู้ ส่วน
กิจกรรมท่ีเป็นวชิาการ คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะดา้นสมองมากกวา่ดา้นอ่ืน คือ การใชค้วามคิด
วเิคราะห์สงัเคราะห์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้หรือเรียกวา่ 
กระบวนการทางปัญญา



ความส าคญัของกระบวนการและกจิกรรม
การเรียนรู้เชิงวชิาการ

              กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกระบวนการ
ลว้นแต่มีความส าคญั ข้ึนอยูว่า่ผูเ้รียนจะสามารถเลือก
กิจกรรมท่ีตนถนดัมีทกัษะในการตกัตวงเอาประสบการณ์ 
จากกิจกรรมนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในเน้ือหาวชิาการต่างๆ
แลว้ สถานศึกษาจะตอ้งจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  บริการ
ทางวชิาการ เช่น ชมรมต่างๆ ข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองตามท่ีถนดั



องค์ประกอบของกระบวนการและกจิกรรม
การเรียนรู้เชิงวชิาการ

             องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย ๓ ส่วน คือ สถานศึกษา ตวัผูเ้รียน และครู
ผูด้  าเนินการ โดยมีตวักิจกรรมเป็นศนูยก์ลาง กล่าวคือ 
การท่ีจะจดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ใดๆ ครูผูส้อนจะตอ้ง
วิเคราะห์ความเหมาะสมหรือความตอ้งการของผูเ้รียน
ทั้งหมดเป็นหลกั ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาใน
หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน



รูปแบบ กระบวนการและกจิกรรมการเรียนรู้
เชิงวชิาการ

         ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาง
ความคิดของมนุษยท่ี์ส าคญันั้น นอกจากความเช่ือ และทศันคติ
แลว้ ปัจจุบนัน้ีใน การจดัการศึกษา นกัจิตวทิยา นกัการศึกษา 
และนกัวจิยัก าลงัใหค้วามสนใจ และใหค้วามส าคญัมากข้ึนทุก
ที ต่อส่ิงท่ีเรียกวา่ รูปแบบการคิด และ รูปแบบการเรียนรู้ ท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ และเพิ่มสมัฤทธ์ิผล
ทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
และในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาวชิาชีพขององคก์รต่างๆ



กระบวนการและกจิกรรมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

• กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง

• กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ



กจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

          เป็นการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ โดยเนน้ประโยชน์ท่ี
ผูเ้รียนจะไดรั้บ พร้อมทั้งค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
นิสยัรักการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงันั้นการปฏิรูปการเรียนรู้จึงควรเร่ิม
ท่ีสถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการพฒันากระบวนการเรียนรู้และ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการประกนัคุณภาพ
ภายในผสมผสานอยูใ่นกระบวนการเรียนรู้ และการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา



กจิกรรมการเรียนรู้เชิงปฏบิัตกิาร
         เป็นวิธีการท่ีจดัข้ึนระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียน เรียกวา่ การ
สอนขั้นปฏิบติัในระหวา่งเรียน แบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ คือ

๑. กิจกรรมท่ีผู้สอนจดัให้แก่ผู้ เรียนทกุคน สว่นใหญ่จะเป็น
กิจกรรมท่ีผู้ เรียนทกุคนปฏิบตัิได้ทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน

๒. กิจกรรมท่ีจดัให้โดยเฉพาะบคุคลหรือปัจเจกบคุคล เพื่อ
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ผู้สอนจงึต้องจดั
กิจกรรมกลุม่หนึง่เพ่ือให้ผู้ เรียนปฏิบตัิได้ตามอตัภาพ 



กจิกรรมการเรียนรู้เชิงปฏบิัตกิาร(ต่อ)
กิจกรรมท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้ประกอบดว้ย
-กิจกรรมการอภิปราย
-กิจกรรมการบรรยาย
-กิจกรรมการอ่าน
-กิจกรรมการสังเกตและการจดบนัทึก
-กิจกรรมการคน้ควา้ในหอ้งสมุด
-กิจกรรมการทดลอง
-กิจกรรมการสาธิต
กิจกรรมการแสดงแบบต่างๆ
-กิจกรรมการท ารายงานคน้ควา้ เป็นตน้



กระบวนการและกจิกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา

          เป็นการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูส้อนพาผูเ้รียนออกไปศึกษานอก
สถานท่ี เพื่อแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานท่ี
จริง โดยมีวิทยากรเป็นผูใ้หค้วามรู้ การพาผูเ้รียนไปนอกสถานท่ี 
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์เก่ียวกบัการพฒันา
ดา้นสงัคม ใหรู้้จกัรับผดิชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการ
สร้างมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี การศึกษานอกสถานท่ีถือเป็นกิจกรรมท่ี
มีคุณค่ามาก เป็นวธีิสอนท่ีผูส้อนควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกๆ 
เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติท่ีพึง
ประสงค ์ปลูกฝังเยาวชนใหรู้้จกัหวงแหน ภาคภูมิใจ รักและ
ห่วงใยต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



การจัดกจิกรรมนิทรรศการ
           การจดัแสดงขอ้มูลเน้ือหาผลงานต่าง ๆ ดว้ยวสัดุ ส่ิงของ 

อุปกรณ์และกิจกรรมท่ีหลากหลายแต่มีความสมัพนัธ์กนัในแต่
ละเร่ืองโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจใหผู้ช้มมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสงัเกต 
การจบัตอ้งและการทดลองดว้ยส่ือท่ีหลากหลาย เช่น รูปภาพ 
ของจริง หุ่นจ าลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ประกวด การแข่งขนั การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และ
การตอบปัญหา เป็นตน้



การจัดนิทรรศการโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

• นิทรรศการถาวร
• นิทรรศการชัว่คราว
• นิทรรศการเคล่ือนท่ี



นิทรรศการถาวร
          เป็นการน าเสนอขอ้มูลและจดัแสดงท่ีค่อนขา้ง
สมบูรณ์ มีการจดัเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา
ยาวนาน



นิทรรศการถาวรมีลกัษณะส าคญัดงันี้

๑.การจดันิทรรศการแบบน้ีมีการลงทุนสูง เน่ืองจากเน้ือหาท่ี
จดัแสดงตอ้งอาศยั การศึกษาคน้ควา้หลกัฐานอา้งอิง

๒.วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาจดัแสดงเป็นวสัดุท่ีคงทน
๓.การออกแบบเพื่อการจดัแสดงส่ิงของจะท าอยา่งรอบคอบ
พิถีพิถนั

๔.สถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงเป็นเวลานาน ๆ รูปแบบและ
โครงสร้างหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลง



นิทรรศการถาวรมีลกัษณะส าคญัดงันี้

๕.สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัแสดงนิทรรศการจะออกแบบ
ไวอ้ยา่งมีแบบแผนแน่นอน อาจเป็นพ้ืนท่ีกลางแจง้
หรือในอาคารกไ็ด้

๖.หากเน้ือหาท่ีจดัแสดงเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือหรือวถีิ
ชีวิตของชุมชน

๗.ส่วนใหญ่นิทรรศการถาวรมกัอยูใ่นรูปของ
พิพิธภณัฑ์



นิทรรศการช่ัวคราว
        เป็นการจดักิจกรรมเพื่อแสดงเน้ือหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นคร้ังคราวตาม

โอกาสท่ีเหมาะสมอาจใชเ้วลาประมาณ ๒-๑๐ วนั ไม่มีก าหนดตายตวั
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหรือปัจจยัหลายประการ นอกจากน้ีนิทรรศการ
ชัว่คราวยงัท าหนา้ท่ีส่งเสริมงานประชาสมัพนัธ์นิทรรศการแบบถาวรได้
อีกดว้ย เป็นการเชิญชวนท่ีจะสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์ในหลาย
รูปแบบ เช่น การเชิญประชุมช้ีแจงการเปิดงาน การแถลงการณ์
หนงัสือพิมพแ์ละรายการโทรทศัน์ นิทรรศการชัว่คราวสนองวตัถุประสงค์
ทางการศึกษาไดม้ากมาย มกัจดัส่ิงดึงดูดกลุ่มคนท่ีสนใจเฉพาะเร่ืองใน
ชุมชน เช่น การจดันิทรรศการเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา วฒันธรรมไทย 
การจดันิทรรศการแสดงความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาการ เป็นตน้



นิทรรศการเคลือ่นที่

        นิทรรศการเคล่ือนท่ีเป็นการรวบรวมวสัดุ
และส่ือแสดงอ่ืนๆ มาจดัแสดงเป็นเร่ืองราว
เฉพาะเร่ือง เช่นเดียวกบันิทรรศการชัว่คราวมี
ผลดีในการเขา้ถึงพื้นท่ีของผูช้มกลุ่มเป้าหมาย 
ท าใหไ้ดรั้บความสนใจจากผูช้มมาก เน่ืองจากมี
ความสะดวก ต่อการเคล่ือนยา้ยและ
เปล่ียนแปลงไปจดัยงัสถานท่ีอ่ืนๆไดด้ว้ย



ความส าคญัของการจัดนิทรรศการ
            นิทรรศการเป็นส่ือท่ีมีคุณค่าและมีศกัยภาพสูงในการ
ดึงดูดความสนใจของผูช้มไดดี้เน่ืองจากความหลากหลาย
ของส่ือสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของผูช้มได้ ดงันั้นนิทรรศการท่ีดีจะมีอิทธิพลต่อผูช้มใน
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้น
อารมณ์และความรู้สึก การเปล่ียนแปลงเจตคติ รวมทั้งการ
ตดัสินใจดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งนิทรรศการทางการ
ศึกษา ทางการคา้และทางศิลปวฒันธรรม



ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการ

    ๑.นิทรรศการเป็นส่ือการสอนท่ีมีพลงัในการโนม้นา้วชกัจูงไดสู้ง 
เพราะสามารถเสนอเน้ือหาไดม้าก กระชบั มีสีสนัและความ
หลากหลายของแง่มุมความคิด จะเห็นไดช้ดัเจนจากนิทรรศการ
ทางการเมือง นิทรรศการทางดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นตน้
๒. นิทรรศการเป็นส่ือการสอนท่ีใชไ้ดทุ้กสภาวะ ทั้งในการน าเขา้
สู่บทเรียน การท ากิจกรรม การคน้ควา้และส่งเสริมการอภิปราย
ของนกัเรียนไดดี้ นอกจากน้ีนิทรรศการยงัสามารถใชส้รุป
บทเรียนทั้งหน่วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่



ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการ (ต่อ)

    ๓. นิทรรศการเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจไดดี้
สนุกสนาน ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม การวางแผน 
การร่วมมือและช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ด้
ดีกวา่ส่ืออ่ืน ๆ 
๔. นิทรรศการเป็นส่ือส าหรับการอธิบาย หรือใหข้อ้มูลในส่ิงท่ี
ตอ้งการพดู หรือช้ีแจงไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ท่ีผูช้มหรือ
ผูเ้รียนรู้สึกใกลชิ้ดและสามารถสมัผสัในเร่ืองท่ีเคยสงสัยได้
๕. นิทรรศการเป็นส่ือส าหรับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีดีเยีย่ม และเป็น
ส่ือเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติของประชากรไดอ้ยา่งกวา้งขวาง



หลกัการจัดนิทรรศการ
• ก าหนดจุดมุ่งหมายในการจดันิทรรศการวา่ตอ้งการจะจดั
เพื่ออะไร และตอ้งการจดัใหใ้ครดูบา้ง

• เลือกเร่ืองท่ีตอ้งการจดั และก าหนดเน้ือหาสาระ
• การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ี
•  มีการวางแผนเพื่อการประชาสมัพนัธ์
• ประเมินผลจากผูช้มโดยวธีิสอบถามดว้ยแบบสอบถาม
หรือแบบสมัภาษณ์



กจิกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน

                เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัเอง เร่ิมจากการประชุมร่วมกนัเลือกสรร
สถานท่ีจะไปศึกษาดูงาน การเตรียมงาน การเดินทาง
และการสรุปรายงาน 

• ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี



ขั้นเตรียมการ
• ประชุมร่วมกนัเลือกสถานท่ีไปศึกษาดูงาน
• ก าหนดเวลา ค่าใชจ่้ายและติดต่อพาหนะ
• เสนอโครงการ แบ่งงานรับผดิชอบเป็นแผนก



ขั้นด าเนินการ
• ก าหนดประเดน็หวัขอ้ท่ีจะศึกษาและเสนอ
รายงาน

• ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน



ขั้นสรุป
• สรุปน าเสนอผลงานการไปศึกษาดูงานเป็นราย
กลุ่ม

• ประชุมสรุปรายรับ รายจ่าย ปัญหาอุปสรรค
• รายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



กระบวนการจดักจิกรรมการเรียนรู้เชิงวชิาการ

• การแจกแจงรายละเอียดของงาน
• การจดัอนัดบัก่อนหลงัของงาน
• การประมาณเวลาท่ีใชข้องแต่ละงาน
• การจดัท ากรอบความรับผดิชอบ
• การมอบหมายผูรั้บผดิชอบ
• การจดัท าแผนการด าเนินงาน
• การก ากบัและติดตามงาน

ต้องค านึงถึงหลกั ๗ ประการ



กจิกรรมการเรียนรู้จากการเสริมหลกัสูตร

     เป็นกิจกรรมท่ีร่วมกนัจดัข้ึนระหวา่งครูผูส้อน
และผูเ้รียน โดยการวางแผนร่วมกนัในการก าหนด
กิจกรรม อาจจดัไดใ้นลกัษณะการเชิญวทิยากรมา
บรรยาย การเสวนา การจดันิทรรศการ โดย
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความช านาญในเร่ืองนั้นๆ



กจิกรรมการเรียนรู้จากโครงงาน

         เป็นกิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะใน
การท างานอยา่งมีหลกัการ กิจกรรมน้ีฝึกให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดไดน้ าเสนอโครงการท่ีคิดวา่น่าจะ
ท าได ้และน าไปปฏิบติั แต่ถา้โครงงานท่ีไม่
สามารถท าไดก้เ็ป็นเพียงใหท้ าตามรูปแบบ เพื่อ
จะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ได ้



กจิกรรมการเขียนโครงงานมีหลกัการดงันี้

หลกัการเขียนโครงงาน
๑.ช่ือโครงการ
๒.ผูรั้บผดิชอบโครงการ
๓.หลกัการและเหคุผล
๔.วตัถุประสงค์
๕.เป้าหมาย (ดา้นคุณภาพและปริมาณ)
๖.ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ
๘.งบประมาณ
๙.ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
๑๐.ลงช่ือผูเ้สนอโครงการและผูอ้นุมติัโครงการ



การสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้เชิงวชิาการ

• หลกัการท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง
• หลกัการท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
• หลกัการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม

• หลกัการท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๗/๒๕๕๖



บทที ่๗

การเขยีนรายงานทางวชิาการ



วตัถุประสงค์ประจ าบท

• บอกความหมายและความส าคญัของการเขียนรายงานทางวิชาการได้
• บอกประเภทและส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการได้
• อธิบายวธีิการและขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการได้
• จดัท ารายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการได้

• เขียนรายงานทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจรรยาบรรณ
• ประเมินคุณภาพของรายงานทางวชิาการได้



ขอบข่ายเนือ้หาประจ าบท
• ความหมายและความส าคญัของการเขียนรายงานทางวิชาการ

• ประเภทของรายงานทางวิชาการ

• สว่นประกอบของรายงานทางวิชาการ

• วิธีการและขัน้ตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ

• จรรยาบรรณการเขียนรายงานทางวิชาการ

• การประเมินคณุภาพรายงานทางวิชาการ



ความหมายการเขียนรายงานทางวชิาการ

      งานเขียนทางวิชาการท่ีเกิดจากการศกึษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ โดย
ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร จากการส ารวจ การ
สงัเกต การทดลอง ฯลฯ แล้วน ามารวบรวม
วิเคราะห์ เรียบเรียงขึน้ใหม่ ตามโครงเร่ืองท่ีได้
วางไว้ โดยมีหลกัฐานและเอกสารอ้างอิง
ประกอบ



ความส าคญัของการเขียนรายงาน

                  เป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงถึงงานศึกษานั้น ได้
ต่อไป ในอนาคต โดยท่ีผูศึ้กษาหรือผูเ้ขียนรายงาน
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีทกัษะในการน าเสนอขอ้มูลของ
การศึกษาและเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหผู้อ่้าน
หรือผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจถึงกระบวนการศึกษาและ
ผลการศึกษาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการ
แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและความรู้
ท่ีเกิดจากการศึกษานั้นไดเ้ป็นอยา่งดี



วตัถุประสงค์ของการท ารายงาน
• นิสิตศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ในรายวชิาท่ีเรียน/รายงาน
ท่ีท า

• นิสิตสามารถใชท้รัพยากรสารนิเทศจากแหล่งคน้ควา้ต่างๆได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

• นิสิตมีทกัษะในการคิดอยา่งมีระบบ
• ฝึกฝนใหผู้เ้รียนท าผลงานทางวชิาการและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต

• นิสิตท่ีศึกษาคน้ควา้จากการอ่าน จะท าใหมี้นิสยัรักการอ่าน



ลกัษณะของรายงานที่ดี
• การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง สละสลวย และชดัเจน
• เน้ือหาครบถว้น ถูกตอ้งเหมาะสม
• จดัเรียงล าดบัเน้ือหาอยา่งเป็นระบบ
• อา้งอิงแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน
• มีรูปแบบการเขียนและพิมพอ์ยา่งประณีต



ประเภทของรายงานวชิาการ
• รายงานการคน้ควา้
• ภาคนิพนธ์
• รายงานการวิจยั



รายงานการค้นคว้า
       คือ รายงานท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ และ
รวบรวมขอ้มูล แลว้น ามาเรียบเรียงอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน ท าใหก้ลายเป็นผลงาน
ช้ินใหม่ท่ีแสดงถึงความเขา้ใจของผูเ้ขียน
ต่อเร่ืองนั้นๆ 



ภาคนิพนธ์
คือ รายงานการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล

ในขอบเขตท่ีกวา้งขวางลึกซ้ึงมากกวา่รายงานการ
คน้ควา้แบบรวกๆ โดยมีระยะเวลาในการท าภาค
นิพนธ์ประมาณหน่ึงภาคการศึกษา ผูท้  าจะตอ้งศึกษา
คน้ควา้จนมีความรู้ ความสามารถสูงกวา่การท า
รายงาน ทั้งในการคดัเลือก การคน้ควา้ การเรียบเรียง 
การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งรัดกมุ



รายงานการวจิัย
คือ  รายงานท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วิจยัท่ีมีระเบียบ

วธีิ มีแบบแผน มีขั้นตอน เป็นระบบ ผูว้จิยัตอ้งใช้
ความรู้ ความสามารถในหลายๆดา้น ประกอบกนั 
หรือใชค้วามสามารถเฉพาะดา้นท่ีตอ้งมีการทดสอบ 
ทดลอง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง จึงจะท าใหง้านวจิยั
ประสบผลส าเร็จ



ส่วนประกอบของรายงานทางวชิาการ
• ปกนอก
• ปกใน
• ค าน า
• สารบญั
• เน้ือหา
• บรรณานุกรม
• ภาคผนวก



รูปแบบการเขยีนอ้างองิและบรรณานุกรม

• รายการอา้งอิงท่ีแทรกปนในเน้ือหาของรายงาน
• การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ
• การอา้งอิงแบบทา้ยบท



ในกรณีท่ีผูท้  ารายงานไดค้ดัลอกขอ้ความหรือ
อา้งค าพดูหรือแนวความคิดของบุคคลอ่ืนมาไวใ้น
การท ารายงานของตนเอง จ าเป็นตอ้งมีการอา้งอิง
ก ากบัไวด้ว้ยทุกคร้ัง โดยระบุนามผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์
และหรือเลขหนา้ 

(อรรถนพ  บุญถาวร,๒๕๔๐:๙๗)

รายการอ้างองิที่แทรกปนในเนือ้หาของรายงาน



การอ้างองิแบบเชิงอรรถ
คือ ขอ้ความท่ีอยูส่่วนทา้ยของ

หนา้กระดาษหรือขอ้ความท่ีพิมพไ์วต้รง
ส่วนล่างของหนา้กระดาษ เพื่อระบุ
หลกัฐานของการอา้งอิงหรือเพื่ออธิบาย
เน้ือเร่ืองบางตอนเพิ่มเติม



การอ้างองิแบบท้ายบท

การอา้งอิงแบบน้ีเป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ 
เอกสารอา้งอิง หรือรายการอา้งอิง หรือ
บรรณานุกรม ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรสารนิเทศ
ทั้งหมดท่ีผูท้  ารายงานไดใ้ชป้ระกอบการคน้ควา้
การท ารายงาน ซ่ึงตอ้งน ามาเรียงไวต้ามล าดบั
ตวัอกัษร และบนัทึกรายการต่างๆ ตามแบบแผน
บรรณานุกรมท่ีไดก้ าหนดไว ้



วธีิการและขั้นตอนการเขียนรายงานทางวชิาการ
• ก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะเขียน
• ส ารวจแหล่งขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียบเรียง
• วางโครงเร่ืองทั้งหวัขอ้ส าคญั หวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ยอ่ยอยา่งละเอียด
• อ่านและบนัทึกขอ้มูลในบตัรบนัทึกขอ้มูลตามโครงเร่ืองท่ีก าหนด
• เรียบเรียงรายงานจากบตัรบนัทึกทีละหวัขอ้
• อ่านทบทวนเพ่ือขดัเกลาส านวนภาษา พิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหา
• จดัพิมพร์ายงานฉบบัร่าง ตรวจทานและพิสูจน์อกัษร
• พิมพร์ายงานฉบบัสมบูรณ์ตอ้งตรวจทานและพิสูจน์อกัษรหลายคร้ัง



จริยธรรมการเขียนรายงานทางวชิาการ
            การละเมิดจริยธรรมในงานวชิาการท่ีมกัพบเห็นอยูเ่สมอ คือ 

การน าเอาผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นมาใช ้ไม่วา่จะเป็นการ
ลอกบทความ รายงานวิจยั ศพัท ์วลี ประโยค การประมวล
ความรู้ ความคิดจากผลงานวชิาการของผูอ่ื้น และน ามา
ปะติดปะต่อรวมกนัเป็นผลงานของตวัเอง หรือการคดัลอก
เน้ือหาสาระผลงานของผูอ่ื้นมาทั้งยอ่หนา้ หรือบางส่วน ดว้ยการ
อา้งอิงไม่ถูกตอ้งทั้งน้ีโดยเจตนาหรือไม่กต็าม ถือวา่เป็นการ
ละเมิดจริยธรรมในงานวชิาการทั้งส้ิน



         การผลิตผลงานวชิาการนั้นผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้ง
ยดึถือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ
ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวชิาการไม่น าผลงานของ
ผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผูอ่ื้น ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นผลงาน
วิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการ
คน้ควา้



การประเมนิคุณภาพรายงานทางวชิาการ

การประเมินคุณค่าของขอ้มูล เน้ือหา 
หนงัสือ เอกสารท่ีส ารวจ ทบทวนไวจ้ าเป็นตอ้ง
มีการประเมินคดัเลือก เพราะหนงัสือเอกสาร
ส ารวจ ทบทวนไวจ้ะมีจ านวนมาก เร่ืองเดียวกนั
จะมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย มีผูเ้ขียนหลายคน มี
วธีิการน าเสนอแตกต่างกนั รวมทั้งมีรายละเอียด
ของเน้ือหาและความทนัสมยัท่ีต่างกนั 



การประเมินคดัเลอืกควรพจิารณาจาก

• ผูเ้ขียน
• ความถูกตอ้ง
• ความทนัสมยั
• แหล่งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ
• วธีิการเขียน
• การอา้งอิง
• ส านกัพิมพ์



วชิาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

บทที่ ๘/๒๕๕๖



บทที ่๘

การเขยีนภาคนิพนธ์



วตัถุประสงค์ประจ าบท
• บอกความหมายและความส าคญัของภาคนิพนธ์ได้
• บอกส่วนประกอบและรูปแบบของภาคนิพนธ์ได้
• อธิบายหลกัและวิธีการเขียนภาคนิพนธ์ได้
• อธิบายวิธีการน าเสนอภาคนิพนธ์ได้
• อธิบายการประเมินคุณภาพของภาคนิพนธ์ได้



ขอบข่ายเนือ้หาประจ าบท
• ความหมายและความส าคญัของภาคนิพนธ์

• สว่นประกอบและรูปแบบของภาคนิพนธ์

• หลกัและวิธีการเขียนภาคนิพนธ์

• การน าเสนอภาคนิพนธ์

• การประเมินคณุภาพของภาคนิพนธ์



ภาคนิพนธ์
เป็นการศึกษาคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงจากแหล่ง

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุด ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อ
ประกอบการศึกษา ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงกวา่รายงานทัว่ไป
หวัขอ้ภาคนิพนธ์อาจครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนในชั้นเรียน
หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะกไ็ด ้เพื่อเสริมความรู้ใน
วชิานั้นๆ ขอบเขตของภาคนิพนธ์มีเน้ือหาท่ีจ ากดักวา่
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงจะตอ้งมีการน าเสนออยา่งเป็นระบบ 
ระเบียบ ตามแบบแผนท่ีก าหนด



ลกัษณะส าคญัของภาคนิพนธ์

• มีขอบเขตเน้ือหาการวเิคราะห์ครอบคลุมเน้ือหา
ท่ีเรียน

• ตอ้งมีการแสดงความเห็นหรือมีการวพิากษ์
• เป็นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีไดจ้ากการศึกษา



วตัถุประสงค์ของภาคนิพนธ์

• ฝึกใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ดว้ยตนเอง

• เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
• ฝึกใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้
อยา่งเป็นระบบ

• ฝึกใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเรียบเรียงและ
น าเสนอผลงานทางวชิาการอยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน



ส่วนประกอบและรูปแบบของภาคนิพนธ์

• ส่วนน า
• ส่วนเน้ือความ
• ส่วนอ่ืนๆ



หลกัและวธีิการเขียนภาคนิพนธ์

• ท่ีมาของปัญหาในการท าภาคนิพนธ์
• เกณฑใ์นการเลือกหวัขอ้ปัญหาการศึกษา
• ลกัษณะช่ือเร่ืองหรือหวัขอ้ปัญหา



การเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์

หมายถึง แนวคิดในการท าภาคนิพนธ์ท่ีผูท้  า
เขียนอธิบายออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนลง
มือท าภาคนิพนธ์จริงๆ โครงร่างภาคนิพนธ์จึง
นบัเป็นการวางแผน เตรียมการศึกษาเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีจะศึกษา จุดมุ่งหมาย วธีิด าเนินการ 
สถานท่ีและเวลาท่ีจะศึกษาไวล่้วงหนา้



ส่วนประกอบส าคญัของโครงร่างภาคนิพนธ์

• ช่ือเร่ือง
• ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา
• จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการศึกษา
• ขอบเขตของการศึกษา
• ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้(ถา้มี)
• นิยามศพัทเ์ฉพาะ(ถา้มี)
• เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง



ส่วนประกอบส าคญัของโครงร่างภาคนิพนธ์ (ต่อ)
• สมมติฐาน(ถา้มี)
• วธีิด าเนินการศึกษา
-แบบการศึกษา      -ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
-การรวบรวมขอ้มูล    -การวเิคราะห์ขอ้มลู
• ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา
• ปฏิทินปฏิบติังาน
• ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา
• หนงัสืออา้งอิง



ประโยชน์ของโครงร่างภาคนิพนธ์
• ช่วยใหม้องเห็นภาพของการท าภาคนิพนธ์อยา่งขดัเจนทุก

ขั้นตอน
• ช่วยใหม้องเห็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนก่อนการท า

ภาคนิพนธ์จริงๆ ซ่ึงท าใหส้ามารถเตรียมหาทางป้องกนัไว้
ล่วงหนา้

• เป็นแนวทางใหท้ าภาคนิพนธ์ไดอ้ยา่งสะดวกราบร่ืน และไดรั้บ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้

• เป็นเอกสารในการเสนอเพื่อพิจารณาใหด้ าเนินการท าภาคนิพนธ์



การน าเสนอภาคนิพนธ์
การพิมพร์ายงานภาคนิพนธ์
๑. การพิมพ์
๒. การเวน้ริมกระดาษ
๓. การล าดบัหนา้
๔. การพิมพส่์วนต่างๆ



การเสนอภาคนิพนธ์

• การน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์
• เสนอผลงานเพื่อรายงานความกา้วหนา้
• การน าเสนอผลงาน



การประเมนิคุณภาพของภาคนิพนธ์
• ความชดัเจนของปัญหาและการอา้งอิงขอ้มูลหรือหลกัฐาน

สนบัสนุน
• การล าดบัความส าคญัของประเดน็ปัญหา และตอ้งสอดคลอ้งกบั

กรอบแนวคิดทฤษฎีและผลการสังเคราะห์วรรณกรรม
• ความชดัเจนของการสรุปเหตุผลในการศึกษาคน้ควา้
• วตัถุประสงคข์องภาคนิพนธ์มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้ง

กบัปัญหาของภาคนิพนธ์
• วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีความสอดคลอ้งและ

ครอบคลุมกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา



การประเมนิคุณภาพของภาคนิพนธ์ (ต่อ)

• ล าดบัการน าเสนอและความชดัเจนของวรรณกรรมและ
งานศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

• มีการสงัเคราะห์วรรณกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม
• ความชดัเจนของประชากรและการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่ง 
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาคนิพนธ์ท่ีศึกษา
คน้ควา้

• การเลือกใชเ้คร่ืองมือมีความเหมาะสม และมีกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง



การประเมนิคุณภาพของภาคนิพนธ์ (ต่อ)

• มีวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งเหมาะสม
• สถิติท่ีน ามาใชมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของขอ้มลู

• ความครบถว้นของการน าเสนอภาคนิพนธ์ตาม
วตัถุประสงค์

• ความถูกตอ้งของการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลูและ
ความชดัเจนในการแปลความหมายของขอ้มูล



การประเมนิคุณภาพของภาคนิพนธ์ (ต่อ)

• สรุปผลไดค้รบถว้นตามวตัถุประสงคข์องภาคนิพนธ์
• น าผลการศึกษาคน้ควา้มาอภิปรายไดอ้ยา่งชดัเจนและ
ครอบคลุม

• ความน่าเช่ือถือในการอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน
• ความชดัเจนและความมีเหตุผลและความกระชบัในการ
สรุปผลการศึกษา

• ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของการเสนอแนะผล
การศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคนิพนธ์



การประเมนิคุณภาพของภาคนิพนธ์ (ต่อ)

• ความถูกตอ้งและครบถว้นขององคป์ระกอบรายงานภาค
นิพนธ์

• ความถูกตอ้งและความชดัเจนของบทคดัยอ่ภาคนิพนธ์
• ความถูกตอ้งและความสม ่าเสมอของการใชศ้พัทท์ั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ ตลอดจนความชดัเจนของตวัสะกด

• ความถูกตอ้ง ครบถว้น และความสม ่าเสมอของระบบการ
อา้งอิงและบรรณานุกรม

• ประโยชน์ท่ีพึงมีต่อสงัคม


