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49262305  :  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คาํสาํคญั  :  หนงัสืออ่านเพิมเติม  เคร็ง 
 ภาวณี ด่านศิระวานิชย์ : การพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช . อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์             
รศ.สมประสงค ์น่วมบุญลือ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 248  หนา้. 

 

การวิจยันีเป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design)  มีวัตถุประสงค์เพือ             

(1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เ รือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเ รียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่าน
เพิมเ ติม เ รือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเ รียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ                    
(3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี  คือ  นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร           
อาํเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยทดลองใชใ้นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553  
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  (1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จังหวดันครศรีธรรมราช  (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสือ  
อ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช และ                    
(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
 สถิติทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) 
                    ผลการวิจยัพบว่า 

1. หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
นครศรีธรรมราชทีสร้างขึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24 / 80.76 เป็นไปตามเกณฑท์ีกาํหนดไว ้

2. นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัอ่านสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนอ่าน 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุด โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท       
ดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาพประกอบและแผนที ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์และดา้นเนือหา ตามลาํดบั 
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ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน      บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร        ปีการศึกษา 2553 
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กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเ์รืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียน
ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชเล่มนี สาํเร็จไดเ้พราะการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ 
ความช่วยเหลือ และกาํลงัใจจากผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร .อรพิณ ศิริสัมพนัธ์  รองศาสตราจารย ์      
สมประสงค์  น่วมบุญลือ และผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร .ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเ้ป็นอาจารยที์
ปรึกษาตงัแต่แรกเริม จนวิทยานิพนธส์าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอ์นงค์พร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย  ์ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล สําหรับคาํปรึกษา คาํแนะนาํ และการ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง เพือใหว้ิทยานิพนธมี์ความถกูตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 

    ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา บวัสมบูรณ์  คุณชลิต หนูนาค  

อาจารยส์าธิต จนัทรวินิจ อาจารยอ์นนั ปันอินทร์ และรองศาสตราจารยย์งยทุธ ชูแว่น สาํหรับความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ยงิต่อการทาํวิทยานิพนธ ์

ขอขอบพระคุณชาวบ้าน ผูรู้้ในท้องถิน ผูน้ ําชุมชน และพระสงฆ์ผูใ้ห้ข้อมูลอนัเป็น
ประโยชน์เกียวกบัตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รวมถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารทุกท่าน สาํหรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และ
การอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มลูเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณคุณธีระเดช ขนัติยานันท์ และคุณวรรษิดา พิทกัษ์พิเศษ สาํหรับความ
ช่วยเหลือ ความรัก ความเมตตา และกาํลงัใจทีมีใหผู้ว้ิจยั เสมือนหนึงเป็นลกูหลานในครอบครัว 
 ขอขอบพระคุณคุณธนตุลย ์เบ็งสงวน คุณปัญญา รุ่งเรือง พ ีเพือน นอ้งระดบัปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือนร่วมชนัเรียนระดบัปริญญาโท สาขาการสอนสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือนครูโรงเรียนบา้นอ่างทอง (วนัครู ๒๕๐๒) 
อาํเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี  และบุคคลอนัเป็นทีรักทุกท่านสําหรับความช่วยเหลือ 
คาํแนะนาํ และกาํลงัใจทีมีใหเ้สมอมา จนทาํใหว้ิทยานิพนธเ์ล่มนีสาํเร็จเป็นรูปเล่มขึนมาได ้  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และญาติผูใ้หญ่ทีเคารพรักของผูว้ิจยัเป็นอย่างยิง 
ซึงเป็นผูใ้หท้งัชีวิตและเป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนปัจจยั และให้กาํลงัใจใน
การศึกษาเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ทาํใหผู้ว้ิจยัตระหนักถึงความสาํคญัของการศึกษา อดทน มานะ 
และบากบนัจนสาํเร็จการศึกษาดงัทีวาดหวงัไว ้  
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บทที 1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นเครืองมือสาํคญัทีทาํใหบุ้คคลมีการพฒันาทงัดา้นความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ซึงส่งผลต่อการเป็นพลเมืองทีมีคุณภาพ ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชว่า 

“การพฒันาบา้นเมืองใหเ้จริญยงิขึนไปนนั ยอ่มตอ้งพฒันาบุคคลก่อน เพราะถา้บุคคล
อนัเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ไดรั้บการพฒันาแลว้  ส่วนรวมจะเจริญและมนัคงไดย้ากยิง 

การทีบุคคลจะพฒันาได ้ก็ดว้ยปัจจยัประการเดียว คือ การศึกษา...” (พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
2513, อา้งถึงในทิศนา แขมมณี 2548 : 171) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 80 ไดบ้ญัญติัไวว้่ารัฐ
ตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้
มีกฎหมายเกียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม สร้างเสริมความรู้ และปลกูฝังจิตสาํนึกทีถกูตอ้งเกียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข สนับสนุนคน้ควา้วิจยัในศิลปะ
วิทยาการต่างๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพฒันาประเทศ  พฒันาวิชาชีพครู 
และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมของชาติ และเพือให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย อนัเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รัฐจึงไดอ้อกพระราชบญัญติัว่า
ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ    
2546 : 5-4) หมวด 1 มาตรา 7 ไดบ้ญัญติัใหก้ระบวนการเรียนรู้ ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกทีถูกตอ้งมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และ
หมวด 4 มีสาระสาํคญับญัญติัไวใ้หก้ารศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล และสงัคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวฒันธรรมการสร้างและจรรโลงความกา้วหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มสงัคม และปัจจยัเกือหนุนใหค้นเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิต รวมทงัตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด 

ในส่วนของหลัก สูตรแกนกลางก าร ศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2 55 1 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3-8) มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มี
ความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
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ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพนืฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ศกัยภาพ และยงัมีจุดหมายให้ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การ
อนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และ
อยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมนนัมี
มาตรฐานการเรียนรู้ คือ มาตรฐาน ส 4.3 ทีคาดหวงัใหผู้เ้รียนไดม้ีความเขา้ใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธาํรงความเป็นไทยไว้

ปัจจุบนันีคนไทยกาํลงัประสบปัญหาวิกฤติในเรืองค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรม 
ทงัทีประเทศไทยมีวฒันธรรมไทยทีมีความหลากหลายโดดเด่น และระบบความสัมพนัธ์ทีเป็น
วฒันธรรม และเป็นรากฐานในการสร้างความเขม้แข็งใหส้งัคมไทย และเป็นตาข่ายนิรภยัทางสังคม 
รวมทงัมีภูมิปัญญาไทยทีมีการสงัสม สืบทอดและรักษาไวอ้ย่างรู้คุณค่า หากแต่ยงัมีการถ่ายทอด 
สืบคน้ ถอดความรู้ รวบรวม พฒันาและนาํไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละทอ้งถินน้อยมาก (สาํนักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  2549 : 50) ดังแนวคิดของประเวศ วะสี         
(2536 : 19) ทีใหข้อ้คิดเห็นในเรืองความเปลียนแปลงของสังคมไทยว่า ดว้ยความไม่เขา้ใจของคน
ไทยทีอาจเห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถินเป็นสิงครําครึ ตอ้งพฒันาให้ทันสมยัตามยุโรป เมือผ่านการ
ต่อเนืองมาเป็นเวลานาน ผลทีตามมาก็คือ ชนบทไทยถูกทาํลายย่อยยบั เกิดสภาพลม้ละลายของ
ชุมชน ทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ปัญหาต่างๆ เหล่านีเกิดจากการพฒันาทีไม่เขา้ใจ ไม่
เคารพภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด พระธรรมปิฎก (2539 : 12) ทีกล่าวว่าการศึกษา
ไทยในสมยัใหม่ไดแ้ยกนักเรียนออกจากชุมชนหรือทอ้งถินของตนเอง เนืองจากการจดัการเรียน
การสอนทงัหมด เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลาง ความแปลกแยกรุนแรง ถึงกบันกัเรียนบางคนดูถูก
วิถีชีวิตของชุมชน ไม่ยอมรับ ไม่อยากศึกษา ไม่มีความภูมิใจในวฒันธรรม และทอ้งถินของตนเอง 
ไม่มีการสืบสานภูมิปัญญา ซึงทาํใหค่้อย ๆ สูญหายไป จึงจาํเป็นอยา่งยงิ ทีจะตอ้งปรับเปลียนระบบ
การศึกษาจากปัจจุบนัทีทาํตามรูปแบบประเทศตะวนัตก  ทงัดา้นเนือหา และรูปแบบไปสู่การจัด
การศึกษาทีใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีอยู่มากขึน โดยนาํประเด็นในทอ้งถินนนัๆ มา
จดัการเรียนการสอนเพือใหผู้เ้รียนมีความภูมิใจในรากเหงา้ของตนเอง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ รุ่ง แกว้แดง (2541 : 204) ทีสนบัสนุนใหน้าํภูมิปัญญาทอ้งถินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
และไดเ้สนอไวว้่า ในการพฒันาประเทศไทยเพือให้มีความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง ทงัทางเศรษฐกิจ
และสงัคมนนั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาตลอด 
แต่ยงิพฒันาก็ยงัพบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาอยา่งมาก ทงัเสียเปรียบดุลการคา้ ความไม่สมดุล
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ระหว่างวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม ทงันีเพราะการพฒันาประเทศและจดัการศึกษา โดยทิงของดีที
มีอยู ่คือ ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

จากปัญหาการขาดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมทอ้งถินของตน โรงเรียนชะอวด 
วิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยในหลกัสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้มีจุดหมายทีมุ่งให้นักเรียน            
รักประเทศชาติและทอ้งถิน มุ่งประโยชน์และสร้างสิงดีงามในสงัคม และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันาสิงแวดลอ้ม ดงันันครูจึง
ตอ้งหาแนวทางใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการสร้างองคค์วามรู้โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน  การ
ปฏิบติักิจกรรมอยา่งมีความสุข เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพจนสามารถนาํไปสู่การคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 26) และการจดัการเรียนรู้ให้สาํเร็จตาม
เป้าหมายนนั สือการเรียนรู้นบัเป็นส่วนทีสาํคญั เพราะสามารถสนองเป้าหมายของโรงเรียน และยงั
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตวัเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ใชเ้วลาว่างอย่างสร้างสรรค์รวมทงัมี
ความยดืหยุน่และสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที และเรียนรู้ไดจ้ากสือการเรียนรู้และแหล่ง
การเรียนรู้ทุกประเภททีมีอยูใ่นชุมชน (เจนวิทย ์อุสสวิโร 2548 : 1) 

จากการสาํรวจของสภามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (2540 : 75-76) พบว่า
ตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นแหล่งการเรียนรู้ทีมีภูมิปัญญาทอ้งถิน และ
ประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และทางโบราณคดีทีปรากฏทงัที
เป็นสิงก่อสร้าง โบราณสถาน โบราณวตัถุ และจากการคน้พบหลกัฐานของการเป็นจุดแวะพกัของ
การติดต่อคา้ขายทางทะเลทีเป็นควนต่างๆ ในพรุควนเคร็ง ตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด นอกจากนนัยงั
พบว่ามีแหล่งเรือจมอยูใ่นบริเวณนี อีกทงัเป็นเสน้ทางนาํสายในระหว่างนครศรีธรรมราช - พทัลุง - 
สงขลา ในช่วงพุทธศตวรรษที 22-23 และยงัเป็นตาํบลทีมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากพืนทีอืนในอาํเภอ
ชะอวด ทงัวฒันธรรมการกิน วิถีการดาํเนินชีวิต การประกอบอาชีพ สภาพภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ทอ้งถินทีควรอนุรักษไ์ว ้เช่น การตีผงึ สานกระจูด ทาํปลาดุกร้า เป็นตน้  แต่ในขณะเดียวกนัปัญหา
การดาํเนินชีวิตของประชากรในตาํบลเคร็งคือปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  เนืองจากทีตงัของตาํบลห่างจาก
เส้นทางคมนาคม  การไดรั้บการพฒันาจากภาครัฐเขา้มาถึงน้อย ตลอดจนวิถีชีวิตของประชากร
ยงัคงความดงัเดิม ส่วนใหญ่อาศยัเพียงทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถินเป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิต จึง
มีความลา้หลงั เมือเปรียบเทียบกบัชุมชนโดยรอบ  แต่อย่างไรก็ตามทุกทอ้งถินย่อมมีประวติัความ
เป็นมา มีวิถีชีวิต และสถานทีแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ  และสภาพภูมิอากาศ รวมทัง
ขนบธรรมเนียมประเพณี สิงเหล่านีทาํใหส้งัคมในแต่ละชุมชนแตกต่างกนั บุคคลในแต่ละชุมชนมี
ความภาคภูมิใจในดา้นต่างๆไม่เหมือนกนั  ดงันันการจะปลูกฝังความรัก ความหวงแหน ความ
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ภาคภูมิใจในทอ้งถินของตนได ้จะตอ้งใหบุ้คคลในชุมชนไดเ้รียนรู้เรืองราวของชุมชนตนเองอย่าง
ลึกซึง อนัจะนําไปสู่การพฒันาทียงัยืน เป็นชุมชนทีเข้มแข็ง ซึงสอดคลอ้งกับ ลดัดา ศิลาน้อย   
(2530 : 30) กล่าวถึง แหล่งเรียนรู้ในชุมชนว่ามีประโยชน์หลายด้าน  คือ 1) ทําให้บทเรียน
สนุกสนานน่าสนใจ นกัเรียนไดเ้ปลียนบรรยากาศ การเรียนจะมีชีวิตชีวา ไม่น่าเบือ  2) ความรู้ของ
นกัเรียนจะกวา้งขวางมีประสบการณ์หลากหลายนอกเหนือจากบทเรียนซึงตอบสนองหลกัสูตรได้
เป็นอย่างดี  3) การทีไดส้ัมผสักับสภาพความเป็นจริงในสังคมย่อมเกิดแนวคิดในการปรับปรุง
พฒันาให้ชุมชนดีขึน เพราะทําให้รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของชุมชน  และยงัสอดคล้องกับ           
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2547 : 1) ทีกล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีความสาํคญัต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยทาํให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  ได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาทีเป็น
รูปธรรม และสามารถพฒันาผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ อารมณ์ และทกัษะต่างๆ 

จากข้อมูลทีกล่าวมาจะพบว่าแม้ต ําบลเคร็งจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่
ขณะเดียวกนัก็มีความโดดเด่นทางดา้นทีตงัภูมิศาสตร์  ประวติัความเป็นมา สังคมวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดงันนัจึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเกียวกบั
ทอ้งถิน   เพือจะไดช่้วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อไป โดยอุปกรณ์ทีสาํคญัยงิในการ
ให้การศึกษาก็คือหนังสือ เพราะหนังสือมีส่วนช่วยเสริมสร้าง ความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ
ใหแ้ก่บุคคล หนังสือเป็นสือพืนฐานทีควรใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เป็นแหล่งความรู้ความ
บนัเทิงทาํใหผู้อ่้านไดค้วามรู้ใหม่ ไดม้ีความคิดทีทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั ทงั
ยงัช่วยส่งเสริมและปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน และการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ดงัพระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรือง “ฉนัชอบหนงัสือ” ความว่า (2526 : 7) 
   หนงัสือนี มีมากมาย หลายชนิด 

  นาํดวงจิต  เริงรืน  ชืนสดใส 

  ใหค้วามรู้  สาํเริง  บนัเทิงใจ 

  ฉนัจึงใฝ่  ใจสมาน อ่านทุกวนั 

   มีวิชา  หลายอยา่ง ต่างจาํพวก 

  ลว้นสะดวก  คน้ได ้ ใหสุ้ขสนัต ์

  วิชาการ   สรรหา  สารพนั 

  ชวัชีวนั   ฉนัอ่านได ้ ไม่เบือเลย 

 

ทกัษะสําคญัและจาํเป็นอย่างยิงในการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ การอ่าน การอ่านจะ
แตกฉาน และช่วยให้มีความรู้หลากหลาย ก็ต้องมีหนังสือทีมีคุณภาพ มีเนือหาหลากหลาย        
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(แมน้มาส ชวลิต 2540 : 5) และ ลกัขณา รอดสน (2540 : 3) เสนอแนวทางให้สร้างนิสัยการอ่าน 
โดยการใหค้รูผูส้อนหรือผูป้กครองไดม้ีส่วนช่วยปลกูฝัง โดยการจดัหาหนงัสือทีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ ความสนใจ และวยัของเด็ก มาให้ได้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมให้มีการสร้าง
หนงัสืออ่านสาํหรับเด็กมากขึน นอกจากนี จินตนา ใบกาซูย ี(2534 : 142) กล่าวว่า การจะให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามหลกัสูตร ผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งใช้สือการเรียนการสอนทีหลากหลาย นอกจาก
หนงัสือเรียนทีกาํหนดให ้นนัก็คือหนงัสือเสริมประสบการณ์ต่างๆ ซึงมีบทบาทเขา้มาในการเรียน
การสอนในชันเรียน ไม่แพห้นังสือเรียนทีเดียว  และเอกรัตน์ ศกัดิเพชร (2545 : 3) ไดก้ล่าวว่า 
หนงัสือคือคลงัความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ในวงการศึกษาตามระบบโรงเรียนนนั ถือว่าหนังสือเป็น
สิงจาํเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียน และต่อการสอนตามหลกัสูตร อนัเป็นแนวทางของการเรียนการ
สอนใหม้ีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัมีหนงัสืออืนอีกทีเป็นส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยงิขึน เช่น หนังสืออ่านเพิมเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน  หนังสือนอกเวลา 
หนังสืออา้งอิง เป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบั เจนวิทย  ์อุสสวิโร (2548 : 2) ทีกล่าวไวว้่า หนังสืออ่าน
เพิมเติมนบัเป็นสือการเรียนรู้ประการหนึง ซึงมีคุณค่าอยา่งยงิสาํหรับผูเ้รียน เพราะหนงัสือเป็นสือที
มีราคาถูกสามารถศึกษาไดด้้วยตนเองตามความสนใจ  หนังสือยงัเป็นสือสําคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ และยงัทาํใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เรืองราวต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 

การอ่านหนังสือจึงเป็นแนวทางทีเสริมสร้างสติปัญญาให้กบันักเรียน  หากนักเรียน
ไม่ได้อ่านหนังสือ หรือมีหนังสืออ่านไม่เพียงพอ ก็จะเป็นปัจจยัทีจะบันทอนความรู้ อีกทงัการ
ส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือแบบเรียนแต่เพียงอย่างเดียว  ย่อมไม่เพียงพอ  เพราะหนังสือ
แบบเรียนไม่ใช่มวลประสบการณ์ทงัหมดทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร การจะขยายประสบการณ์อนั
เป็นทักษะพืนฐานให้กวา้งขวางออกไปนัน จาํเป็นต้องแสวงหาหนังสืออืนเข้ามาประกอบ         
(วงศเ์ดือน ทาจนัทร์ 2546 : 3) 

ผลการสํารวจงานวิจัยทีเกียวข้องกับการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้จากมหาวิทยาลยัต่างๆ (หนังสืออ่านเพิมเติมจงัหวดันครศรีธรรมราช 2552) 
พบว่า มีอยูเ่พียงเล่มเดียวซึงเป็นวิทยานิพนธข์องคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
คือ การสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ประเพณีท้องถินนครศรีธรรมราช สําหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช(จนัทรา ทองสมคัร : 2541) ประกอบกบักรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกวดหนังสือดีเด่น
ตงัแต่ปี พ.ศ. 2515 เรือยมาจนถึงปัจจุบนั และรายชือหนังสือดีเด่นประจาํปี  พ.ศ. 2549-2551 ของ
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คณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไม่พบว่ามีหนงัสือทีมีเรืองราวเกียวขอ้ง
กบัจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ดงันนัจะเห็นไดว้่า จากการสาํรวจเอกสารงานวิจยัและหนังสือทีจดัทาํขึน เพือเสริม
ประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ขา้งตน้ พบว่า การจดัทาํหนังสืออ่านเพิมเติมเพือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองราวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ยงัมีไม่เพียงพอสาํหรับนักเรียน
ในการศึกษาค้นควา้หาความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน 

จากเหตุผลดงักล่าว ประกอบกบัจากการสัมภาษณ์ของผูช่้วยฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารทีว่า 

“…ปัจจุบนัสถานศึกษาขาดแคลนหนังสืออ่านเพิมเติมทีมีเนือหาครอบคลุมเกียวกบั
ตาํบลเคร็ง …” (พรจนัทร์ ธรรมเนียม  2552) ซึงเป็นสือส่งเสริมการเรียนการสอน และปลูกฝังให้
นักเรียนรักการอ่าน อีกทังยงัเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และตาํบลเคร็ง    
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช นบัเป็นทอ้งถินทีมีการสังสมวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
เป็นเวลาชา้นาน สมควรไดรั้บการอนุรักษสื์บทอด อีกทงัเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วันกัเรียน นกัเรียนเคยได้
ยนิ ไดฟั้งมาบา้งแลว้ แต่ยงัไม่มีผูใ้ดเห็นความสาํคญัและนาํมาพฒันาเป็นสือให้นักเรียนไดอ่้านและ
ศึกษา ดงันนัผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของตาํบลเคร็ง มาจดัทาํเป็นหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถิน
แดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบั
ท้องถินทีนักเรียนอยู่อาศัย ซึงจะทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รวมถึงมีเจตคติทีดี และ
ภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมเรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยต่างๆ เพือเป็นแนวทางใน
การพฒันาหนงัสือ ประกอบดว้ยแนวคิดของจินตนา ใบกาซูย ี(2536 : 146) มีขนัตอนคือ  1) กาํหนด
ประเภทหนงัสือ 2) กาํหนดจุดประสงค์ 3) กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 4) ศึกษาความสนใจ
และความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา /หัวเรือง /ชือเรือง 6) กาํหนดโครงสร้างเนือหา/

โครงรือง 7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนดแหล่งขอ้มูลคน้ควา้อา้งอิง 9) กาํหนดลกัษณะรูปเล่ม
และตน้ฉบบั สมพร จารุนัฏ (2538 : 189) มีขนัตอนคือ 1) กาํหนดจุดมุ่งหมายทวัไป 2) วิเคราะห์
และกาํหนดคุณสมบติัของผูอ่้านเป้าหมาย 3) วิเคราะห์และกาํหนดเนือหาสาระ 4)วิเคราะห์และ
กาํหนดจุดหมายเฉพาะ 5) กาํหนดรูปแบบและวิธีประเมินความเขา้ใจ 6) กาํหนดวิธีการและแนว
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ทางการนาํเสนอเนือหา 7) กาํหนดแหล่งขอ้มูลสนับสนุนการยกร่างตน้ฉบับ 8) ยกร่างตน้ฉบับ      
9) ทดสอบต้นฉบบั 10) ปรับปรุงตน้ฉบบั และสมทรง พิทกัษ์พิเศษ  (2541 : 19) มีขนัตอนคือ         
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 2) เก็บขอ้มูลภาคสนาม 3) นําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพือสร้างเนือหา 4) สร้างหนังสืออ่านเพิมเติม 5) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิมเติม ผูว้ิจยัไดว้างแผนและออกแบบการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง ยาํถินแดนเคร็ง ออกเป็น 
6 ขนั มีดงันี 1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และ หลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 2) สัมภาษณ์
จากผูรู้้ในทอ้งถิน 3) จดัวางรูปแบบและสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม 4) หาประสิทธิภาพของหนังสือ
อ่านเพมิเติม 5) ทดลองใชจ้ริง และ 6) ประเมินผลและปรับปรุงหนงัสืออ่านเพมิเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
แผนภาพที 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตน้ 

หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํ
ถินแดนเคร็ง มีองคป์ระกอบดงันี 

1. ชือเรือง 

2. คาํนาํ  
3. สารบญั 

4. คาํชีแจง  

5. เนือหา 
6. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

7. แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 

ตวัแปรตาม 

ผลการเรียนรู้หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง      
ยาํถินแดนเคร็ง  
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมต่ีอหนงัสือ 

อ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพือพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเ ติม  เ รือง  ยาํ ถินแดนเคร็ง  สําหรับนักเ รียน               

ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
2. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนอ่านและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง   

ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
 
คาํถามการวจิยั   

1. หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม ่ 

2. ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสือเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงัอ่านสูงกว่าก่อนอ่านหรือไม ่

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง 
ยาํถินแดนเคร็ง อยูใ่นระดบัใด 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลการเรียนรู้หลงัอ่านหนงัสือเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช สูงกว่าก่อนอ่าน 

 
ขอบเขตการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรทีใชใ้นการวิจยัเป็นนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนชะอวด

วิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12  ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553จาํนวน 8 หอ้งเรียน รวม 274 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1/1 ของโรงเรียน           
ชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียน  
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ที 2   ปีการศึกษา 2553 ซึงไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 

 ตวัแปรทีศึกษา  
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ผลการเรียนรู้หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
                           2. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
 เนือหาในการวจิยั 

 ในการวิจัยครังนีใชพื้นทีตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช ซึงมี
เนือหาในการนาํมาพฒันาเป็นหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ดงันี 

  1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของตาํบลเคร็ง   

  2. ประวติัความเป็นมาของตาํบลเคร็ง 

  3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตาํบลเคร็ง 

  4. ศาสนาและความเชือของชุมชนตาํบลเคร็ง 

  5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนตาํบลเคร็ง 

  6. ระบบการปกครองของชุมชนตาํบลเคร็ง 

  7. บุคคลสาํคญัของชุมชนตาํบลเคร็ง 

 ระยะเวลาในการวจิยั 
ระยะเวลาทีใชใ้นการวิจยัอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใชเ้วลา 1 สัปดาห์ 

รวมระยะเวลาทังสิน 14 ชัวโมง โดยจะใช้เวลาในชัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในการทํา
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และการอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง ยาํถินแดนเคร็ง นอกเวลาเรียน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง หมายถึง การรวบรวมและเรียบเรียง
เนือหาความรู้ใหก้วา้งขวางเกียวกบัชุมชนตาํบลเคร็งโดยมีรายละเอียดเกียวกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ศาสนาและความเชือ เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
ระบบการปกครอง และบุคคลสาํคญัของชุมชนตาํบลเคร็งโดยให้นักเรียนศึกษาเพิมเติมได้ดว้ย
ตนเอง และสามารถเลือกอ่านไดท้งัในและนอกเวลาเรียน 

2. การพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม หมายถึง การจดัทาํหนงัสือเพือใชข้ยายเนือหา
ความรู้ เกียวกบัชุมชนตาํบลเคร็ง โดยจากการศกึษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัและสาํรวจ การเก็บขอ้มลู
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ภาคสนาม การสมัภาษณ์ การจดักลุ่มสนทนา เป็นหนงัสืออ่านเพมิเติม และนาํไปทดลองใชจ้ริงกบั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. เคร็ง หมายถึง บริเวณพืนทีของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

4. ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม หมายถึง ผลการเรียนรู้โดยการอ่านหนังสือ
อ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ซึงวดัและประเมินผลขณะเรียนรู้และหลงัการเรียนรู้ โดยกาํหนด
เกณฑ ์80/80 

 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉลียเป็นร้อยละของคะแนนทีนักเรียนอ่านหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง และตอบคาํถามในแบบฝึกหดัหลงัการอ่านไดถ้กูตอ้ง 

 80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าเฉลียเป็นร้อยละของคะแนนทีนักเรียนทาํแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ภายหลงัจากอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ไดถ้กูตอ้ง 

5. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการสอบวดัความรู้ทีไดจ้ากการอ่านหนงัสือ
อ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ซึงเป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจยัสร้างขึน 

6. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อ
หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง เกียวกบัเนือหา การใชภ้าษา ลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์
ภาพประกอบและแผนที แบบฝึกหัดท้ายบท คุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับจากหนังสืออ่าน
เพิมเติม

7. นกัเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาในชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

การพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง  ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา
ตอนต้น จังหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที
เกียวขอ้ง ดงันี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

3. เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม 

 3.1 ความหมายของหนงัสืออ่านเพมิเติม 

 3.2 จุดมุ่งหมายของหนงัสืออ่านเพมิเติม 

 3.3 ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพมิเติม 

 3.4 ประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

 3.5 ขนัตอนการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติมและจดัทาํรูปเล่ม 

 3.6 รูปแบบการเขียนของหนงัสืออ่านเพมิเติม 

 3.7 การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

5. ขอ้มลูเกียวกบัตาํบลเคร็ง 

6. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
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1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศักราช 2551 
วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึง
เป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศกึษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  
 
หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการทีสาํคญั ดงันี 

1. เป็นหลกัสูตรการศกึษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มจุีดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทงัด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ   
การจดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

จุดหมาย
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็น 

คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย
เพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน ดงันี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และ
มีทกัษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวิถีชีวติ
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์ และสร้างสิงทีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคม
อยา่งมีความสุข  
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดงันี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซือสตัยสุ์จริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมทีมีความเชือมสมัพนัธก์นั และมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับ
ตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมทีเหมาะสม โดยไดก้าํหนดสาระต่างๆไว ้ดงันี 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวคิดพืนฐานเกียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ รวมทงับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

หน้าทีพลเมอืง วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
ในสงัคมปัจจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะ
และความสําคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 
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ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที 
เสรีภาพ การดาํเนินชีวิตอยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สาํคญัในอดีต บุคคลสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่างๆใน
อดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสาํคญัของโลก  

ภูมศิาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆของโลก การใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสมัพนัธก์นัของสิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและสิงทีมนุษยส์ร้างขึน การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิงแวดลอ้มเพือ
การพฒันาทียงัยนื 
 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชันมธัยมศึกษาปีที 3  

มีความรู้เกียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือพฒันาแนวคิดเรืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มีทกัษะทีจาํเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณไดรั้บการพฒันาแนวคิด และ
ขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก ไดแ้ก่ 
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม  ความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์และสังคมศาสตร์ รู้และเขา้ใจแนวคิด
และวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตและวาง
แผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาทีตนนบัถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยึดมนัและปฏิบติัตาม
หลกัธรรมเพืออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนทีดีและธํารง รักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ 

สาระที 2 หน้าทีพลเมอืง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม  
 และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
 สงัคมไทย และสงัคมโลกอยา่งสนัติสุข  
มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรง

รักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ

ใชท้รัพยากรทีมีอยู่จาํกัดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทงัเขา้ใจ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 

สาระที 4 ประวตัศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสมัพนัธ์
และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสาํคญั
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน 

มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
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สาระที 5 ภูมศิาสตร์         
มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธข์องสรรพสิงซึงมีผล 

ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มลูภูมิสารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิด
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม มจิีตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนื 

 
2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม  
วสัิยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม เป็นศาสตร์บูรณาการทีมุ่งให้เยาวชนเป็นผูม้ี
การศึกษาพร้อมทีจะเป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมและเป็นพลเมืองทีมีความรับผดิชอบโดย 

1. นาํความรู้จากอดีตมาสร้างความเขา้ใจในมรดกทางวฒันธรรมของประเทศเพือการ
ตดัสินใจเป็นพลเมืองทีดี 

2. นาํความรู้เกียวกบัโลกเรามาสร้างความเขา้ใจในกระบวนการก่อเกิดสภาพแวดลอ้ม
ของมนุษย ์เพือการตดัสินใจในการดาํเนินชีวิตในสงัคม 

3. นาํความรู้เรืองการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภคสินคา้และบริการมาตดัสินใจใน
การใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพือการดาํรงชีวิต เพือการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม 

4. นาํความรู้เกียวกบัคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตดัสินใจในการประพฤติปฏิบติัตน
และการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

5. นําวิธีการทางสังคมศาสตร์มาค้นหาคาํตอบเกียวกับประเด็นปัญหาในสังคมและ
กาํหนดแนวทางประพฤติปฏิบติัทีสร้างสรรค ์

เยาวชนจึงจาํเป็นต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
เพือให้เข้าใจสังคมโลกทีซับซ้อนนีและสามารถปกครองดูแลตนเอง  เอาใจใส่ต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้มของโลกได ้
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พนัธกจิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1. จดัเตรียมหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมทีบูรณา

การเป็นหลกัสูตรทีมีชีวิต มีความหมายลึกซึง และเป็นหลกัสูตรทีใหผู้เ้รียนดว้ยการปฏิบติัจริง 
2. จดัเตรียมโอกาสทีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และฝึกฝนทกัษะกระบวนการต่างๆ 
3. เน้นการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และการมีวิจารณญาณ รวมทงัการทาํความ

เขา้ใจในความรู้ต่างๆ 
4. ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเชือมโยงสิงทีเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรมกบัการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนได ้
 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาสถานศึกษาขนัพืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์  เป็นคนมี
สติปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาํหนด
จุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัต่อไปนี 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

2. มีความคิดสร้างสรรคใ์ฝ่เรียน รักการอ่าน และรักการคน้ควา้ 
3. มีทกัษะและกระบวนการทางสงัคมศึกษาเพือใหเ้กิดความคิด การสร้างปัญญา และ

ทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

4. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกว่าผูบ้ริโภค 

5. เข้าใจประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี       
ยดึมนัในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

6. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันาสิงแวดลอ้ม 

7. รักประเทศชาติและทอ้งถิน มุ่งประโยชน์ และสร้างสิงดีงามในสงัคม 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1. ยดึมนัในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาทีตนนบัถือ สามารถนาํหลกัธรรมสอนไป
ใชป้ฏิบติัในการอยูก่นัได ้เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมอนัดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18 

2. ยึดมนั ศรัทธาและธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมไทยรวมทงัถ่ายทอดสิงทีดีงามไวเ้ป็นมรดกของชาติเพือสันติสุขของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร  ให้มีประสิทธิภาพ  เพือการ
ดาํรงชีวิตอย่างมีดุลภาพ และสามารถนําหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ทงัในอดีตและปัจจุบนั สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างมี
ระบบและนาํไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้

5. มีปฏิสัมพนัธ์ทีดีงามระหว่างมนุษยก์ับมนุษย์ มนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม เป็นผูส้ร้าง 
วฒันธรรมมีจิตสาํนึกอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื 

จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมขา้งตน้   ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม โดยในสาระที 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ไดน้าํมาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี
และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ โดยแทรกอยู่ในบทที 3 งานบุญคนเคร็ง    

สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม    นาํมาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและ
ปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรม
ไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และสงัคมโลกอยา่งสนัติสุขโดยแทรกอยูใ่นบทที 5 อยากอยู่
อยา่งเคร็ง สาระที 3 เศรษฐศาสตร์   นาํ มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงั
เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพโดยแทรกอยู่ในบทที 4 

อาชีพคนเคร็ง  สาระที 4 ประวติัศาสตร์   นาํมาตรฐาน ส 4.3   เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทยโดยแทรกอยูใ่นบทที 2 เล่า
เรืองเก่า  และในสาระที 5 ภูมิศาสตร์ นาํมาตรฐาน ส 5.2   เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนืโดยแทรกอยูใ่นบทที 1 เคร็งจ๋าอยูที่ไหน  

ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้เนือหาของหนังสืออ่านเพิมเติมทงั 5 บท ทาํให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ   นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิมเติมไดด้ว้ยตนเอง อ่านหนงัสือไดท้งัใน
และนอกเวลาเรียน 
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3. เอกสารทีเกยีวข้องกบัการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
3.1 ความหมายของหนังสืออ่านเพมิเตมิ 

นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของหนงัสืออ่านเพมิเติมไวด้งันี 

ถวลัย ์มาศจรัส (2538 : 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หนงัสืออ่านเพิมเติมเป็นหนังสือที
มีสาระอา้งอิงหลกัสูตร สาํหรับให้นักเรียนอ่านเพือศึกษาหาความรู้เพิมเติมดว้ยตนเองตามความ
เหมาะสมของวยั และความสารถในการอ่านของแต่ละบุคคล 

สมพร จารุนัฎ (2540 : 3) กล่าวว่า หนังสืออ่านเพิมเติม หมายถึง หนังสือทีมีสาระ
อา้งอิงหลกัสูตร เนือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวิชาเพิมเติมให้กวา้งขวางและลึกซึงมากขึน ใช้
ประกอบการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนอ่านเพือศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  

ลกัขณา รอดสน (2540 : 25-26) กล่าวว่า หนังสืออ่านเพิมเติมหรือหนังสืออ่าน
ประกอบเป็นหนังสือทีจดัทาํขึนเพือเพิมเติมเนือหาความรู้วิชาต่างๆให้กวา้งขวางนอกเหนือจาก
หนังสือแบบเรียน โดยมีรายละเอียดเฉพาะเรืองแตกต่างกันออกไป  มีเนือหาสาระทีน่าสนใจ 
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถในการอ่านของนักเรียน นักเรียนสามารถเพิมเติมไดด้ว้ยตนเอง
โดยสามารถเลือกอ่านไดท้งัในและนอกเวลาเรียน เพือเสริมความรู้ ความเพลิดเพลิน เป็นการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ไดอี้กแนวทางหนึง 

จนัทรา ทองสมคัร (2541 : 10) กล่าวว่า หนังสืออ่านเพิมเติม หมายถึง หนังสือทีมี
เนือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอนใดตอนหนึง เนือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวิชา โดยเพิมเติมให้
กวา้งขวางและลึกซึงขึนมากกว่าเดิม ใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนสาํหรับให้นักเรียนอ่าน
ศึกษาหาความรู้เพิมเติม เลือกอ่านไดต้ามความสนใจ และตามกาํลงัสติปัญญาของตน 

 จินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 6) กล่าวว่า หนังสืออ่านเพิมเติมหมายถึง หนังสือทีมีสาระ
อา้งอิงหลกัสูตรสาํหรับใหน้กัเรียนอ่าน เพือศึกษาหาความรู้เพิมเติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสม
ของวยั และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล หนังสือประเภทนีเคยเรียกว่า หนังสืออ่าน
ประกอบ 

นัทกาญจน์  อาจิณาจารย  ์(2544 : 12) ได้ให้ความหมายว่า หนังสืออ่านเพิมเติม 
หมายถึง หนงัสือทีมีสาระ เนือหาความรู้ตามหลกัสูตรเป็นหลกัสาํคญัแก่ผูอ่้าน โดยมีวตัถุประสงค์
เพือเป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่าน การคน้ควา้ดว้ยตนเองสาํหรับผูเ้รียน หรือใชป้ระกอบการเรียน
การสอนใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเรืองต่างๆกวา้งขวางลึกซึงขึน 

นุชนารถ ยมิจนัทร์ (2546 : 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า หนงัสือทีมีเนือหาอา้งอิงหลกัสูตร
เป็นการนาํเนือหาในหลกัสูตรมาเขียนในลกัษณะต่างๆ อาจเขียนในรูปร้อยแกว้หรือร้อยกรองก็ได ้
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เพือให้เด็กอ่านเขา้ใจเนือหาไดง่้าย และนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิมเติมดว้ยตนเอง ตาม
ความเหมาะสมของวยั และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล 

จากการศึกษาความหมายของหนงัสืออ่านเพมิเติมสรุปไดว้่า หนงัสืออ่านเพมิเติม เป็น
หนังสือทีมีสาระอ้างอิงหลักสูตรสําหรับให้ผูเ้รียนอ่านเพือศึกษาหาความรู้เพิมเติม หรือใช้
ประกอบการเรียนการสอนให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเรืองต่างๆให้กวา้งขวางลึกซึงขึนทงัใน
และนอกเวลาเรียน ตามความเหมาะสมของวยัและตามความสามารถของการอ่านแต่ละบุคคล 

 

3.2 จุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
 นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมไวด้งันี 

 ถวลัย ์มาศจรัส (2535 : 13) กล่าวว่า หนงัสืออ่านเพมิเติมมีจุดมุ่งหมายหลกัดงันี 

1. เพือเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้ของนกัเรียน 

2. เพือใชป้ระกอบการเรียนการสอนเรืองใดเรืองหนึง 

3. เพือเสริมทกัษะในการอ่าน และปลกูฝังนิสยัรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียน 

อภิวรรณ วีระสมิทธิ (2544 : 18) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติม
เพือใหเ้ป็นประโยชน์แก่เด็กในการอ่าน เป็นสือการเรียนการสอนอย่างหนึงทีจดัทาํเพิมเติมโดยมี
เนือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรเพือใหผู้เ้รียนมีความรู้กวา้งขวางออกไป และมีโอกาสไดอ่้านหนังสือ
ทีมีสาระนอกเหนือจากการอ่านหนังสือแบบเรียนทีหลกัสูตรกาํหนดไว้ จุดมุ่งหมายในการสร้าง
หนงัสืออ่านเพมิเติมสรุปไดด้งันี 

1. เพือเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 

2. เพือใหเ้ด็กไดรั้บความบนัเทิง และความรู้ไดรั้บความสุขใจ 

3. เพือส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ใหเ้ด็กรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ความสนใจ และพอใจของผูอ่้าน 

4. ให้ความรู้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามของสังคมให้แก่เด็กตามวยั  เพือจะได้
เติบโตขึนเป็นผูใ้หญ่ทีมีคุณภาพในอนาคต 

5. เพือช่วยพฒันาดา้นสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจของเด็ก 

สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมเพือประกอบการเรียนการสอน
เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เพือให้เกิดความรู้ความเพลิดเพลินเพือ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน รู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และช่วยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม
ใหก้บัเด็ก ซึงงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยัมีจุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เพือประกอบการ
เรียนการสอน และปลกูฝังเจตคติทีดี และความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน 
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3.3 ลกัษณะของหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของหนงัสืออ่านเพมิเติมไวด้งันี 

สมพร จารุนฏั (2534 : 5-8) ไดเ้สนอลกัษณะทีสาํคญัของหนงัสืออ่านเพมิเติมดงันี 

1. ส่งเสริมความรู้ หนงัสืออ่านเพมิเติมควรมีเนือหาสาระทีเกียวกบัความรู้ หรือทกัษะ 
ความคิดรวบยอด และหลกัการหรือทฤษฎีเรืองใดเรืองหนึงหรือหลายเรือง ซึงเป็นประโยชน์แก่
ผูอ่้านในการดาํรงชีวิต การศึกษาหาความรู้ รวมทงัก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพฒันาการใน
ดา้นต่างๆ 

2. ส่งเสริมสติปัญญา หนังสืออ่านเพิมเติม ควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผูอ่้านได้
พฒันาทกัษะในการสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใชเ้หตุและผล จาํแนกแจกแจง วิเคราะห์ ประเมินค่า 
ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านีไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหาต่างๆ 

3. ส่งเสริมเจตคติทีเหมาะสม หนังสืออ่านเพิมเติมนอกจากเสนอเนือหาสาระทีเป็น
ความรู้ แลว้ส่งเสริมสติปัญญาแลว้  ยงัควรสอดแทรกแนวความคิดทีช่วยให้ผูอ่้านเกิดเจตคติที
เหมาะสมในการนําความรู้นันไปใช้ตามแนวทางทีพึงประสงค์ เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่
ส่วนรวม 

4. ส่งเสริมความเข้าใจ  หนังสืออ่านเพิมเติมควรเสนอเนือหาสาระในลักษณะที
ส่งเสริมให้ผูอ่้านสามารถทาํความเข้าใจเรืองราวได้ กล่าวคือใช้ภาษาทีถูกตอ้งและพอเหมาะแก่
ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษาของผูอ่้าน เสนอเนือหาตามลาํดบัขนัตอนของความรู้ 
(Content Structure) และตามพฒันาการทางสติปัญญาของผูอ่้าน ให้ตวัอย่างทีเหมาะสม ตลอดจน
ใชเ้ทคนิควิธีหรือเรืองส่งเสริมความเขา้ใจอืนๆ เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คาํถาม อภิธาน
ศพัท ์เป็นตน้ 

5. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง หนงัสืออ่านเพมิเติมควรมีลกัษณะทีกระตุน้
ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นทีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง กล่าวคือผูเ้ขียนควร
พจิารณาเสนอเรืองราวทีเดก็แต่ละวยัสนใจ เนน้ใหค้วามสาํคญัและประโยชน์ของเรืองราวทีเสนอ
สมัพนัธเ์กียวขอ้งกบัผูเ้รียน สอดแทรกคาํถามยวัยตุ่างๆ ตลอดจนเสนอแนะหนงัสืออืนๆทีผูอ่้าน
อาจจะไปศึกษาใหก้วา้งขวางลึกซึงขึนตามความสนใจ 

ศกัดิศรี ปาณะกุล ประพิมพพ์รรณ สุธรรมวงค ์และนพคุณ คุณาชีวะ (2521 : 191-192 

อา้งถึงในนนัโท อ่อนเจริญ 2546 : 18) อธิบายลกัษณะของหนงัสืออ่านเพมิเติมไวด้งัต่อไปนี 

1. เป็นหนงัสือทีสามารถสนองความตอ้งการของนกัเรียนได ้

2. เป็นหนงัสือทีเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน 
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3. เป็นหนงัสือทีเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของนกัเรียนทีอ่าน ซึงไดแ้ก่ 
ความเหมาะสมในการใชภ้าษา ประสบการณ์และสิงแวดลอ้มของนกัเรียน และควรเป็นเรืองจริง 
ใกลต้วันกัเรียนมากทีสุด 

4. เป็นหนงัสือทีใหแ้ง่คิดในดา้นคุณธรรม จริยธรรมหรือสุภาษิตสอนใจ 

5. เป็นหนงัสือทีมีเนือเรือง มีแก่นสารและมีสาระถกูตอ้ง เนือหาความเป็นจริง มี
คุณค่าต่อชีวิต มีประโยชน์ น่าสนใจใหค้วามเพลิดเพลิน เกิดความคิด อยากคน้ควา้หาความรู้
เพิมเติม  

สรุปไดว้่าหนงัสืออ่านเพมิเติมควรมีลกัษณะทีช่วยใหผู้อ่้านเกิดความรู้ ความเขา้ใจ
เกียวกบัความรู้ เนือหา และทกัษะต่างๆทีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติ แง่คิดทีดีในการ
ดาํรงชีวิต อีกทงัยงัตอ้งเป็นหนงัสือทีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวยัของผูอ่้านอีกดว้ย 

 
3.4 ประโยชน์ของหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
 นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิมเติมไวด้งันี 

 สมพร จารุนฎั (2538 : 35-44 ) กล่าวถึง ประโยชนข์องหนงัสือว่าช่วยส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนใหเ้กิดพฒันาการดงัต่อไปนี 

  1. พฒันาการทางภาษาคือช่วยใหม้ีความสามารถทางการฟัง พดู อ่าน และเขียน 

2. พฒันาการทางความคิดและสติปัญญา สร้างจินตนาการ 

  3. พฒันาการทางบุคลิกภาพ การอ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กนําเหตุการณ์และ
เรืองราวในเรืองทีปรากฏมาพฒันาตนเองได ้

  4. พฒันาการทางสังคม อิทธิพลความคิด ความเชือทีปรากฏในหนังสือจะเป็น
แนวทางในการพฒันาความคิด ความประพฤติ รู้จกัวางตวั รู้หนา้ทีและบทบาทในสงัคมได ้

 สมทรง พิทกัษพ์ิเศษ (2541 : 12) หนงัสืออ่านเพิมเติมมีประโยชน์หลายประการ ไดแ้ก่ 
  1. ทาํใหม้ีพฒันาการทางภาษา 
  2. ทาํใหม้ีพฒันาการทางดา้นความคิดและสติปัญญา 
  3. ทาํใหผู้อ่้านไดเ้รียนรู้ชีวิตของมนุษยใ์นแง่มุมต่างๆ 

 สรุปไดว้่า หนังสืออ่านเพิมเติมนันช่วยให้เด็กมีพฒันาการทงัในดา้นภาษา ความคิดและ
สติปัญญา บุคลิกภาพ สงัคม อีกทงัยงัจะช่วยไดเ้รียนรู้ชีวิตของมนุษยใ์นแง่มุมต่างๆอีกดว้ย 
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3.5 ขันตอนการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเตมิและจดัทํารูปเล่ม 

ในการจดัทาํหนงัสืออ่านสาํหรับเด็กนนั จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถในการ
จัดทํา ต้องมีความละเอียดรอบคอบเพือให้หนังสือมีคุณค่า  เหมาะสมกับความสนใจ  และ
จุดมุ่งหมายของหนงัสือ 

จินตนา ใบกาซูย ี(2536 : 147-179) ไดส้รุปขนัตอนในการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม
ไวด้งันี  

1. กาํหนดประเภทหนงัสือ 

ตอ้งวางแผนกาํหนดล่วงหน้าว่า  หนังสือทีเขียนอยู่ในประเภทใด เป็นหนังสืออ่าน
เพิมเติมหรือหนงัสือส่งเสริมการอ่าน พิจารณาถึงความถนัดความชาํนาญ หนังสือมีรูปลกัษณ์และ
ประโยชน์การใชส้อยอยา่งไร โดยคาํนึงถึงความสนใจของผูอ่้านดว้ย 

2. กาํหนดจุดประสงค ์

ผูเ้ขียนต้องตังจุดประสงค์ว่าต้องการให้ผูอ่้านได้รับความรู้ ความคิด ทักษะ และ
ประโยชน์อะไรและอยา่งไร หรือสิงทีควรเน้นหรือสมบติัเด่นๆ ของสิงทีจะเขียนดว้ยการกาํหนด
จุดประสงคเ์ป็นเหมือนทิศทางชีแนวการเขียน จุดประสงค์มกัปรากฏอยู่ในคาํนาํหรือคาํชีแจงของ
ผูเ้ขียน 

3. กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้ว่าผูอ่้านคือใคร มีคุณสมบติั มีวยัวุฒิ ระดบัสติปัญญา ความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมขนาดไหน การแบ่งกลุ่มนกัเรียนทีอยูใ่นระบบโรงเรียน แบ่งแยกยอ่ยไดด้งันี 

 3.1 กลุ่มวยัเริมเรียน 0-5 ปี 

 3.2 กลุ่มวยัเรียนประถมศึกษาตอนตน้ 6-8 ปี 

 3.3 กลุ่มวยัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 9-11 ปี 

 3.4 กลุ่มวยัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) 
 3.5 กลุ่มวยัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 15-18 ปี (กลุ่มวยัรุ่น)  
4. ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน 

เด็กวยั 12-18 ปี ชันมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีความสนใจและต้องการ
หนงัสือประเภทต่างๆดงันี 

 4.1 สารคดีและบทความ ไดแ้ก่ เรืองศาสนาและวฒันธรรม การเมือง สงัคมศาสตร์ 
ภาษาและวรรณคดี วิทยาศาสตร์และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทยเ์กษตรกรรม ธุรกิจ
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การค้า อุตสาหกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์  พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึกประจําวนัและ
โบราณคดี ท่องเทียว ประวติับุคคลสาํคญั 

 4.2 นวนิยาย  (รวมเรืองแปล) ได้แก่เรือง  นวนิยายสําหรับผูใ้หญ่  นวนิยาย
วิทยาศาสตร์ นวนิยายลึกลบัสอบสวน นวนิยายผจญภยั นวนิยายประวติัศาสตร์ นวนิยายเกียวกบั
สงคราม หสัคดี  

 4.3 ร้อยกรองและกวีนิพนธ์ ไดแ้ก่ ละคร สุภาษิต นิทานคาํกลอน เสภา บทร้อย
กรองสนัๆ เรืองยอพระเกียรติ กาพยเ์ห่เรือ นิราศ   

5. กาํหนดเนือหา / หวัขอ้เรือง / ชือเรือง  
การกาํหนดชือเรืองจะเกียวโยงไปถึงหัวข้อเรืองทีจะเขียนและขอบข่ายเนือหาที

กาํหนดไวใ้นโครงสร้าง หลกัการทีสาํคญัคือ ชือเรืองควรจะมีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้เรือง และ
โครงสร้างเนือหาเรือง เพือว่าเมือผูอ่้านเห็นชือเรือง ก็สามารถคาดคะเนไดว้่าเนือหาภายในเป็น
อะไร 

6. การกาํหนดโครงสร้างเนือหา/โครงเรือง 

โครงสร้างเนือหาคือ การกาํหนดขอบเขตของเนือหาทีจะเขียน ให้มีระบบตามลาํดบั
ความคิด หรือวิธีการเรียนเรียงความคิด ความสัมพนัธ์ของความคิดหรือตามวตัถุประสงค์ของการ
เขียน ตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างเนือหาทางวิชาการ เป็นรากฐานทีสาํคญัจะช่วยให้ผูอ่้านเกิดความรู้
และข้าใจสิงทีอ่านได้ง่ายขึน  โครงสร้างของหนังสืออ่านเพิมเติมจะไม่หนาเกินไป ควร
ประกอบดว้ย บทนาํ เนือเรืองทีแบ่งออกเป็นบทๆ และภาคผนวก 

บทนาํ อาจเป็นบทย่อของเนือหาสาระ หรือบทสังเขปของหนังสือ เพือให้ผูอ่้านรู้ว่า
ตนจะอ่านเรืองใด ผูเ้ขียนอาจบอกขอบข่ายเนือหา บอกสาเหตุ แรงจูงใจทีเขียนเรืองนี วตัถุประสงค์
ของการเขียน แนวทางการศึกษา 

เนือเรือง มกัแบ่งเป็นบท เป็นตอน เป็นหัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้ย่อย และย่อหน้า เนือหา
สาระนีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไวแ้ลว้ มีความถกูตอ้งตามหลกัวิชาการสาขานนัๆ มี
การจดัเรียงลาํดบัเนือหาสาระตามโครงสร้าง มีการจดัลาํดบัตามเกณฑ์ทีผูเ้ขียนกาํหนดไว้ มีการ
จดัลาํดบัตามเหตุการณ์ มีการจดัลาํดบัตามการเปรียบเทียบความเหมือน-แตกต่าง มีการจดัลาํดบั
ตามเหตุผล เนือหามีความทนัสมยั มีแหล่งอา้งอิง สาระความรู้ละเอียดพอเหมาะกบัประสบการณ์ 
สติปัญญาของผูอ่้าน เนือหาตอ้งไม่ขดัแยง้กับศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี และความมนัคงของ
สงัคมในโครงสร้างของบทหนึงๆควรประกอบดว้ย บทนาํเรือง เนือเรืองและจบดว้ยบทสรุปความ 
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ในการเสนอเนือหา ควรมีตวัอยา่งประกอบอยา่งเหมาะสม ภาพประกอบอาจเป็นภาพถ่าย ภาพวาด 
ควรมีความเหมาะสมและเกียวขอ้งกบัเนือหา มีขนาดเหมาะสม ชดัเจน กิจกรรมทา้ยบทเป็นสิง
สาํคญัมากทีมุ่งให้ผูอ่้านไดศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กิจกรรมทา้ยบทควรส่งเสริมความรู้ทีกล่าว
มาแลว้ในบท ช่วยให้ผูอ่้านมีความคิดกวา้งขึน อาจเป็นคาํถามชวนคิด ให้นาํความรู้ไปใชก้บัสิง
อืนๆ หรือไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

7. กาํหนดแนวการเขียน 

หนังสืออ่านเพิมเติม มีจุดประสงค์เพือให้ผูอ่้านไดเ้นือหาสาระ ความรู้ ความคิดใน
วิชาต่างๆ อยา่งเขา้ใจแจ่มแจง้ ดงันนัแนวการเขียนทีเหมาะสม จึงควรเป็นเรียงความ มีโวหารหรือ
วิธีเรียบเรียงนิยมใชคื้อ 

 7.1 การบรรยาย คือการเล่าเรืองซึงไดพ้บไดเ้ห็นมาอยา่งถีถว้น อาจมีตวับุคคลหรือ
ตวัละครมีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ นิยมใชเ้ขียนนิทาน นิยาย ตาํนาน ประวติั เรืองเล่า รายงาน
บนัทึกเหตุการณ์  

 7.2 การพรรณนา คือการให้รายละเอียดเกียวกบัสิงใดสิงหนึง เป็นการรําพนั
ความรู้สึก นิยมเขียนพรรณนาความงามของธรรมชาติสถานทีหรือความดี 

 7.3 การอธิบาย คือการชีแจง สงัสอน อธิบาย ใหเ้กิดความเขา้ใจเกิดความรู้ 

 7.4 การอภิปราย คือการชกัจูงชีชวนให้คลอ้ยตามและปฏิบติัตามโดยใชเ้หตุผล
หรือตวัอยา่ง  

 7.5 การเปรียบเทียบ คือการเทียบเคียงเพือให้ขอ้ความทีมีอยู่เดิมนนัมีความหมาย
กระจ่างขึน  

หนงัสืออ่านเพมิเติมในปัจจุบนันิยมใชแ้นวการเขียนดงัต่อไปนี 

 1. เรืองเล่า ผูเ้ขียนมกัเล่าประสบการณ์ให้ผูอ่้านรับรู้ ใชล้กัษณะการบรรยายเรือง  
มีการสนทนา ใชส้รรพนามระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน 

 2. จดหมาย หรือบนัทึกเหตุการณ์ เป็นรูปแบบทีเขียนง่าย เนือหาใชสิ้งทีผูเ้ขียนมี
ประสบการณ์ในทาํนองเล่าเรือง ไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั แต่เป็นไปตามทีผูเ้ขียนประสบ 

 3. สาระบนัเทิง คือ การผสมผสานระหว่างการเขียนแบบสารคดีและบนัเทิงคดีเขา้
ดว้ยกนั มีลกัษณะการเขียนแบบบนัเทิงคดี มีการสมมติตวัละคร เพือให้เรืองสนุกสนาน โดยยงัมี
เนือหาสาระทีเป็นความรู้ ความคิดแก่ผูอ่้านอยา่งเต็มที   
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8. กาํหนดแหล่งขอ้มูลค้นควา้อา้งอิง  ก่อนลงมือเขียน ผูเ้ขียนต้องอ่านและค้นควา้
ขอ้มลูจากแหล่งความรู้ต่างๆการจดัระบบขอ้มลู ซึงนาํไปสู่การเรียบเรียงและการนาํเสนอเรืองการ
เขียนบนัทึกในสิงทีไดอ่้านและคน้ควา้ สิงทีควรบนัทึกไวไ้ดแ้ก่ ชือหวัเรืองสาํหรับอา้งอิง เนือเรือง 
วนัเดือนปี และแหล่งขอ้มลูควรเลือกแหล่งขอ้มลูทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับ    

9. กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั    

9.1 ความยาวของหนงัสือ ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบดงันี    

 9.1.1 ความสามารถของผูอ่้านตามวยั มีหลกัปฏิบติัดงันี  
วยั 0-5 ขวบ ประมาณ 4-5 หนา้ หรือ 8-16 หนา้ (ขนาด 8 หนา้ยก) แนวตงั-นอน  

 วยั 6-11 ขวบ ประมาณ 8-24 หน้า (ขนาด 8 หน้ายก) หรือประมาณ 16-32 หน้า  
(ขนาด 16 หนา้ยก)  

วยั 12-14 ขวบ ประมาณ 50-100หนา้ (ขนาด16หนา้ยก หรือ ขนาดพอ็คเก็ตบุ๊ค)  
9.1.2 ความยากง่าย และธรรมชาติของเนือหาสาระขึนอยูก่บัวยั ประสบการณ์ 

และความสามารถทางสติปัญญาของผูอ่้าน    

9.2 รูปเล่มมาตรฐานของหนังสือ (ถวลัย ์มาศจรัส 2535 : 70) อธิบายถึงลกัษณะ
รูปเล่มหนงัสือทีนิยมจดัพิมพท์วัๆไป ดงันี   

9.2.1 ขนาด 8 หนา้ยก หมายถึง หนงัสือทีมีขนาด 18.5×26 ซม.   

 9.2.2 ขนาด 16 หนา้ยก หมายถึง หนงัสือทีมีขนาด 13×18.5 ซม.  
 9.2.3 ขนาด 16 หนา้ยกพิเศษ หมายถึง หนงัสือทีมีขนาด 14.6×21 ซม. 

หนังสืออ่านเพิมเติมทีเขียนด้วยงานเขียนประเภทสารคดี  นิยมพิมพ์ในรูปเล่มขนาด           
16 หนา้ยกพิเศษ   

 9.3 ภาพประกอบ เป็นเครืองช่วยในการอ่านตอ้งสอดคลอ้งกบัเนือหา ควรจดัวาง
ให้อยู่ต่อเนืองในบริเวณเดียวกนักับขอ้ความ ถา้ตอ้งการภาพทีแสดงโครงสร้างภายนอกควรใช้ 
ภาพถ่าย หากตอ้งการภาพทีมีรายละเอียดควรใชภ้าพวาด ภาพสีจะดึงความสนใจอ่านไดม้ากกว่า
ภาพขาวดาํ การเตรียมภาพประกอบทาํได้หลายวิธี เช่น การถ่ายภาพขึนใหม่ การวาดภาพใหม่    
การถ่ายภาพจากหนงัสือ การขอฟิลม์ภาพจากแหล่งต่างๆ เช่น สาํนกัพิมพ ์หน่วยราชการต่างๆ   
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     9.4 การจดัรูปเล่ม และการจดัหน้า การจดัทาํรูปเล่มหนังสือ ตอ้งรู้ส่วนประกอบ
ของหนงัสือตลอดทงัเล่ม ส่วนประกอบของหนงัสือแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ ดงันี     

  9.4.1 ส่วนหนา้ของหนงัสือประกอบดว้ย 

     9.4.1.1 ปกหนา้ ควรใหม้ีสีสนัสะดุดตา ภาพบนปกควรเป็นหัวใจของ
เรือง ขอ้ความบนปกมีชือเรือง ชือผูแ้ต่ง ตวัอกัษรอ่านง่ายสะดุดตา 

     9.4.1.2 ปกหลัง  ปัจจุบันนิยมให้ออกแบบภาพเป็นส่วนหนึงของ
หนา้ปก 

     9.4.1.3 สันปก สันปกทีมีจาํนวนหน้าไม่มากนัก  ไม่นิยมใส่ข้อความ 
บนสนั ส่วนหนงัสือทีมีความหนา นิยมใส่ชือเรืองบนสนั 

 9.4.1.4 หน้าปกใน ในหน้านีมีชือหนังสือ ประเภทหนังสือ ชือผูแ้ต่ง       
ผูว้าดภาพ ผูจ้ดัทาํ ผูร้วบรวม ผูจ้ดัพิมพ ์รายละเอียดเกียวขอ้งกบัการจดัทาํหนงัสือ 

       9.4.1.5 มีขอ้ความแสดงจุดประสงค์หรือสารประโยชน์ของหนังสือ
ประวติั ความเป็นมา คาํชีแจงการใชห้นงัสือ 

            9.4.1.6 หนา้สารบญั  

       9.4.2 ส่วนเนือหาของหนังสือ ประกอบด้วยเนือเรืองและภาพประกอบ 
หนังสือทีมีภาพประกอบควรจดัภาพให้เป็นส่วนหนึงของเนือหา โดยอาจจดัภาพให้เป็น ½ ของ
หนา้ หรือ ¼ ของหนา้ หรือ ¾ ของหนา้ก็ได ้ดูใหเ้หมาะสม 

       9.4.3 ส่วนทา้ยของหนังสือ ประกอบดว้ย หน้าบรรณานุกรม หน้ากิจกรรม
อืนๆ เช่น แบบฝึกหดั กิจกรรมทา้ยเรือง 

 สรุปไดว้่าการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมและจดัทาํรูปเล่มมีขนัตอนดงันี 1) กําหนด
ประเภทหนงัสือ 2) กาํหนดจุดประสงค ์3) กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 4) ศึกษาความสนใจ
และความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา / หัวเรือง / ชือเรือง 6) กาํหนดโครงสร้างเนือหา /
โครงเรือง 7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนดแหล่งขอ้มลูคน้ควา้อา้งอิง 9) กาํหนดลกัษณะรูปเล่ม
และตน้ฉบบั 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28 

3.6 รูปแบบการเขียนของหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งรูปแบบหนงัสืออ่านเพมิเติมไวห้ลายลกัษณะดงันี 

กรมวิชาการ (2534 : 70) ไดแ้บ่งรูปแบบของการเขียนหนงัสืออ่านเพมิเติมไวด้งันี 

1. รูปแบบเรียงความ (Exposition) รูปแบบเรียงความ สามารถแบ่งเป็นประเภทยอ่ยได้
อีกหลายรูปแบบเช่น การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนอภิปราย การเขียนเปรียบเทียบ 
การเขียนสืบคน้ การเขียนแกปั้ญหา การเขียนวิเคราะห์ การเขียนพรรณนา 

2. รูปแบบนิทาน (Narrative) 
3. รูปแบบนิยาย (Fiction) 
4. รูปแบบคาํประพนัธ ์(Poetry) 
สมพร จารุนฏั (2538 : 23-33) ไดแ้บ่งรูปแบบการเขียนหนงัสืออ่านเพมิเติมไวด้งันี 

1. หนงัสือบนัเทิงคดี คือหนงัสือทีมีเนือหาสาระเป็นเรืองราวทีผูแ้ต่งสมมติขึน มุ่งให้
ผูอ่้านสนุกสนานเพลิดเพลิน แบ่งออกไดด้งันี 

1.1 วรรณกรรมโบราณ ไดแ้ก่ นิทานพืนเมือง นิทานคติธรรม ตาํนาน 

1.2 นิทานแฟนตาซี 

1.3 นิยายสมยัใหม่ 
1.4 นิยายอิงประวติัศาสตร์ 

2. หนงัสือสารคดี คือหนงัสือทีมุ่งใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เป็นสาํคญั แบ่งไดด้งันี 

2.1 หนงัสือใหค้วามรู้ 

2.2 หนงัสือชีวประวติั 

ส่วนของเนือหาในงานเขียนสารคดีเป็นส่วนทีสาํคญัทีสุดเพราะเป็นหัวใจของงาน
เขียนทีจะแสดงใหเ้ห็นว่า งานเขียนนนัมีคุณค่าสมตามจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนคือเพือให้ความรู้แก่
ผูอ่้านเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง(สมพร จารุนฏั 2538 : 170) 

ในเรืองเกียวกบัเนือหานีมีสาระสาํคญัทีผูเ้ขียนควรพิจารณาให้ความสําคญัในการ
วางแผนเตรียมการดงัต่อไปนี 

1. เนือหาถกูตอ้งตามหลกัวิชาและเป็นทียอมรับ 

2. เนือหาครบถว้นสนองจุดมุ่งหมายของงานเขียน 

3. เนือหาทนัสมยั 

4. เนือหาครอบคลุมถึงความคิดทีแตกต่างกนัหลายดา้น มิใช่เสนอเนือหาเฉพาะ
แง่มุมเดียว 

5. ความคิดเห็นส่วนตวัทีมีต่อเนือหา และความคิดทีเกียวขอ้งกบัเนือหาควร
ระบุใหช้ดัเจน 
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6. เนือหาทีเกียวกบัสตัวห์รือสิงของควรเสนอตามสภาพธรรมชาติทีเป็นจริง 

7. เนือหาไม่ยากเกินไปสาํหรับผูอ่้านเป้าหมาย  
วินยั รอดจ่าย (2540 : 9) และมานพ ถนอมศรี (2546 : 27) ไดแ้บ่งหนงัสืออ่านเพิมเติม

ออกเป็น 3 รูปแบบดงันี 

1. หนังสือบันเทิงคดี คือหนังสือทีแต่งขีนเพือให้ความสนุกสนานเพิมเติมแก่เด็ก 
เขียนไดท้งัร้อยแกว้และร้อยกรอง แบ่งออกไดด้งันี 

  1.1 นิทาน 

  1.2 นวนิยาย 

  1.3 เรืองสนั 

  1.4 เรืองแปล 

1.5 การ์ตูน 

2. หนงัสือสารคดี คือหนงัสือทีใหค้วามรู้แก่เด็ก แบ่งออกไดด้งันี 

  2.1 สารคดีทวัไป 

  2.2 สารคดีชีวประวติั 

  2.3 สารคดีท่องเทียว 

3. หนังสือร้อยกรอง คือหนังสือประเภทบันเทิงคดีอีกรูปแบบหนึง  ทีให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน แบ่งออกไดด้งันี 

  3.1 ร้อยกรองสาํหรับเด็ก 

  3.2 เพลงกล่อมเด็ก 

  3.3 เพลงปลอบเด็ก 

  3.4 ร้อยกรองสาํหรับเด็กรุ่นเยาว ์ 
  3.5 เพลงประกอบการเล่นของเด็ก 

  3.6 ปริศนาคาํทาย 

  3.7 บทกลอนสอนใจวยัรุ่น 

สรุปไดว้่ารูปแบบของหนังสืออ่านเพิมเติมโดยทัวไปสามารถแบ่งตามลกัษณะการ
เขียนได้ 3 รูปแบบ คือ บนัเทิงคดี สารคดี และร้อยกรอง ทงันีรูปแบบของหนังสืออ่านเพิมเติม
ยอ่มขึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูเ้รียน จุดหมายและธรรมชาติของสาระวิชาทีจะนาํมาเขียนรวมทงั
วยัของผูอ่้านด้วย และในการวิจัยครังนีได้ใช้รูปแบบการเขียนสารคดี เพราะผูว้ิจัยมุ่งทีจะให้
สาระประโยชนค์วามรู้เป็นจุดประสงคส์าํคญั 
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3.7 การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
 ในการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   
(2520 : 137-138) ไดก้ล่าวไวว้่า การหาค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม หมายถึง การนาํ
หนงัสืออ่านเพมิเติมไปทดลองใช ้(Tryout) เพือปรับปรุง แลว้นาํไปทดลองสอนจริง (Trialrun)  
เพือนาํผลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จึงผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก 

 

             ขันตอนการหาประสิทธิภาพ 
 เมือผลิตหนงัสืออ่านเพมิเติมขึนเป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งนาํปหาประสิทธิภาพตาม
ขนัตอนต่อไปนี 

1. 1 : 1 (แบบเดียว) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 1 คนโดยใชน้กัเรียนเรียนอ่อน ปานกลาง
และเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีขึน โดยปกติคะแนนทีไดจ้ากการทดลอง
แบบเดียวจะไดค้ะแนนตาํกว่าเกณฑม์าก ในขนันี E1/E2 ทีไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60  

2. 1 : 10 (แบบกลุ่ม) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน  คละนักเรียนเรียนอ่อน ปาน
กลางและเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึน ในขนันีคะแนนของนกัเรียนจะเพิมขึน
อีกเกือบเท่าเกณฑ์ โดยเฉลียจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10%  นันคือ E1/E2 ทีได้จะมีค่า         
ประมาณ 70/70  

3. 1 : 100 (ภาคสนาม) คือ ทดลองกับนักเรียนทงัชนั 40-100 คน คาํนวณหา
ประสิทธิภาพและทาํการปรับปรุง ผลลพัธที์ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑที์ตงัไว ้หากห่างจากเกณฑไ์ม่
เกิน 2.50 % ก็ใหย้อมรับ แต่หากแตกต่างกนัมาก ผูส้อนตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพใหม่โดยยดึ
สภาพความจริงเป็นเกณฑเ์ช่น เมือทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้ได ้83.5/85.4 แสดงว่าหนังสืออ่าน
เพิมเติมนันมีประสิทธิภาพ  83.5/85.4 ใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ 85/85 ทีตงัไว ้แต่ถา้ตงัเกณฑ์ไว ้75/75 

เมือผลการทดลองเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเลือนเกณฑขึ์นมาเป็น 85/85 ได ้

 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารทดลองแบบหนึงต่อหนึง โดยทดลองใชก้บั
นกัเรียนทีมคีวามรู้คละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อนอย่างละ 1 คน รวมเป็น
จาํนวน 3 คน ตงัเกณฑ ์60/60    ทดลองแบบกลุ่มโดยทดลองใชก้บันกัเรียนทีมคีวามรู้คละกนั ไดแ้ก่ 
เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อนอยา่งละ 3 คน รวมเป็นจาํนวน 9 คน ตงัเกณฑ ์70/70 

และการทดลองแบบภาคสนามโดยทดลองใชก้บันกัเรียนทีมีความรู้คละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง เรียน
ปานกลางและเรียนอ่อนอยา่งละ 10 คน รวมเป็นจาํนวน 30 คน อีกทงัยงัสมัภาษณ์เพือดูความ
เหมาะสมของเนือหา ความเหมาะสมของการใชภ้าษา ความเหมาะสมของการจดัวางรูปเล่ม และนาํ
หนงัสืออ่านเพมิเติมไปปรับปรุงแกไ้ขใหม้ีความสมบูรณ์มากยงิขึน 
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4. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
                     การสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมทีดี  ตอ้งคาํนึงถึงหลกัารและทฤษฎีทีเกียวกบัการเรียนรู้
โดยทฤษฎีการเรียนรู้ทีสาํคญัและควรคาํนึงถึงไดแ้ก่ 

ทิศนา แขมมณี (2550 : 64-68) ไดส้รุปทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual 

Development Theory) ของเพียเจต ์(Piaget) และ บรูนเนอร์ (Bruner)ไวด้งันี   
 

ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพยีเจต์  
เพียเจต ์(Piaget) ไดศึ้กษาเกียวกบัการพฒันาการทางความคิดของเด็กว่ามีขนัตอนหรือ

กระบวนการอยา่งไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการดา้นสติปัญญา ซึงจะมี
การพฒันาการไปตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบัขนั พฒันาการเป็นสิงเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรทีจะเร่ง
เด็กให้ข้ามจากพัฒนาการหนึงไปสู่อีกขันหนึงเพราะจะทําให้เกิดผลเสียแก่เด็ก  แต่จะจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงทีเด็กกาํลงัจะพฒันาไปสู่ขนัทีสูงกว่า สามารถช่วย
ใหเ้ด็กพฒันาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความสาํคญัของการเขา้ใจธรรมชาติและ
พฒันาการของเด็กมากว่าการกระตุน้ใหเ้ด็กมีพฒันาการเร็วขึน 

             ทฤษฎกีารเรียนรู้  
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์มีสาระสรุปไดด้งันี  
1.พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลตามวยัต่างๆ เป็นไปตามลาํดบัขนัดงันี 

 1.1 ขนัรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period) เป็นขนัพฒันาการในช่วง
อาย ุ0-2 ปี ความคิดของเด็กวยันีขึนอยูก่บัการเรียนรู้และการกระทาํเด็กยดึตวัเองเป็นศนูยก์ลาง เด็ก
ยงัไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอื้น 

 1.2 ขนัก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Period) เป็นขนัพฒันาการในช่วงอาย ุ
2-7 ปี ความคิดของเด็กวยันียงัขึนอยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถทีจะใชเ้หตุผลอย่าง
ลึกซึง แต่สามารถเรียนรู้และใชส้ญัลกัษณ์ได ้การใชภ้าษาแบ่งเป็นขนัยอ่ยๆ 2 ขนัคือ 

  1.2.1 ขนัก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Conceptual Intellectual Period) เป็น
ขนัพฒันาการในช่วงอาย ุ2-4 ปี 

  1.2.2 ขนัการคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period) 
เป็นพฒันาการในช่วงอาย ุ4-7 ปี 

 1.3 ขนัการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขนัพฒันาการ
ในช่วงอาย ุ7-11 ปี เป็นขนัทีการคิดของเด็กไม่ขึนกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านนั เด็กสามารถสร้าง
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ภาพในใจ และสามารถคิดยอ้นกลบัได ้และมีความเขา้ใจเกียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัเลขและสิง
ต่างๆไดม้ากขึน 

 1.4 ขนัการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขนัพฒันาการ
ในช่วงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิงทีเป็นนามธรรมได ้และสามารถคิดตงัสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 

3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงันี 

 3.1 การซึมซบัหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการ
รับประสบการณ์ เรืองราว และขอ้มลูต่างๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 3.2 การปรับและการจดัระบบ (Accommodation) คือกระบวนการทางสมองใน
การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กนัเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาทีตน
สามารถเขา้ใจได ้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึน 

 3.3 การปรับความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการทีเกิดขึนของจากขนัของ
การปรับ หากการปรับเป็นไปอยา่งผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อใหเ้กิดสภาพทีมีความสมดุลขึน หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เขา้กนัได้ ก็อาจจะเกิดภาวะไม่
สมดุล ซึงจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาขึนในตวับุคคล 

 หลกัการจดัการศึกษา / การสอน 

1 . ในการพัฒนาเด็ก  ควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก  และจัด
ประสบการณ์ใหเ้ด็กอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนนั ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในสิงทียงัไม่พร้อม 
หรือหากเกินพฒันาการตามวยัของตน เพราะจะก่อใหเ้กิดเจตคติทีไม่ดีได ้

  1.1 การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวยัของตนสามารถ
ช่วยใหเ้ด็กพฒันาไปสู่พฒันาการดา้นสูงขึนได ้

  1.2 เด็กแต่ละคนมีพฒันาการแตกต่างกัน  ถึงแมอ้ายุจะเท่ากัน  แต่ระดับ
พฒันาการอาจไม่เท่ากนั ดงันนัจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรใหเ้ด็กมีอิสระทีจะเรียนรู้ และพฒันา
ความสามารถของเขาไปตามระดบัการพฒันาการของเขา 
  1.3 ในการสอนควรใชสิ้งทีเป็นรูปธรรม เพือช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจลกัษณะต่างๆ 
ไดดี้ขึน แมใ้นพฒันาการช่วงความคิดแบบรูปธรรมเดก็จะสารถสร้างภาพในใจได ้แต่การสอนทีใช้
อุปกรณ์ทีเป็นรูปธรรมจะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจแจ่มชดัขึน 

2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกลชิ้ด  จะช่วยให้ไดท้ราบลกัษณะเฉพาะ
ของตวัเด็ก 
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3. ในการสอนเด็กเลก็ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ไดดี้กว่าส่วนยอ่ย ( Part ) ดงันนั
ครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแลว้จึงแยกสอนทีละส่วน 

4. ในการสอนสิงใดใหก้บัเด็ก ควรเริมจากสิงทีเด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน
แลว้จึงเสนอสิงใหม่ทีมีความสัมพนัธ์กบัสิงเก่า การทาํเช่นนีจะช่วยให้กระบวนการซึมซบัและ
จดัระบบความรู้ของเด็กเป็นไปดว้ยดี 

5. การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มมากๆ 
ช่วยใหเ้ด็กดูดซึมขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก  อนัเป็นการส่งเสริมพฒันาการทาง
สติปัญญาของเด็ก 

 

ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของบรูนเนอร์  
บรูนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาทีสนใจและศึกษาเรืองของพัฒนาการทาง

สติปัญญาต่อเนืองจากเพียเจต ์บรูนเนอร์เชือว่ามนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองสนใจ และการเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) แนวคิดทีสาํคัญๆของบรูนเนอร์มี 
ดงันี  
             ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

1. การจดัโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัการพฒันาการ
ดา้นสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

2. การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความพร้อมของผูเ้รียน 
และสอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 

3. การคิดแบบหยงัรู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอยา่งอิสระทีสามารถช่วยพฒันา
ความคิดริเริมสร้างสรรคไ์ด ้

4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญทีจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู้ 

5. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 ขนัใหญ่ๆ คือ 

 5.1 ขนัการเรียนรู้จากการกระทาํ (Enactive Stage) คือ ขนัของการเรียนรู้จากการ
ใชป้ระสาทสมัผสัรับรู้สิงต่างๆ การลงมือกระทาํช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้  การเรียนรู้เกิดจาก
การกระทาํ 
 5.2 ขนัการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขนัทีเด็กสามารถสร้างมโนภาพ
ในใจได ้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้
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 5.3 ขนัการเรียนรู้สญัลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขนัการเรียนรู้สิง
ทีซบัซอ้นและเป็นนามธรรมได ้

6. การเรียนรู้เกิดขึนไดจ้ากการทีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถ
จดัประเภทของสิงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. การเรียนรู้ทีไดผ้ลดีทีสุดคือการให้ผูเ้รียนคน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Discovery 

Learning) 
               หลกัการจดัการศึกษา / การสอน 

1. กระบวนการคน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีดีมีความหมาย
สาํหรับผูเ้รียน 

2. การวิเคราะห์และจดัโครงสร้างเนือหาการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมเป็นสิงทีจาํเป็นทีตอ้ง
ทาํก่อนการสอน  

3. การจดัหลกัสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนือหา หรือ
ความคิดรวบยอดเดียวกนัแก่ผูเ้รียนทุกวยัได ้โดยตอ้งจดัเนือหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้
เหมาะสมกบัขนัพฒันาการของผูเ้รียน 

4. ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งอิสระไดม้ากเพือช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึนอยู่ก ับผูเ้ รียน  และสิงจําเป็นในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

6. การจดัการกระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัขนัตอนพฒันาการทางสติปัญญาของ
ผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

7. การสอนความคิดรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นสิงจาํเป็น 

8. การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเองสมารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

สรุปผลจากการศึกษาทฤษฎีขา้งตน้พบว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้นนัจะตอ้งเกิดจาก
การจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
คิดอยา่งอิสระ เขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการของผูเ้รียนและสร้างแรงจูงใจภายใน เพือให้ผูเ้รียน
คน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพมิเติม เพราะผูเ้รียน 

สามารถอ่านเพือศึกษาหาความรู้เพิมเติม หรือใชป้ระกอบการเรียนการสอนให้ไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจในเรืองต่างๆใหก้วา้งขวางลึกซึงขึนทงัในและนอกเวลาเรียน ตามความเหมาะสมของวยัและ
ตามความสามารถของการอ่านแต่ละบุคคล 
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5. ข้อมูลเกยีวกบัตาํบลเคร็ง 
ด้านสภาพภูมศิาสตร์  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเคร็ง    อําเภอชะอวด           
จงัหวดันครศรีธรรมราช  (2550 : 2) ไดส้รุปถึงสภาพภูมิศาสตร์ของตาํบลเคร็งไวด้งันี 

1.ทีตงั ตาํบลเคร็งเป็นตาํบลหนึงของอาํเภอชะอวด   ตงัอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดั
นครศรีธรรมราชห่างจากอาํเภอชะอวดประมาณ  14  กิโลเมตร  และห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ  
88  กิโลเมตร 

2.อาณาเขต  

  ทิศเหนือ จด ตาํบลชะอวดกบัอาํเภอเชียรใหญ่ 

 ทิศใต ้ จด ตาํบลขอนหาด อาํเภอชะอวด  

 ทิศตะวนัออก จด อาํเภอหวัไทรอาํเภอเชียรใหญ่ 

 ทิศตะวนัตก จด ตาํบลนางหลงและตาํบลท่าเสมด็ อาํเภอชะอวด  

3.  เนือที ตาํบลเคร็งมีเนือทีทงัหมด  110,000  ไร่  หรือ  176  ตารางกิโลเมตร  

4.  ภูมิทศัน ์ ตาํบลเคร็งมีสภาพเป็นป่าพรุประมารณร้อยละ 70 นอกจากนนัเป็นป่า
พืนทีราบลุ่มมีนาํขงัตลอดทงัปี   มีแม่นาํธรรมชาติไหลผา่นคือ  แม่นาํชะอวด   ซึงไหลออกสู่ทะเลที
อาํเภอปากพนงั   ประชาชนส่วนใหญ่จะอาศยัอยูต่ามพนืทีราบทีนาํไม่ท่วมขงัแลอาศยัอยูบ่นเนินสูง
ทีเรียกว่า “ควน”   ซึงมีพืนทีทงัหมด  110,016  ไร่ 

5. จาํนวนหมู่บา้น  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเคร็งมีทงัหมด  11 หมู่บา้น         
6.  ประชากร ตาํบลเคร็งมีทงัสิน 7,640 คน แยกเป็นชาย  3,754 คน  หญิง  3,886  คน  

มีความหนาแน่นของประชากร  46  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
 

 

แผนทีที 1  แสดงอาณาเขตของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36 

ด้านประวตัคิวามเป็นมา  
หนงัสือประวติัเคร็งหรือเคร่ง  (2534 :  9-16) ไดส้รุปทีมาของชือตาํบลเคร็งไวด้งันี

พบว่า “เคร็ง” มาจากเรืองเล่า2ตาํนาน คือตาํนานที1 มาจากคาํว่า “เคร่งเครียด” เพราะจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ทีทุรกนัดาร เดินทางลาํบาก มีสัตว์ร้ายและโรคระบาดคือโรคเท้าชา้งทีไม่รักษาให้
หายขาดได ้และตาํนานที 2 มาจากการถือปฏิบติัธรรมอย่างเค่งครัดของพระแพง ชาวบา้นทีเดิน
ทางผ่านไปมาจึงเรียกชือสถานทีปฏิบติั ธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่งครัด ควนเคร่งครัด ควน
เคร่ง และไดเ้พียนมาเป็นควนเคร็งในทีสุด 

 

ด้านศาสนาและความเชือ 

สภามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540 : 36-37)ไดส้รุปในเรืองศาสนาและ
ความเชือของชุมชนในตาํบลเคร็งไวด้งันี ประชากรทีตาํบลเคร็งนนันบัถือพุทธศาสนาทงัหมด และ
มีความศรัทธาสูงในพุทธศาสนายงัมีความเชืออีกอยา่งหนึงของชาวบา้นควนเคร็ง หรือชาวใตท้วัๆ 
ไป คือ เชือว่าสถานทีบางแห่ง เจา้ทีหวง ไม่ตอ้งการใหม้ีใครบุกรุก หรือเขา้ไปครอบครอง มกัเป็นที
ทีมีตน้ไมใ้หญ่หรือเป็นทีร่องนาํ ตน้นาํ และมีบรรยากาศทีครึม ลึกลบั มีเจา้ที สถานทีดงักล่าวนี
เรียกว่า ทวด มกัจะปรากฏตวัเป็นงูบองหลา (เทียบคาํตะบองสลา หรืองูจงอางในภาษากลาง) ขนาด
ใหญ่ มีสีออกไปทางขาว บางทีมีหงอน ไม่ทาํร้ายผูค้น ชาวบา้นจะนับถือบนบาน เช่นไหว ้และมกั
สร้างศาลหรือหลาไวใ้หท้วดไดอ้าศยั  
 

ด้านการประกอบอาชีพ  

สภามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540 : 36) ไดส้รุปในเรืองการประกอบ
อาชีพไวด้งันี

 อาชีพ ของราษฎรในตาํบลเคร็งนนัคือ
1. อาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ปลกูขา้ว ยางพารา ไมผ้ล (ทุเรียน ลางสาด ละมุด มะม่วง 

ฯลฯ) ไมเ้ศรษฐกิจอืนๆ (สะตอ มะม่วงหิมพานต ์ฯลฯ) เลียงสตัว ์เช่น ววั ควาย หม ูเป็ด ไก่  
2. อาชีพประมงดกัจบัสตัวน์าํในพรุ ไดแ้ก่ ปลาไหล ปลาดุก ปลาหมอ ปลาช่อนและ

ปลาอืนๆ 

3. อาชีพหัตถกรรม โดยการนาํกระจูดซึงเป็นพืชนาํทีหาไดง่้ายในพรุ นาํมาจกัสาน
เป็นเสือกระสอบ และในปัจจุบนัมีผูคิ้ดคน้รูปแบบผลิตภณัฑอื์นๆ ทีทาํจากกระจูด เช่น พดั กระเป๋า
ถือ ฯลฯ นอกจากนนั ยงัมีการตดักระจูดมดัเป็นกาํขายใหก้บัพ่อคา้คนกลางทีจะมารับซือในหมู่บา้น
เพือนาํไปขายเป็นวตัถุดิบใหผู้ค้นยา่นอืนๆ นาํไปจกัสาน 

4. อาชีพหาของป่า เช่น นาํผงึ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37 

6. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
ในการดาํเนินการวิจยัเรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม ดงันี 

กญัชลิกา กลวยักลาง (2539 : 47-50) ได้ศึกษาการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรือง
สิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้าง
หนังสืออ่านเพิมเติม เรืองสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยัสาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

รวมทงัศึกษาประสิทธิภาพของหนงัสือ และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่าน
เพิมเติม โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/2 โรงเรียนบา้นลานหอย ภาคเรียนที 1 

ปีการศึกษา 2539 สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั จาํนวน 
25 คน เครืองมือประกอบดว้ยหนงัสืออ่านเพมิเติม แบบทดสอบ วิเคราะห์ขอ้มลู โดยการหาค่าเฉลีย
และค่าร้อยละของแบบทดสอบ การหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความ
คิดเห็น ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 1) ไดห้นังสืออ่านเพิมเติมเรืองสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทัย 

สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ซึงมีเนือหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ คือ ดิน ป่าไม ้

นาํและอากาศ มีรูปเล่มขนาด 18.50 ซม. X 26 ซม. จาํนวน 30 หน้า ใชชื้อเล่มว่า บนัทึกของพลุกบั
พิงค ์2) หนงัสืออ่านเพมิเติมเรืองสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที 6 มีประสิทธิภาพโดยมีคะแนนเฉลียทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลียทดสอบก่อนเรียน 8.60 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.00  3) ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติมเรือง
สิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยั สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 อยู่ในระดบัดีมากจากผล
การศึกษาการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยั สาํหรับนักเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6 ( บนัทึกของพลุกบัพิงค์ ) ทาํให้ไดแ้นวทางในการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม 

และทาํใหท้ราบความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสือ ทาํใหก้ารใชห้นงัสือในการส่งเสริมความรู้ 

ความเขา้ใจเกียวกบัสิงแวดลอ้มส่งผลต่อการเรียนการสอน ให้มีคะแนนเฉลียทดสอบหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลียทดสอบหลงัเรียนได ้18.48 จาก 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.40 จึง
ทาํใหห้นงัสืออ่านเพมิเติมเรืองบนัทึกของพลุกบัพิงค ์มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการสร้าง
หนงัสืออ่านเพมิเติมต่อไป ส่วนความคิดเห็นเพิมเติมของนกัเรียน สรุปไดว้่านกัเรียนชอบและสนใจ
หนังสือเล่มนีมาก เพราะให้ความรู้เกียวกบัสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยัเป็นอย่างดี รวมไปถึง
หน้าปกสวยงาม รูปเล่มกะทดัรัด เนือเรืองสนุกและน่าสนใจ เพราะเป็นเรืองใกลต้วันักเรียน 

นักเรียนประทับใจภาพประกอบทีปรากฏในหนังสือ  นักเรียนสามารถโยงประสบการณ์ของ
นักเรียนให้สอดคลอ้งกับเรืองราวในหนังสือ  ทาํให้นักเรียนอ่านหนังสือได้อย่างสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
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อภิชาติ สายณัห์ (2539 : 86-88) ไดท้าํการวิจยัเรือง การสร้างหนังสือสารคดีสาํหรับเด็ก
เรือง เรารักพทัยา ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนพทัธยานุกูล จงัหวดัชลบุรี การวิจยั
ครังนีมีวตัถุประสงค์เพือสร้างหนังสือและหาประสิทธิภาพของหนังสือสารคดีสาํหรับเด็ก ตาม
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนทีไดจ้ากการอ่านหนังสือสารคดีสาํหรับเด็ก
และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนังสือสารคดีสาํหรับเด็กทีสร้างขึน กลุ่มตวัอย่างทีใช ้

คือ นกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนพทัธยานุกลู จงัหวดัชลบุรี ทีเรียนอยู่ในภาคเรียน
ที 2 ปีการศึกษา 2538 โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 45 คน จากกลุ่มคะแนนสูงกลางและ
ตาํ กลุ่มละเท่า ๆกนั โดยใชห้นังสือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นเครืองมือในการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า หนังสือสารคดีสาํหรับเด็กมีประสิทธิภาพ 

80.19/81.46 ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยหนงัสือสารคดีสาํหรับเด็กสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนกัเรียนใหค้วามคิดเห็นในระดบัดี และระดบัดีมาก
ในองคป์ระกอบต่างๆ สาํหรับหนังสือสารคดีสาํหรับเด็กทีสร้างขึนสามารถเพิมพูนความรู้ ความ
เขา้ใจส่งเสริมใหเ้ด็กปฏิบติัตนต่อสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถนาํไปปฏิบติัตามได้
เพราะเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วัของนักเรียน นอกจากนีนักเรียนยงัชอบหนังสือสารคดีสาํหรับเด็ก เรือง 

เรารักพทัยามาก และตอ้งการอ่านหนงัสือสารคดีทีใหค้วามรู้ในลกัษณะนีเล่มอืนๆอีกดว้ย 

จารุณี ยอดกนัหา (2540 : 90-92) ไดศึ้กษาการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม วิชาจริยศึกษา
เรือง ความซือสตัยสุ์จริต สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ
สร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมวิชาจริยศึกษา เรือง ความซือสตัยสุ์จริต สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 5 หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมทีสร้างขึน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษา
ผลสัมฤทธิทางเรียนทีได้จากการอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบางชนั (ปลืมวิทยานุสรณ์ ) จาํนวน 30 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

คือหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ความซือสตัยสุ์จริต แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนการ
เรียน / หลงัการเรียน แบบประเมินค่าของผูเ้ชียวชาญและครูผูส้อนจริยศึกษาและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ผลการวิจยัปรากฏว่า หนังสืออ่านเพิมเติมวิชาจริย
ศึกษา เรือง ความซือสัตยสุ์จริต สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 

80.36/80.40 และผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเฉลีย 18.23 คิดเป็นร้อยละ 80.40 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .05 กลุ่มผูเ้ชียวชาญและครูผูส้อนวิชาจริยศึกษาชัน
ประถมศึกษาปีที 5 ประเมินค่าหนังสืออ่านเพิมเติมในระดบัดี และตอ้งการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรักการอ่านหนงัสือเรืองอืน ๆทีใหค้วามรู้ในลกัษณะแบบนีอีกดว้ย รวมถึงเป็นการสนับสนุน
ให้นักเรียนไดท้าํในสิงทีตนเองชอบและถนัด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติมใน
ระดบัดีมาก นกัเรียนยงัชอบภาพประกอบ ความสนุกสนาน รูปภาพหนา้ปก 
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ลกัขณา รอดสน (2540 : 107-111)ไดศึ้กษาการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเกียวกบัภูมิ
ปัญญาชาวบา้น เรือง เรือ... สายนาํ...และชีวิตชาวปทุมธานี การวิจยัครังนีมีจุดประสงคเ์พือ 1) สร้าง
หนงัสืออ่านเพมิเติมเกียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้น เรือง เรือ... สายนาํ...และชีวิตชาวปทุมธานี 2) หา
คุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมทีสร้างขึน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน ของนักเรียนทีใช้
หนงัสืออ่านเพมิเติมทีสร้างขึน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมที
สร้างขึน กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการทดลองคือนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนคณะราษฎร์
บาํรุงปทุมธานี จาํนวน 40 คน การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม โดยผูเ้ชียวชาญดา้นภูมิ
ปัญญาชาวบา้น 10 คน ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนังสือ 15 คน และครูผูส้อนสังคมศึกษา 30 คน
เครืองมือทีใช้ ไดแ้ก่ หนังสืออ่านเพิมเติมทีสร้างขึน แบบสอบถามผูเ้ชียวชาญดา้นภูมิปัญญา
ชาวบา้น แบบสอบถามประเมินคุณภาพหนงัสือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่อนเรียนและหลงัเรียน
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ชียวชาญดา้นภูมิปัญญาชาวบา้น
ประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมว่า เนือหาสาระถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 97.4

ผูเ้ชียวชาญด้านการพฒันาหนังสือและครูผูส้อนสังคมศึกษาประเมินคุณภาพของหนังสืออ่าน
เพิมเติมอยู่ในระดบัดี ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนคะแนนเฉลีย 30.07 สูงกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพมิเติมอยูใ่น
ระดบัดี นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรืองราวรายละเอียดของเรือในจงัหวดัปทุมธานีมาก่อนและ
นกัเรียนชอบหนงัสืออ่านเพมิเติมและการนาํเสนอเนือเรืองน่าสนใจ ไดรั้บความรู้และตอ้งการทีจะ
อ่านหนงัสือลกัษณะนีอีก 

สมทรง พิทกัษพ์ิเศษ (2541 : 46-49) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง วฒันธรรมทอ้งถิน
ไทยรามญั จงัหวดัราชบุรี สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค์
เพือเป็นสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ส 071 ทอ้งถินของเรา 1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
โดยมีขันตอนในการพฒันาหนังสือคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพมิเติม และหาประสิทธิภาพของหนังสือ กลุ่ม
ตวัอย่างคือ 1)ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเนือหาเรืองวฒันธรรมทอ้งถินไทยรามญั จงัหวดัราชบุรี จาํนวน     
12 คน 2)ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนังสือสาํหรับเด็กจาํนวน 4 คน 3)นักเรียนมธัยมศึกษาปีที 2 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง จาํนวน 14 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิมเติมในดา้นเนือหาสาระมีความถกูตอ้งร้อยละ 94.16  2) ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมที
ประเมินโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือมีระดบัคะแนนเฉลียโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ 

 3) ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมทีประเมินโดยนกัเรียนมีระดบัคะแนนเฉลียโดยรวมอยูใ่น
เกณฑดี์และ 4) คุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนังสือ
และนกัเรียนมคีวามสอดคลอ้งกนัในดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
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เทียมจนัทร์ ศรีสงัข ์(2542 : 85-87) ไดว้ิจยัการสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมเรือง ชีวิตมีสีสัน
ทีอรัญประเทศ สาํหรับวิชาทอ้งถินของเรา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัสระแกว้ การวิจยัครัง
นีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง ชีวิตมีสีสนัทีอรัญประเทศ เป็นสือประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชา ส 071 ทอ้งถินของเรา 1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และหาประสิทธิภาพของ
หนงัสือ โดยใชว้ิธีวิจยัจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารทีเกียวขอ้ง เก็บขอ้มลูภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้มลู 

สร้างหนังสืออ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมและปรับปรุงแกไ้ขตน้ฉบับ     
ผูป้ระเมินประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาของจงัหวดัสระแกว้ 

จาํนวน 3 คน ผูเ้ชียวชาญดา้นการเขียนและการสร้างหนังสือ จาํนวน 6 คน ครูผูส้อนวิชาทอ้งถิน
ของเราในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 20 คนและนักเรียนทีเรียนวิชา
ทอ้งถินของเราจาํนวน 40 คน ผลการวิจยัปรากฏว่า 1) ความถกูตอ้งของหนงัสืออ่านเพิมเติมในดา้น
เนือหาสาระมีความถกูตอ้งร้อยละ 98.77 2) ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมดา้นรูปแบบของ
หนังสือทีประเมินโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการเขียนหนังสือ มีระดบัคะแนนเฉลีย3.91  อยู่ในเกณฑ์ดี   
3) ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมในดา้นการนาํไปใชเ้ป็นสือประกอบการเรียนการสอนที
ประเมินโดยครูผูส้อนวิชาทอ้งถินของเรา มีระดบัคะแนนเฉลีย3.87 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และ     

4) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมดา้นความยากง่ายต่อการทาํความเขา้ใจทีประเมิน โดย
นกัเรียนทีเรียนวิชาทอ้งถินของเรา มีระดบัคะแนนโดยเฉลีย 4.33 อยูใ่นเกณฑดี์   

นัทกาญจน์ อาจิณาจารย  ์(2544 : 74-83) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองประเพณี
ทอ้งถินระยองสาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงค์เพือสร้าง
หนังสืออ่านเพิมเติมเรืองประเพณีทอ้งถินระยองสาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั
ระยอง ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อนวิชาทอ้งถินของเราและผูเ้รียนทีเรียนวิชาทอ้งถินของ
เราทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง ประเพณีทอ้งถินระยองทีสร้างขึน โดยมีขนัตอนในการพฒันา
หนงัสือคือ ศึกษาคน้ควา้เอกสาร เก็บขอ้มลูภาคสนาม วิเคราะห์ สงัเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียง
เป็นหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มตวัอย่างคือ 1)อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาทอ้งถินของเราจาํนวน 25 คน           

2)นกัเรียนทีเรียนรายวิชาทอ้งถินของเราจาํนวน 210 คน ผลการวิจยัพบว่าอาจารยม์ีความคิดเห็น
ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีสุด  ส่วนด้านรูปเล่มและการพิมพ ์     
ดา้นเนือหา ดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาพประกอบ/แผนภูม ิมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
และนัก เ รียนมีคว าม คิด เห็นด้าน รูปเ ล่มและการพิมพ์  ด้าน เนือหา  ด้านการใช้ภาษา                            
ดา้นภาพประกอบ / แผนภูมิและดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 นุชนารถ ยิมจนัทร์ (2546 : 52-61) ไดส้ร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรือง ฮีต 12ในวีชีวิตชาว  
ศรีสะเกษ สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถุประสงค์เพือเป็นสือ
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยมีขันตอนในการ
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พฒันาหนงัสือคือ ศึกษาคน้ควา้เอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนาม วิเคราะห์ สังเคราะห์แลว้นาํมาเขียน
เรียบเ รียงเ ป็นหนังสืออ่านเพิมเ ติม  และหาประสิทธิภาพของหนังสือ  กลุ่มตัวอย่างคือ                     
1) ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา จาํนวน 5 คน 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันา
หนงัสือจาํนวน 3 คน 3) ครูผูส้อนรายวิชาสังคมศึกษา จาํนวน 30 คน 4) นักเรียนชนัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมที
ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิด้านเนือหามีความถูกตอ้งร้อยละ 99.00 2) คุณภาพของหนังสืออ่าน
เพิมเติมทีประเมินโดยผูเ้ชียวชาญด้านการพฒันาหนังสือมีระดับคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑ์ดี            
3) คุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยครูมีระดบัเฉลียอยู่ในเกณฑ์ดี 4) คุณภาพของ
หนงัสืออ่านเพมิเติมทีประเมินโดยนกัเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ 

 นนัโท อ่อนเจริญ (2546 : 91-105) ไดส้ร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองศาสนาสากลในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนในระดบัช่วงชนัที 4 ของกลุ่ม
โรงเรียนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพือเป็นสือประกอบการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนในระดบัช่วงชนัที 4 ของ
กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา และเพือศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อน
และนกัเรียนในระดบัช่วงชนัที 4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ทีมี
ต่อหนงัสืออ่านเพมิเติมเรืองศาสนาสากล โดยมีขนัตอนในการพฒันาหนังสือคือ การศึกษาคน้ควา้
เอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียงเป็นหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มตวัอย่างคือ      
1) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา จาํนวน 6 คน 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหรือเขียนหนงัสือจาํนวน 4 คน 
3)  ครูผู ้สอนรายวิชาสังคมศึกษาในระดับช่วงชันที  4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขต               
นครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จาํนวน 24 คน 4) นักเรียนในระดับช่วงชันที 4 ของกลุ่มโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จาํนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่าผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือหรือการเขียน ครูผูส้อน และนกัเรียนมีความเห็นเกียวกบั
ดา้นเนือหา ดา้นการสอนเนือหา ดา้นการใชภ้าษาและดา้นคุณประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิมเติม
เรืองศาสนาสากล สอดคลอ้งกนัว่าเหมาะสมในระดบัมาก สาํหรับความคิดเห็นคุณลกัษณะรูปเล่ม
และเทคนิคการพิมพ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด  แต่กลุ่มอืนๆมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในระดบัมาก 

เจนวิทย ์อุสสวิโร (2548 : 47-55) ไดส้ร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรือง สโตยสู่สตูล ในกลุ่ม
สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนในช่วงชนัที 3 จงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงค์
เพือสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรือง สโตยสู่สตูล ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนในช่วงชนัที 3 จงัหวดัสตูล และเพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญครูผูส้อนและ
นักเรียนต่อหนังสืออ่านเพิมเติมเรือง สโตยสู่สตูล โดยมีขนัตอนในการพฒันาหนังสือคือศึกษา
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คน้ควา้เอกสาร เก็บขอ้มลูภาคสนาม วิเคราะห์ สงัเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียงเป็นหนังสืออ่าน
เพิมเติม และหาประสิทธิภาพของหนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งคือ 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา จาํนวน 3 คน 
2) ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือจาํนวน 3 คน 3) ครูผูส้อนสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมจาํนวน 14 คน 4) นักเรียนในระดบัช่วงชนัที 3 จาํนวน 120 คน ผลการวิจยัพบว่า   
(1) ได้หนังสืออ่านเพิมเติมเรือง สโตยสู่สตูลในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม
สาํหรับนักเรียนช่วงชนัที 3 ในจงัหวดัสตูลซึงมีเนือหา 4 เรือง (2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหามีความ
คิดเห็นว่าเนือหาส่วนใหญ่มีความถกูตอ้ง ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือ ครูผูส้อนและนักเรียน
มีความคิดเห็นว่าคุณภาพหนงัสือมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 จากงานวิจยัสรุปไดว้่า การพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติมนันจะเป็นการวิจยัเพือหาคุณภาพ
ของหนงัสืออ่านเพมิเติมทีประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนังสือ 
และความพึงพอใจของนักเรียน  ซึงผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นได้สรุปเป็นแนวทางเดียวกันว่า 

หนงัสืออ่านเพมิ เป็นสือประกอบการเรียนการสอน ซึงช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ ปลูกฝัง
ใหน้กัเรียนเกิดนิสยัรักการอ่าน ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือไดเ้หมาะสมตามวยัและ
ความสามารถของตน 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 
 

การวิจยัเรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดันครศรีธรรมราช เป็นลกัษณะการวิจัยและพฒันา (Research and 

Development) มีขนัตอนดาํเนินการวิจยัดงันี 

ขนัตอนที 1 วิจยั (Research)  : การศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับการสร้าง
หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

ขนัตอนที 2 พฒันา (Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  

ขนัตอนที 3 วิจยั (Research)  : การทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถิน
แดนเคร็ง กบันักเรียนกลุ่มทดลอง และการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่าน
เพิมเติม 

ขนัตอนที 4 พฒันา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหนังสืออ่าน
เพิมเติม  

โดยกาํหนดขอบเขตการวิจยั เครืองมือและขนัตอนการวิจยั ดงันี 

 

ขอบเขตการวจิยั 
 ขอบเขตการวิจัยครังนีประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง เนือหา ตัวแปรทีศึกษา 
ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง ดงันี  

ประชากร 
ประชากรทีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร 

อาํเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12        
ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 8 หอ้งเรียน รวม 274 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/1 ของโรงเรียนชะอวด    

วิทยาคาร อาํเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2                 

ปีการศึกษา 2553 ซึงไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
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ตวัแปรทีศึกษา  

            ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

                  1. ผลการเรียนรู้หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

    2. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
เนือหาในการวจิยั  

 ในการวิจยัครังนีมีเนือหาเกียวกบัตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงันี 

  1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของตาํบลเคร็ง   

  2. ประวติัความเป็นมาของตาํบลเคร็ง 

  3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตาํบลเคร็ง  

  4. ศาสนา และความเชือของชุมชนตาํบลเคร็ง 

  5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนตาํบลเคร็ง  

  6. ระบบการปกครองของชุมชนตาํบลเคร็ง 

  7. บุคคลสาํคญัของชุมชนตาํบลเคร็ง 

ระยะเวลาในการวจิยั 
 ระยะเวลาในการวิจยัอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใชเ้วลา 1 สปัดาห์           

รวมระยะเวลาทงัสิน 14 ชวัโมง โดยใชเ้วลาในชวัโมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการทาํแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ และการอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง ยาํถินแดนเคร็ง นอกเวลาเรียน 

 

เครืองมอืในการเกบ็ข้อมูลเพอืสร้างหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
ในการวจิยัครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการรวมทงัการสร้างแบบ

สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเพือใชใ้นการเก็บขอ้มลูพืนฐานในการ
นาํมาสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติม ดงันี 

1. แบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้างเรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรืองยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช (สาํหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชน) ประกอบดว้ยเนือหาจาํนวน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไป  

ตอนที 2 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มลูของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

2. ประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช (สาํหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน) ประกอบดว้ยเนือหาจาํนวน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไป  

ตอนที 2 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มลูของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 
เครืองมอืทีใช้ในการทําวจิยั 

1. หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงประกอบดว้ยเนือหาจาํนวน 5 บท ดงันี 

บทที 1 เคร็งจ๋าอยูที่ไหน  (สาระภูมิศาสตร์) 
บทที 2 เล่าเรืองเก่า  (สาระประวติัศาสตร์) 
บทที 3 งานบุญคนเคร็ง              (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) 
บทที 4 อาชีพคนเคร็ง             (สาระเศรษฐศาสตร์) 
บทที 5 อยากอยูอ่ยา่งเคร็ง (สาระหนา้ทีพลเมืองฯ) 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนการอ่านและหลงัการอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดันครศรีธรรมราช ซึงเป็น
ขอ้สอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

3. แบบสอบถามความคิด เห็นของนักเ รียนทีมี ต่อหนังสืออ่านเพิมเติม  เ รือง                 
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ขันตอนการวจิยั 
 ในการวิจยันีมีขนัตอนการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 4 ขนัตอน ไดแ้ก่  
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ขันตอนที 1 วจิยั (Research)  : การศึกษาข้อมูลพนืฐานเกยีวกับการสร้างหนังสืออ่าน
เพมิเตมิ เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 
 

วตัถุประสงค์  
 เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกับตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช โดย
ศึกษาจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยั และการเก็บขอ้มลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์ การจดัประเด็นกลุ่ม
สนทนา  
 

วธิีดําเนินการศึกษาข้อมูลพนืฐาน 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1. ศึกษาเอกสารเกียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

2. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด                
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. ศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีมีเนือหาเกียวกบัตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด           
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

4. ศึกษาเอกสารเกียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยมีข้อคาํถาม
เกียวกับข้อมูลทวัไปของผูรั้บการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกียวกับตาํบลเคร็ง ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ 
ประวติัความเป็นมา ชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ศาสนาและความเชือ เศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพ การปกครองและบุคคลสาํคญัเพือนาํไปสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ชาวบา้นและ
ผูน้าํชุมชนตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

5. ศึกษาเอกสารเกียวกบัการสร้างประเด็นจดักลุ่มสนทนาเพือตรวจสอบเนือหาความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูเกียวกบัตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

6. เก็บขอ้มลูภาคสนาม โดยการเก็บขอ้มลูจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการ
จดักลุ่มสนทนาจาก 

6.1 พระสงฆ ์ซึงตอ้งอาศยัหรือจาํพรรษาอยูใ่นตาํบลเคร็งเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 ปี 

หรือเป็นเจา้อาวาสวดัในตาํบลเคร็ง 

6.2 ผูรู้้ในทอ้งถิน ซึงตอ้งเกิดและอาศยัอยู่ในตาํบลเคร็งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี 
หรือเป็นนกัวิชาการทีมีความรู้เกียวกบัตาํบลเคร็ง 

6.3 ชาวบา้น ซึงตอ้งเกิดและอาศยัอยูใ่นตาํบลเคร็งเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

6.4 ผูน้าํชุมชน ซึงตอ้งเคยเป็นผูน้าํชุมชนหรือดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชนในปัจจุบนั 
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เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั มีดงัต่อไปนี  
 1. การสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบหยงัลึก (Indept Interview) ซึงเป็นการ
สมัภาษณ์เรืองราวต่างๆ เพือคน้หาขอ้เท็จจริงและมูลเหตุต่างๆของสิงนัน หรือทีปรากฏขึนและให้
ครอบคลุมเนือหาตามประเด็นทีศึกษา ซึงผูว้ิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยสร้างข้อ
คาํถามก่อนทีจะไปสมัภาษณ์  

แบบสัมภาษณ์ทีมโีครงสร้าง จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับสมัภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์ ผูรู้้ในทอ้งถิน 
ชาวบา้น ผูน้าํชุมชน เกียวกบัเนือหาขอ้มูลของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไป  

ตอนที 2 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มลูของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเกียวกบัตาํบล
เคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2. นาํขอ้มลูทีไดม้าประมวลเพือกาํหนดเป็นโครงสร้างของเครืองมือและขอบเขต
ของเนือหาโดยขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์ปรึกษา 
  3. สร้างแบบสมัภาษณ์เกียวกบัเนือหาขอ้มลูของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จากนนันาํแบบสมัภาษณ์ทีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบเพือให้
ขอ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข  

  4.จากนนันาํแบบสมัภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบอีก
ครังเพือความสมบูรณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. พูดคุยเรืองราวทวัๆไปเพือสร้างความไวว้างใจซึงกนัและกันและใช้ภาษาให้
เหมาะสมกบัสถานภาพของผูใ้หส้มัภาษณ์ พร้อมทงัขออนุญาตถึงสิงทีจะใชป้ระกอบการสัมภาษณ์ 
เช่น กลอ้งถ่ายรูป เครืองบนัทึกเสียง เป็นตน้ 

  2. ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ทีละประเดน็ และมีการสรุปประเดน็ทีไดก่้อนขึนประเดน็ใหม่ 
และควรขออนุญาตจดบนัทึกโดยยอ่เพือกนัลืม 

  3. ก่อนปิดประเด็นการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัทบทวนโดยสรุปสาระสาํคญัทีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์และแสดงความขอบคุณผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เ กียวกับเ นือหาทัวไปของตําบล เค ร็ ง  อํา เภอชะอวด               
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ไดข้อ้มลูดงันี 

ตอนที 1 ซึงเป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์วิเคราะห์โดยการใช้
สถิติค่าร้อยละ โดยผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ชาวบ้าน ผูน้ ํา
ชุมชนรวมทงัสิน 41 คน เป็นเพศหญิงจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 เป็นเพศชาย จาํนวน      

27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85  
ตอนที  2 เป็นการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด  จังหวัด

นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูล
แบบพรรณนาความซึงไดข้อ้มลูสาํคญัดงันี 

ด้านสภาพภูมศิาสตร์ พบว่าพรุเป็นพืนทีลุ่มนาํท่วมขงั ส่วนพรุควนเคร็งเกิดจากการตืนเขิน
ของชายฝังทะเล ในอดีตนาํทะเลสามารถเขา้ออกไดจ้นถึงบริเวณพรุ ในเวลาต่อมาเมือเกิดการทบัถม
ของตะกอนชายฝังมากขึน พืนทีพรุจึงกลายเป็นพืนทีปิด นาํทีท่วมขงัจึงกลายเป็นนาํจืด ส่วนพรุควน
เคร็งนนัมีเนือทีกวา้งใหญ่ ครอบคลุมหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ พทัลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช  

ด้านประวตัคิวามเป็นมา พบว่า “เคร็ง” มาจากเรืองเล่า 2 ตาํนาน คือตาํนานที 1 มาจากคาํว่า 
“เคร่งเครียด” เพราะจากสภาพภูมิศาสตร์ทีทุรกนัดาร เดินทางลาํบาก มีสัตวร้์ายและโรคระบาดคือ
โรคเทา้ชา้งทีไม่รักษาให้หายขาดได้ และตาํนานที 2 มาจากการถือปฏิบติัธรรมอย่างเค่งครัดของ
พระแพง ชาวบา้นทีเดินทางผา่นไปมาจึงเรียกชือสถานทีปฏิบติัธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่งครัด 
ควนเคร่งครัด ควนเคร่ง และไดเ้พียนมาเป็นควนเคร็งในทีสุด 

  ด้านวถิีชีวติและภูมปัิญญาของชุมชน  พบว่า คนเคร็งในอดีตใชท้างตะโหนด ใบสบัปะรด
แทน ชอ้น ใชใ้บยางเยบ็เป็นแกว้กินนาํ ใชใ้บต้อหมากคดขา้วห่อ เมือถึงหน้าแลง้ช่วงเขา้ไปถอน
กระจูด จะใชต้น้กระจูดแทนหลอดดูดนาํ (กระทุง้ขา้งในตน้ใหก้ลวง) คือขุดหลุมเอาไวร้อให้นาํซึม
ออกมาแลว้ใชห้ลอดกระจูดดูดนาํจากบ่อทีขุดไวกิ้นไดเ้ลย เมือถอนกระจูดเสร็จมาพกัเหนือยก็มา
กินนาํในบ่อ ผลไมก้็กินกลว้ยมุดสงัข ์ลกูขลบ มะขามป้อมเป็นของกินตบทา้ย หรืออาจจะกินนาํจาก
ไมเ้สม็ดโดยกรีดตามลาํตน้ นาํจะหยดออกมา แลว้เอาแกว้รองมาดืมไดเ้ลย ไมเ้สม็ดเยอะเป็นไม้
เนืออ่อน ชาวบา้นมกัเอาเปลือกมาทาํขีไตเ้พราะซึมนาํมนัไดดี้ หรือเอาไวส้ร้างบา้นก็ได ้

ด้านศาสนาและความเชือ พบว่าชาวบา้นในพืนทีตาํบลเคร็งมีการนับถือสิงศกัดิสิทธิมา
ตงัแต่โบราณ ซึงก็คือการนบัถือทวด และจากความเชือนีจึงทาํใหม้ีประเพณีและการทาํบุญเซ่นไหว้
สืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ทวด คือ คนทีเคร่งศาสนา เก่งกลา้วิชา จนกลายร่างเป็นงู เสือ จระเข ้ได ้
สถานทีทีทวดอยูเ่รียกว่า หลา (ศาลา) ส่วนใหญ่จะมีอยู่ทุกหมู่บา้น หลาทวด มีไวเ้พือป้องกนัรักษา
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พืนที กลุ่มคนในตาํบลเคร็งยงัมีประเพณีและการละเล่นประเพณีลากพระทางนาํ เดือน 12 เป็น
ประเพณีลากพระของวดัควนยาว จะใชเ้รือลากไปตามควนชิง ควนเคร็งโดยเอาเรือ 2 ลาํ มาต่อกนั
ทาํเป็นแพ แลว้เอาเรือลากไปประมาณ 10 ลาํ แต่ละลาํจะมีคนพายเรืออยู่ประมาณ 10 คน จะมีพระ
นงัไปกบัเรือดว้ย ประมาณ 2-3 รูป เมือถึงเวลาจาํวดัพระก็จะนอนในเรือ พระบกจะลากช่วงวนัออก
พรรษาประมาณ 15 คาํ เดือน 11 แต่พระนาํ จะลากช่วงเดือน 12 

ด้านเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ พบว่า การประกอบอาชีพในตาํบลเคร็งมีดงันี อาชีพ
ถอนกระจูด การถอนกระจูดขายเป็นอาชีพดังเดิมของคนเคร็ง และต่อมาได้พฒันาต่อยอดจน
กลายเป็นแหล่งรายไดที้ใหญ่ทีสุดให้กบัคนในตาํบลนี ในอดีตคนเคร็งจะเอาตน้กระจูดใส่เรือไป
ขายทีทะเลนอ้ย เพราะบริเวณทะเลนอ้ยมกีระจูดไม่เพียงพอ บางครังชาวทะเลน้อยก็มาซือเอง การ
ซือขายมีมาเป็นร้อยเป็นปีแลว้ คนเคร็งจะส่งกระจูดเป็นสินคา้ออกเขา้สู่ตลาดชะอวดและส่งต่อยงั
อาํเภอปากพนงัเขา้สู่กรุงเทพ ฯ 

ด้านระบบการปกครอง  พบว่าในอดีตตาํบลชะอวด ต้องขึนอยู่ก ับอาํเภอร่อนพิบูลย ์        
(ในสมยัของขุนสรรถเคร็งนิคม) จนกระทงัถึงพ.ศ. 2466 ไดมี้การจดัตงักิงอาํเภอชะอวดขึนและเมือ
ถึงพ.ศ. 2496 จึงยกระดับเป็น อาํเภอชะอวด ในตาํบลเคร็งไดแ้ยกออกมาเป็น 5 หมู่บ้าน แต่ละ
หมู่บา้นก็จะเลือกผูใ้หญ่บา้นของตนและมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นผูช่้วย ผูน้าํชุมชนทีชาวบา้นนับถือมี 
ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ขุนสรรถเคร็งนิคม เสือ โจร  

ด้านบุคคลสําคญั พบว่าบุคคลสาํคญัทีชาวบา้นนับถือมี ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน  พระครูสุวรรณ
ธรรมรังสี ขุนสรรถเคร็งนิคม นายสงค ์สุขทอง 

ขุนสมรรถเคร็งนิคมเริมจากการเป็นกาํนัน ชือ กาํนันดาํ ผิวขาว เกิดเมือปี พ.ศ. 2420 ในปี 
พ.ศ.2448 ทีมีการเลิกทาส รัชกาลที 5 ไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิใหขึ้นเป็นขุนสมรรถเคร็งนิคม  

พระครูสุวรรณธรรมรังสี (ตาหลวงจ่าง) เดิมชือนายกระจ่าง อรุณเดช เกิดเมือ พ.ศ. 2434    
มีภูมิลาํเนาอยูที่บา้นควนยาว บิดาชือนายเอียด อรุณเดช ส่วนมารดาชือนางเพ็ง อรุณเดช ท่านเริม
บวชเมืออายุ 22 ปี ทีวดัควนยาวจนเป็นเจ้าอาวาสและยงัเป็นอดีตเจ้าคณะอาํเภอรูปแรกของ     
อาํเภอชะอวด  

นายสงค ์สุขทอง ตาสงคจ์ะดืมมาก หรือดืมนอ้ย ก็เมาเฮฮาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
ทะเลาะวิวาทกบัใครเลย คือ ยิงเมายิงทาํงานมาก แกมีวิธีการดีมาก โดยรู้จกับงัคบัจิตใจตวัเอง คือ  
ถา้ไม่ทาํงานก็จะดืมนิดหน่อย เพือแกเ้ฮียน ถา้ทาํงานนอ้ยก็จะดืมนอ้ย แต่ถา้ทาํงานมากก็จะดืมมาก 
จะดืมเขา้ไปมากเท่าไร ก็ไม่เคยเสียงานเลย (รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูไดใ้นภาคผนวก ค) 

ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ ซึงผูใ้หก้าร
สมัภาษณ์ไม่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะใดๆ 
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 2. การจดักลุ่มสนทนา เป็นการตรวจสอบเนือหาและความถกูตอ้งของขอ้มลูของตาํบลเคร็ง 
จากทีผูว้ิจยัไดจ้ากการการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยั ศึกษาและสาํรวจพืนทีในตาํบลเคร็งและ
การสมัภาษณ์มารวบรวมวิเคราะห์ร่วมกบัผูร่้วมจดักลุ่มสนทนาไดแ้ก่ กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน 
ชาวบา้นและผูน้าํชุมชนจาํนวน 10 คน จากประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเกียวกบัเนือหาขอ้มูลของ
ตาํบลเคร็ง 

ประเด็นการจดักลุ่มสนทนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไป  

ตอนที 2 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มลูของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

การสร้างประเด็นการจดักลุ่มสนทนา ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเกียวกบัตาํบล
เคร็ง อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2. นาํขอ้มลูทีไดม้าประมวลเพือกาํหนดเป็นโครงสร้างของเครืองมือและขอบเขต
ของเนือหา โดยขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์ปรึกษา 
  3. สร้างประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาเกียวกับเนือหาข้อมูลของตําบลเคร็ง        
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช จากนันนาํประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาทีสร้างเสร็จแลว้ 
เสนออาจารยที์ปรึกษา ตรวจสอบเพือใหข้อ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 

  4. จากนนันาํประเด็นการจดักลุ่มสนทนาทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ใหอ้าจารยที์ปรึกษา
ตรวจสอบอีกครังเพือความสมบูรณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัแนะนาํวตัถุประสงคข์องการจดักลุ่มสนทนา พร้อมทงัขออนุญาตถึงสิงที

จะใชป้ระกอบการจดักลุ่มสนทนา เช่น กลอ้งถ่ายรูป เครืองบนัทึกเสียง  
 2. สร้างบรรยากาศความไวว้างใจ ใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนารู้สึกสบายใจและไวว้างใจที

จะแสดงความคิดเห็น 

 3. ดาํเนินการสนทนาตามประเด็น 

 4. ผูว้ิจยัทบทวนสรุปประเด็นทีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 
และแสดงความขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสนทนา  
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากการจดักลุ่มสนทนา 
 ข้อมูลจากการจัดกลุ่มสนทนาเกียวกับเนือหาข้อมูลของตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด       
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนนีพบว่า 

ตอนที 1 ซึงเป็นข้อคาํถามทีเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูใ้ห้ขอ้มูลจากการจัดกลุ่มสนทนา
วิเคราะห์โดยการใชส้ถิติค่าร้อยละ โดยผูเ้ขา้ร่วมการจดักลุ่มสนทนาประกอบดว้ยกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้
ในทอ้งถิน ชาวบา้น ผูน้าํชุมชนจาํนวน 10 คน เป็นเพศหญิงจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นเพศ
ชายจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

ตอนที 2 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกียวกบัตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราชวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอ
ขอ้มลูแบบพรรณนาความซึงไดข้อ้มลูสาํคญัดงันี 

ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นพอ้งกบัผลจากการสมัภาษณ์แบบหยงัลึก (Indept  Interview)ในดา้น
สภาพภูมิศาสตร์   ดา้นประวติัความเป็นมา  ดา้นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ดา้นศาสนาและ
ความเชือ  ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  ดา้นระบบการปกครอง ดา้นบุคคลสาํคญั  และได้
ใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติมดา้นสภาพภูมิศาสตร์ว่าพรุควนเคร็งเป็นพรุขนาดใหญ่แห่งหนึงของภาคใต ้
จะเป็นรองก็แต่พรุโต๊ะแดงในนราธิวาสเท่านนั   ประชาชนส่วนใหญ่ในตาํบลเคร็งจะอาศยัอยู่ตาม
พืนทีราบทีนาํไม่ท่วมขงัและอาศยัอยูบ่นเนินสูงประกอบดว้ยดินลกูรังและหินผเุป็นส่วนใหญ่  และ
ไม่มีความลาดชนัมากเหมือนภูเขาเรียกว่า ควน    สาเหตุทีปลาลาํพนัตอ้งสูญพนัธุ ์ เพราะเกิดเหตุไฟ
ไหมป่้าพรุครังใหญ่เมือปี พ.ศ. 2485 ปลาทาํรูอยู่ในดินระดบัลึกไฟร้อนลงไปไม่ถึงแต่เมือฝนตก  
นาํฝนไดไ้หลละลายขีเถา้ลงไปในรู  ปลาลาํพนัทนอยู่ไม่ไดต้อ้งออกจากรูขึนมาเหนือดินและโดน
ครุกขีเถา้   ปลานนัตอ้งอาศยัเมือกเมือถกูขีเถา้เมือกก็หมดเลยตอ้งพากนัตายไปในทีสุด ปัจจุบนัสูญ
พนัธุไ์ปแลว้  ชาวกระบี ชาวสุราษฎร์ เคยเกณฑ์คนมาคลอ้งชา้งค่อม เพือเอาไปลากไม ้แต่ชา้งลม้
ตายหมด เพราะงานหนักเกินไปไม่เหมาะกับชา้งค่อม  ช้างค่อมมีนิสัยดุร้าย เคยฆ่าคนตาย ชอบ
ทาํลายทรัพยสิ์นชาวบา้น  ดา้นประวติัความเป็นมาเสนอแนะเพิมเติมว่าเมือถึงประมาณ     เดือน 5-6   
คนทีเคร็งจะไปสาวยา่นตายายกนั (รวมญาติ) ทีวดัแม่เจา้อยู่หัว ในอาํเภอเชียรใหญ่    ดา้นวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาของชุมชนเสนอแนะเพิมเติมว่า การทาํโจเพือเป็นกลอุบายไม่ให้ใครมาลกัผลไม ้เชือ
ว่าเป็นเวทมนต ์ใครมาขโมยกินก็จะทอ้งเสีย ตายหรือ เจ็บไขไ้ม่สบาย ถา้เจา้ของมากิน ก็เอานาํมนต์
มาพรมผลไม ้ นาํมนตส์ามารถแกโ้จได ้(เจา้ของเสกเอง) ถา้บา้นไหนทาํโจไม่เป็น       ก็ออกปาก
บา้นอืนทีทาํเป็นทาํใหไ้ด ้ส่วนยน  คือเศษหญา้ตายทบัถมบนผิวนาํ จนมีหญา้งอกขึน    มาใหม่บน
หญา้ทีตายแลว้ ปลาจะอาศยัอยูใ่ตย้น บางยนมีขนาดใหญ่เท่าหลงัคาบา้น  ดา้นศาสนาและความเชือ
ไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่าประเพณีลากพระทางนาํนีเอาความสนุกเป็นทีตงั  ชาวบา้นไม่ตอ้งมีของมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

ถวายเรือพระ เอามาแค่ตม้มาก็พอ (ขา้วเหนียวห่อดว้ยใบลานหรือใบกะพอ้) สาเหตุทีตอ้งนาํไมเ้คียม
มาเป็นสินสอดเพราะจากพืนทีตาํบลเคร็ง ไปถึงอาํเภอระโนด ไมเ้คียมจะหายากมาก  การไปตดัไม้
เคียม ตอ้งไปตดัไวก่้อน พอถึงฤดูนาํหลากจึงค่อยเอาเรือมาลากไป ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพเสนอแนะเพมิเติมว่าวิธีการถอนกระจูด ใชม้ือหรือเคียวในการถอนกระจูด  โดยเลือกถอนตน้
ทีสูงประมาณท่วมหัวอายุประมาณ 2  ปี (สมยันีตอ้งปลูกเอง ใชห้ัวหน่อมาปลูก)  และเมือถอน
กระจูดมาแลว้ ก็นาํมาตดัหวัตดัทา้ยแลว้นาํมาคลุกตม(ใชดิ้นเหนียวปนกบัดินทรายในพรุ  ละลายเอา
แบบเขม้) เพือไม่ใหเ้สน้กระจูดเปือย  ผุ เร็ว จากนันตากแดดให้แห้งประมาณ  3  วนั  นาํมารีดกบั
ลกูกลิง เพือใหเ้สน้กระจูดแบน (สมยัก่อนใชส้ากตาํ) เสร็จแลว้นาํไปสานเป็นสาด(เสือ) หรือ สอบ
หนาด(กระสอบ)   ดา้นระบบการปกครองเสนอแนะเพิมเติมว่าชาวบา้นตอ้งพึงพาทงันาย(ตาํรวจ  
ผูใ้หญ่บา้น หรือ กาํนนั)  ทงัโจร  ชาวบา้นไม่ว่านายหรือโจร มาถึงบา้นก็ตอ้งใหกิ้นขา้ว ตอ้นรับเป็น
อยา่งดี หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย  ผูใ้หญ่บา้น กาํนันจะใชเ้ลาะ  (ไมไ้ผ่ตง เจาะรูตรงกลาง)  ตีเคาะ
บอกสัญญาณเพือให้รู้ไดท้วักนั  ส่วนใหญ่เสือจะเป็นลูกศิษยพ์ระสายเขาออ้   จังหวดัพทัลุง  มี
ลกัษณะเป็นนกัเลง  มีวาทศิลป์  กลา้ไดก้ลา้เสีย มีสจัจะ รู้จกับุญคุณ แมเ้พียงให้ทีกนัฝนก็จะถือว่ามี
บุญคุณต่อกนั  ดา้นบุคคลสาํคญัไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่า  ตาหลวงจ่างท่านเป็นพระทีมีความเมตตา
สูง จิตใจดี โอบออ้มอารีและมีอารมณ์ขนั ใครมาเยยีมถึงวดัก็ตอ้นรับขบัสู้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็น
ฆราวาสหรือพระก็ใหท้งัทีอยูที่กิน  ส่วนใครทีตอ้งการบวช  ท่านก็รับบวชให้หมด ไม่ถามประวติั 
เป็นโจรก็บวชให ้เพราะถือว่าใหเ้ป็นพระดีกว่าไปเบียดเบียนชาวบา้น แต่ถา้ตาํรวจจะมาจบัตวัไป ก็
ใหสึ้กจากพระเสียก่อน  และเพิมเติมเกร็ดประวติัของนายสงค์  สุขทอง ว่ามีคาํพูดกนัต่อๆมาว่า“ดี
เหมือนเหลา้เครียะ เมาเหมือนสงคเ์คร็ง” ซึงหมายความว่าบรรดานักตม้เหลา้เถือนในแถบนี จะตม้
ใหไ้ดดี้กรีสูง นาํเหลา้ใสสะอาดเหมือนตาตกัแตน มีรสชาติดีเหมือนกบัเหลา้ทีตม้จากตาํบลเครียะ 
อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ไม่มีทีไหนทาํได ้ทางดา้นนกัดืมจะหาคนทีเมาไดง้าน ไม่อาละวาด ไม่
ก่อความรําคาญใหค้นอืน เหมือนกบั นายสงค ์ สุขทอง ก็หาไม่ไดเ้หมือนกนั 
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ขันตอนที 2 พฒันา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
 

วตัถุประสงค์  
 เพือพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

 
วธิีดําเนินการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเตมิ 

 1.พฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 2.ตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมจากผูเ้ชียวชาญ  
 3.นาํหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญไปทดลองใชเ้พือหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 
 4.สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง              
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 5.สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนัก เรียนทีมี ต่อหนังสืออ่านเพิมเติม  เ รือง                
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 
1. หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ในการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 
 1. นาํขอ้มลูจากการศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยั การศึกษาและสาํรวจพืนทีในตาํบลเคร็ง 

การสมัภาษณ์ และการจดักลุ่มสนทนา มาวิเคราะห์เพือแปลความของการกระทาํ พฤติกรรม 
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมต่างๆ ทีมคีวามหมายแฝงอยู ่

 2. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการนาํเสนอเนือหาในการเขียนหนงัสืออ่านเพมิเติมเรือง          
ยาํถินแดนเคร็ง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายใหเ้ป็นหนงัสืออ่านเพมิเติม ในการประกอบการเรียน
การสอนสาระเพิมเติมวิชาทอ้งถินของเรา ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 3. การวางเคา้โครงหนงัสือโดยมีขนัตอนดงันี 
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  3.1 วางโครงเรืองของเนือหา โดยจดัแบ่งเนือหาเป็นบทๆ โดยบูรณาการตามสาระ
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรมทงั 5 สาระการเรียนรู้ คือ สาระที 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที 2 หนา้ทีพลเมืองและวฒันธรรม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที 
4 ประวติัศาสตร์ สาระที 5 ภูมิศาสตร์ และเนือเรืองของแต่ละบทจะมีสาระการเรียนรู้ทงั 5 สาระ 
เชือมโยงกนั แต่ผูว้ิจยัจะดึงจุดเด่นของแต่ละสาระการเรียนรู้เป็นตัวหลกัในเนือหาแต่ละบทของ
หนงัสือ และตงัชือของแต่ละบทใหส้มัพนัธก์นัดงันี 

บทที 1 เคร็งจ๋าอยูที่ไหน (สาระภูมิศาสตร์) 
บทที 2 เล่าเรืองเก่า  (สาระประวติัศาสตร์) 
บทที 3 งานบุญคนเคร็ง  (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) 
บทที 4 อาชีพคนเคร็ง (สาระเศรษฐศาสตร์) 
บทที 5 อยากอยูอ่ยา่งเคร็ง (สาระหนา้ทีพลเมือง) 

   3.2 กาํหนดรูปแบบการนาํเสนอเนือหาโดยใชว้ิธีการเขียนแบบเล่าเรือง เพราะเป็น
วิธีการนาํเสนอเนือหาทีเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ผูอ่้านจะไดเ้กิดความเพลิดเพลิน สนุก และคลอ้ยตาม
ไปกบัเนือหาทีผูว้ิจยัตอ้งการใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ 

   3.3 กาํหนดภาพประกอบใหเ้หมาะสมกบัเนือหาแต่ละบท 

                        3.4 จดัวางรูปเล่มของหนงัสืออ่านเพมิเติมใหมี้ความเหมาะสมและสวยงาม 

  3.5 กาํหนดขนาดรูปเล่มหนงัสืออ่านเพมิเติม ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้มีขนาดสิบหก
หนา้ยกพิเศษ 14.6 x 21 ซม. แนวตงั ตวัอกัษรขนาด 16 พอยทใ์นการพิมพด์ว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ 

 4. จากนนันาํหนังสืออ่านเพิมเติม เรืองยาํถินแดนเคร็ง ทีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยที์
ปรึกษาตรวจสอบเพือใหข้อ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 

5. การตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมโดยผูเ้ชียวชาญโดยผูว้ิจยัดาํเนินการตาม
ขนัตอนดงันี 
 5.1 นาํหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง เสนอผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ 
  5.1.1 ผูเ้ชียวชาญด้านการใช้ภาษา จาํนวน  1 คน ซึงมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็น
นกัเขียนทีมีผลงานเป็นทียอมรับ หรืออาจารยม์หาวิทยาลยัดา้นภาษาไทย หรือผูที้สาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโทดา้นภาษาไทย  
  5.1.2 ผูเ้ชียวชาญดา้นจดัวางรูปเล่มของหนังสือ (Lay Out) จาํนวน 1 คน ซึงมี
คุณสมบติัคือตอ้งเป็นบรรณาธิการหนงัสือ หรืออาจารยม์หาวิทยาลยัดา้นการสอนวิชาผลิตหนังสือ 
หรือผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นหนังสือ หรือนักวิชาการทีปฏิบติัหน้าทีเกียวกบัการ
จดัพิมพรู์ปเล่มหนงัสือ 
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  พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมจากนนัเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ตรวจสอบของผูเ้ชียวชาญแลว้วิเคราะห์ขอ้มลู 

 5.2 วิเคราะห์ขอ้มลูดา้นเนือหาของหนงัสือโดยใชค่้าสถิติร้อยละ ดา้นความเหมาะสม
ของสาํนวนภาษา และจดัวางรูปเล่มใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามเกณฑลิ์เคอร์ท ดงันี 

  5 มีค่าเท่ากบั มากทีสุด 

  4 มีค่าเท่ากบั มาก 

  3 มีค่าเท่ากบั ปานกลาง 

  2 มีค่าเท่ากบั นอ้ย 

  1 มีค่าเท่ากบั  นอ้ยทีสุด 

และกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพดงันี 

  4.50 - 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุด 

  3.50 - 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 

  2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 

  1.50 - 2.49 หมายความว่า เหมาะสมนอ้ย 

  1.00 - 1.49 หมายความว่า เหมาะสมนอ้ยทีสุด 

สาํหรับขอ้เสนอแนะนาํเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ 

 5.3 ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพหนังสืออ่านเพิมเติมโดยผูเ้ชียวชาญทงั 2 
ท่านปรากฏว่าหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีค่าคุณภาพอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.22 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึงผา่นเกณฑที์ตงัไวคื้อเท่ากบัหรือมากกว่า 3.50 ดงันนัจึง
ถือไดว้่าหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีความถกูตอ้งและสมบูรณ์เหมาะทีจะนาํไปใชต่้อไป 

5.4 นาํผลจากการตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมจากผูเ้ชียวชาญมาเป็น
ขอ้มลูในการปรับปรุงหนงัสืออ่านเพิมเติมเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

6. การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 
6.1นาํหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญไปทดลอง

ใชเ้พือหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการหาประสิทธิภาพนีมีขนัตอนการดาํเนินการ 3 ขนัตอน คือ 

  6.1.1 การทดลองเป็นรายบุคคลหรือแบบหนึงต่อหนึง โดยทดลองใชก้บั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดยเป็นนักเรียนทีมีความรู้คละกนั ได้แก่ เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อนอย่างละ 1 คน    
รวมเป็นจาํนวน 3 คน และสัมภาษณ์เพือดูความเหมาะสมของเนือหา ความเหมาะสมของการใช้
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ภาษา ความเหมาะสมของการจดัวางรูปเล่ม และนาํหนงัสืออ่านเพมิเติมไปปรับปรุงแกไ้ขใหม้ีความ
สมบูรณ์ยงิขึน 

ผลการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบรายบุคคลหรือแบบหนึงต่อหนึง (Individual 

Tryout หรือ One to One Tryout) ไดค่้าประสิทธิภาพ 81.32/81.10 (รายละเอียดแสดงไวใ้น
ภาคผนวก ค) ซึงสูงกว่าเกณฑ ์60/60 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2520 : 137) ทีกาํหนดไว ้ดงัรายละเอียดใน
ตารางที 1 ดงันี 

 

ตารางที 1 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมแบบรายบุคคลหรือแบบหนึงต่อหนึง
(Individual Tryout หรือ One to One Tryout) 

 

 จาํนวนคน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี  
( X ) 

ส่วนเบยีงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 25 20.33 2.51 81.32 

ผลลพัธ์ 3 30 24.33 1.15 81.10 

 

จากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคลหรือแบบหนึงต่อหนึง (Individual 

Tryout หรือ One to One Tryout) พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ก่ การบรรจุขอ้ความในแต่ละย่อ
หนา้มีมากเกินไปรวมทงัแผนทีมีขนาดเลก็ทาํใหเ้ห็นไม่ชดัเจน ผูว้ิจยัจึงแกไ้ขโดยการปรับปรุงโดย
การเรียบเรียงเนือหาและจดัหนา้และรูปเล่มของหนังสืออ่านเพิมเติมใหม่พร้อมทงัขยายขนาดของ
แผนทีใหใ้หญ่ขึนเพือใหเ้ห็นขอ้มลูในแผนทีไดอ้ยา่งชดัเจน 

    6.1.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มย่อย ได้แก่ การนาํหนังสืออ่าน
เพิมเติมทีไดรั้บการปรับปรุงแก้ไขจากการสัมภาษณ์กับนักเรียนรายบุคคลไปใช้กบันักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน      
9 คน โดยเป็นนกัเรียนทีมีความรู้ความสามารถคละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง 3 คน เรียนปานกลาง 3 คน 
เรียนอ่อน 3 คน และสัมภาษณ์เพือดูความเหมาะสมของเนือหา ความเหมาะสมของการใชภ้าษา 
ความเหมาะสมของการจดัวางรูปเล่มอีกครัง แลว้นาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขใหห้นงัสืออ่านเพิมเติมมี
ความสมบูรณ์ยงิขึน 
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ผลการหาค่าประสิทธิ (E1/E2) แบบกลุ่มเลก็หรือกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) ได้
ค่าประสิทธิภาพ 87.08/80.00 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค) ซึงสูงกว่าเกณฑ ์70/70 (ชยัยงค ์
พรหมวงศ ์2520 : 137) ทีกาํหนดไว ้ดงัรายละเอียดในตารางที 2 ดงันี 

 

ตารางที 2 ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มย่อย (Small Group 

Tryout) 
 

 จาํนวนคน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี  
( X ) 

ส่วนเบยีงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 25 21.77 2.38 87.08 

ผลลพัธ์ 9 30 24.00 2.12 80.00 

 

จากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มย่อย (Small Group 

Tryout) พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ก่ สีสันของรูปภาพในหนังสืออ่านเพิมเติมยงัไม่สวยงาม 
นอกจากนีการใชภ้าษาในการนาํเสนอเนือหายงัไม่กระชบัรวมทงัคาํบางคาํเป็นคาํทีนักเรียนเขา้ใจ
ยาก  ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเพือการทดลองแบบภาคสนามต่อไป โดยการแกไ้ขคาํ
หรือประโยคทีนกัเรียนยงัไม่ค่อยเขา้ใจ รวมทงัปรับปรุงสีของรูปภาพในหนังสืออ่านเพิมเติมให้มี
ความสวยงามมากยิงขึน นอกจากนีการทีประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมมีค่าเท่ากับ 
87.11/80.00 โดยเฉพาะค่า E1 ทีสูงกว่าเกณฑ ์80 ค่อนขา้งมากแสดงว่าแบบฝึกหดัทา้ยบทง่ายเกินไป
เนืองจากค่าประสิทธิภาพทียอมรับคือมีค่าแตกต่างจากเกณฑ ์80 ไม่เกิน 2.50 %(ชยัยงค์ พรหมวงศ ์
2520 : 138) ดงันนัผูว้ิจยัจึงปรับแบบฝึกหดัทา้ยบทใหย้ากมากขึน 

   6.1.3 การทดลองแบบภาคสนาม ไดแ้ก่ การนาํหนังสืออ่านเพิมเติมทีผ่าน
การทดลองและแก้ไขปรับปรุงในสองขันตอนทีกล่าวมาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แลว้นาํผลที
ไดม้าคาํนวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีตงัไว ้คือ 80/80  

ผลการหาค่าประสิทธิภาพหลงัจากทีผูว้ิจัยได้นําหนังสืออ่านเพิมเติมทีผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 30 คน โดยเป็นนกัเรียนทีมีความรู้ความสามารถคละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง 
10 คน เรียนปานกลาง 10 คน เรียนอ่อน 10 คน ผลการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม 
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(Field Tryout) ไดค่้าประสิทธิภาพ 87.20/80.66 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค) ซึงสูงกว่า
เกณฑ ์80/80 ทีกาํหนดไว ้(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2520 : 138) ดงัรายละเอียดในตารางที 3 ดงันี 

 

ตารางที 3 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 

 จาํนวนคน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี  
( X ) 

ส่วนเบยีงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 25 21.80 2.17 87.20 

ผลลพัธ์ 30 30 24.20 2.26 80.66 

  

จากตารางที 3 ผูว้ิจยัไดน้าํหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผา่นการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
(Field Tryout) ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของรูปภาพอีกครังหนึงเนืองจากรูปภาพบางรูปมีขนาดเล็ก
เกินไปทาํให้มองเห็นไม่ชัดเจน ผูว้ิจัยจึงได้ขยายรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึน นอกจากนีการที
ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมมีค่าเท่ากบั 87.20/80.66 โดยเฉพาะค่า E1 ทีสูงกว่าเกณฑ์ 80 

ค่อนข้างมากแสดงว่าแบบฝึกหัดท้ายบทง่ายเกินไปเนืองจากค่าประสิทธิภาพทียอมรับคือมีค่า
แตกต่างจากเกณฑ์ 80 ไม่เกิน 2.50 % (ชยัยงค์ พรหมวงศ ์2520 : 138) ดงันันผูว้ิจยัจึงตอ้งปรับ
แบบฝึกหัดท้ายบทให้ยากมากขึนอีกครัง  จากนันผู ้วิจัย จึงนําหนังสืออ่านเพิมเติม  เ รือง                    
ยาํถินแดนเคร็งทีมีค่าประสิทธิภาพ 87.20/80.66 ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน และหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดน
เคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีใชใ้นการวดัผลการเรียนรู้
เกียวกบัตาํบลเคร็ง แบบปรนยัจาํนวน 30 ขอ้ 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง           
ยาํถินแดนเคร็ง ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ และหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนจากเอกสาร และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบปรนยั 

  2. สร้างแบบทดสอบปรนัยจาํนวน 60 ขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และ
ครอบคลุมเนือหาสาระทุกเรืองในหนงัสืออ่านเพมิเติม ดงัตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 4  ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

 

 

 

 

เนือหา 

พฤติกรรมการวดั 

คว
าม
รู้ค
วาม

จาํ 

คว
าม
เขา้

ใจ 

กา
รน

าํไป
ใช

 ้

กา
รว
ิเคร

าะห์
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่า 

รว
ม 

1) สภาพทางภูมิศาสตร์ของตาํบลเคร็ง 1 1 1 1 - - 4 

2) ประวติัความเป็นมาของตาํบลเคร็ง 2 1  1 - - 4 

3) วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตาํบลเคร็ง 2 1 1 1 - 1 6 

4) ศาสนา และความเชือของชุมชนตาํบลเคร็ง 1 1 1 1 - 1 5 

5) เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชน
ตาํบลเคร็ง  

1 1 1 1 - 1 5 

6) ระบบการปกครองของชุมชนตาํบลเคร็ง 1 1 - 1 - - 3 

7) บุคคลสาํคญัของชุมชนตาํบลเคร็ง 1 1 - 1 - - 3 

รวม 9 7 4 7 - 3 30 
 

  3. นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ให้อาจารยที์ปรึกษาดูความเหมาะสมของข้อ
คาํถาม ภาษา ความถกูตอ้งและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา 

 4. นําแบบทดสอบทีปรับปรุงแล้วไปให้ผูเ้ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา 2 ท่าน และผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 1 ท่าน ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพความเทียงตรงดา้นเนือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยผลของ
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเนือหาพบว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.89 แสดงว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนสามารถ
นาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูต่อไปได ้(รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค) เนืองจากมีค่า 0.50 ขึนไป
ซึงถือว่าเป็นเกณฑที์ยอมรับได ้ 

5. นําแบบทดสอบทีได้รับปรับปรุงและผ่านการประเมินความสอดคลอ้งกับ
เนือหาแลว้ไปทดลองใชก้ับนักเรียนนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนชะอาดวิทยาคาร 
จาํนวน 30 คนเพือหาระดบัความยากง่าย (Difficulty) และค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของ
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ขอ้สอบโดยค่าความยากง่าย (p) ทีอยูร่ะหว่าง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตงัแต่ 0.20 ขึนไป
ซึงเป็นขอ้สอบทีนาํไปใชใ้นการวิจยัต่อไปได ้เมือไดผ้ลความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ
แต่ละขอ้แลว้จึงนาํมาคดัเลือกเพือหาขอ้สอบทีดีทีสุดจาํนวน 30 ขอ้ โดยตดัขอ้สอบออกไปทงัสิน 
30 ขอ้ (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค) 

6. นาํแบบทดสอบทีผา่นการหาค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาํนวน 30 ขอ้ มาหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20 

(Kuder-Richardson Formular 20) ของคู เดอร์ และริชาร์ดสันโดยได้ค่าความเชือมนัของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองยาํถินแดนเคร็งเท่ากบั 0.93 ทาํใหผู้ว้ิจยัไดแ้บบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติมเรือง ยาํถินแดนเคร็ง 30 ขอ้เพือนาํไปทดลองใช้
ต่อไป 

 

 3. แบบสอบถามความคดิเห็นต่อหนังสืออ่านเพมิเตมิ เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช  เกียวกับความเข้าใจในเนือหา รูปลกัษณ์ของ
หนงัสือ และประโยชน์ทีไดรั้บโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

  ตอนที 1 สถานภาพ ขอ้มลูทวัไป  
  ตอนที 2 แบบสอบถามความความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง                
ยาํถินแดนเคร็ง เกียวกบัเนือหา การใชภ้าษา ลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์ภาพประกอบและแผนที 
แบบฝึกหดัทา้ยบทและคุณค่าและประโยชน์ทีจะไดรั้บ 

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 การสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้าง
แบบสอบถาม  
  2. นาํขอ้มลูทีไดม้าประมวลเพือกาํหนดเป็นโครงสร้างของเครืองมือและขอบเขต
ของเนือหา โดยขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์ปรึกษา 
  3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติมแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Five Rating Scale) จากนันนํา
แบบสอบถามทีสร้างเสร็จแลว้ เสนออาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบเพือใหข้อ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมา
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ปรับปรุงแกไ้ข โดยการใหร้ะดบัความคิดเห็นใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามเกณฑลิ์เคอร์ท 
ดงันี 

  5 มีค่าเท่ากบั มากทีสุด 

  4 มีค่าเท่ากบั มาก 

  3 มีค่าเท่ากบั ปานกลาง 

  2 มีค่าเท่ากบั นอ้ย 

  1 มีค่าเท่ากบั  นอ้ยทีสุด 

และกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพดงันี 

  4.50 - 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุด 

  3.50 - 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก 

  2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 

  1.50 - 2.49 หมายความว่า เหมาะสมนอ้ย 

  1.00 - 1.49 หมายความว่า เหมาะสมนอ้ยทีสุด 

  4. นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ดา้นเนือหา 1 คน ดา้นการ
ใชภ้าษา 1 คน ดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) ของแบบสอบถาม จากนนันาํคะแนนทีได้จากผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) เป็นรายขอ้ โดยเมือ
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแลว้ได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของข้อคาํถามกับจุดประสงค์อยู่ระหว่าง     
0.67-1.00 โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.90 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค) 

  5. นาํแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ขในกรณีมีคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญ จากนนั
นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ข ให้อาจารยที์ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบอีกครังเพือความ
สมบูรณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
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ขันตอนที 3 วจิยั (Research)  : การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดน
เคร็ง  กบันักเรียนกลุ่มทดลอง และการประเมนิความคดิเห็นของนักเรียนทีมต่ีอหนังสืออ่านเพมิเตมิ 

 
 วตัถุประสงค์  
 1. เพือทดลองใชห้นงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลงั (The One-Group Pretest-Posttest 

Design ) (มาเรียม นิลพนัธุ ์2549 : 143-144)  
 2. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง    
โดยสอบถามความคิดเห็นในส่วนของเนือหา การใช้ภาษา  ลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์
ภาพประกอบและแผนที แบบฝึกหดัทา้ยบทและคุณค่าและประโยชน์ทีจะไดรั้บ 

 
แบบแผนการวจิยั 
 
ทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ตาํบลเคร็ง

ก่อนอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม 
ทดลอง 

ทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ตาํบลเคร็ง 
หลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม 

T1 X T2 
 

แผนภาพที 2 แบบแผนการวิจยั 

 

T1  หมายถึง ทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองตาํบลเคร็งก่อนใชห้นงัสืออ่านเพมิเติม 

X หมายถึง การใชห้นงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง  
T2 หมายถึง ทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองตาํบลเคร็งหลงัใชห้นงัสืออ่านเพมิเติม 
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               วธิีดําเนินการทดลองใช้หนังสืออ่านเพมิเตมิ  
1. ผูว้ิจัยแนะนําการใช้หนังสืออ่านเพิมเติมเรือง ยาํถินแดนเคร็ง กับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่าง และนาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง   
ใหน้กัเรียนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํและบนัทึกคะแนนเก็บไว ้ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

2. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง เป็นเวลา 1 สปัดาห์ 

3. นกัเรียนมีอิสระการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทหนงัสืออ่านเพิมเติมโดยสามารถเลือกทาํ
หลงัจากอ่านหนงัสือจบแต่ละบท และทาํแบบฝึกหดัทุกครังจนครบ 5 บทหรือทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท
หลงัจากอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมอ่านจบแลว้ทงัเล่ม จากนันส่งสมุดแบบฝึกหัด และผูว้ิจยับนัทึก
คะแนนเก็บไว ้

4. ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ใหน้กัเรียนทาํและ
บนัทึกคะแนนเก็บไว ้ใชเ้วลา 2 ชวัโมง 

5. นาํคะแนนวดัผลการเรียนรู้ทีนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างทาํไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัดทา้ย
บท รวมทงัคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสือ
อ่านเพมิเติม และหาค่าความต่างของคะแนนเฉลียก่อนและหลงัเรียน 

6. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม ให้
นกัเรียนทาํ โดยสอบถามความคิดเห็นในส่วนของความเขา้ใจในเนือหา รูปลกัษณ์ของหนงัสือและ
ประโยชน์ทีไดรั้บ 

             การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และแบบสอบถามความคดิเห็น 

1.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออ่านเพิมเติมโดยการนาํขอ้มูลจาก
แบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละบทมารวมกันแลว้คิดเป็นร้อยละเป็นค่าประสิทธิภาพ E1 และนํา
คะแนนแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัอ่านมาคิดเป็นค่าร้อยละเป็นค่าประสิทธิภาพ E2  

2.นําข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังการอ่านมาหาค่าเฉลีย  ( X )         
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามความความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติม  เ รือง                
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช เกียวกบัความ
เข้าใจในเนือหา  รูปลักษณ์ของหนังสือและประโยชน์ ทีได้รับ  โดยการวิ เคราะห์ข้อมูล                 
และสถานภาพทวัไปในตอนที 1 ใช้สถิติค่าร้อยละ ตอนที 2 ใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) และ ตอนที 3 ใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูลแบบ
พรรณนาความ 

 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลีย ( X ) (มาเรียม นิลพนัธุ ์2549 : 196) 
  1.00-1.49 มีค่าเท่ากบั นอ้ยทีสุด 

  1.50-2.49 มีค่าเท่ากบั นอ้ย 

  2.50-3.49 มีค่าเท่ากบั ปานกลาง 
  3.50-4.49 มีค่าเท่ากบั มาก 

  4.50-5.00 มีค่าเท่ากบั มากทีสุด 

 

 

ขันตอนที 4 พฒันา (Development) : การประเมนิผลและปรับปรุงหนังสืออ่านเพมิเตมิ  
 
วตัถุประสงค์  
นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นหนงัสืออ่านเพมิเติมฉบบัสมบูรณ์ 

 
การปรับปรุงแก้ไข 

 โดยนําผลประเมินหนังสืออ่านเพิมเติม และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
เพือใหห้นงัสือมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการนาํไปใช ้
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัครังนีเป็นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียน
ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซึง
เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช
จาํนวน 30 คน โดยไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ 1) แบบสมัภาษณ์ทีมีโครงสร้าง 2) ประเด็นการจดักลุ่มสนทนา 3) หนังสืออ่านเพิมเติมเรือง 
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 4) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองยาํถินแดนเคร็ง และ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม ซึงผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัตามขนัตอนและขอนาํเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี 

ตอนที 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อ
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
ตอนที 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับ

นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

หลงัจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชและนาํมาทดลองให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง
ได้ศึกษาแล้ว ผูว้ิจัยได้นําผลจากการทําแบบฝึกหัดหลังการอ่านและผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัการอ่านของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 30 คน           
มาวิเคราะห์เพือหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึน พบว่าไดค่้า
ประสิทธิภาพดงัแสดงในตารางต่อไปนี 
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ตารางที 5 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

คะแนน จาํนวนคน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี  
( X ) 

ส่วนเบยีงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหดั
หลงัการอ่าน 

30 25 22.06 2.58 88.24 

ผลการเรียนรู้
หลงัการอ่าน 

30 30 24.23 1.88 80.76 

  

จากตารางที 5 พบว่า คะแนนของนกัเรียนทงัหมดทีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัหลงัการอ่าน
ทงั 5 ตอน มีค่าเฉลียเท่ากบั 22.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ส่วน
คะแนนของนกัเรียนทงัหมดทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัการอ่าน มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 24.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.76  แสดงว่าหนงัสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช       
ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24/80.76 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซึงเป็นไป
ตามเกณฑที์กาํหนดไว ้คือ 80/80 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 1 

 
ตอนที 2 ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพมิเตมิ เรือง   

ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรืองยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 1 ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จาํนวน 30 คน ซึงเป็นนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ไดผ้ลดงัตาราง
ต่อไปนี 
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ตารางที 6 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนอ่านและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง         
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ผลการเรียนรู้ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลยี  
( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนอ่าน 30 30 10.50 1.65 
-54.19 .00 

หลงัอ่าน 30 30 24.23 1.88  

 

จากตารางที 6 สรุปได้ว่า คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนอ่านและหลงัอ่านหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัอ่าน ( X  = 24.23   
S.D. = 1.88) สูงกว่าก่อนอ่าน ( X  = 10.50 S.D. = 1.65) ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 

 

ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อ
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
เมือนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด จังหวดั

นครศรีธรรมราช ซึงเป็นนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน ไดอ่้านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง      
ยาํถินแดนเคร็ง ทีผูว้ิจยัสร้างขึนแลว้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มดงักล่าวเกียวกบั
หนงัสืออ่านเพมิเติม ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 7 ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง      
ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ความคดิเหน็ X  S.D. ระดับความ
คดิเหน็ ลาํดบัที 

1.  ด้านเนือหา 
1.1 จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ 

4.46 0.62 มาก 2 

1.2  ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยั
และความสนใจของผูเ้รียน 

4.33 0.66 มาก 5 

1.3  ช่วยเพิมพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.66 0.47 มากทีสุด 1 

1.4  ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน 4.40 0.67 มาก 4 

1.5  สามารถสรุปเรืองราวหรือใจความ
สาํคญัของเรืองได ้

4.46 0.62 มาก 2 

รวมด้านเนอืหา 4.46 0.57 มาก (6) 
2.  ด้านการใช้ภาษา 
2.1  การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน 

4.70 0.46 มากทีสุด 2 

2.2  ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ
เขา้ใจง่าย 

4.56 0.50 มากทีสุด 4 

2.3  การสะกดการันตถ์กูตอ้งตามหลกั
ภาษาไทย 

4.73 0.44 มากทีสุด 1 

2.4  คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน 4.68 0.47 มากทีสุด 3 

รวมด้านการใช้ภาษา 4.63 0.52 มากทีสุด (3) 
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ตารางที 7 (ต่อ)

ความคดิเหน็ X  S.D. ระดับความ
คดิเหน็ ลาํดบัที 

3.  ด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1  การจดัทาํรูปเล่มสวยงาม เปิดอ่านได้
ง่าย 

4.70 0.46 มากทีสุด 2 

3.2  ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจชวน
ใหอ้ยากอ่าน 

4.33 0.60 มาก 8 

3.3  ขนาดและความหนาของหนงัสือ 4.50 0.62 มากทีสุด 7 

3.4  คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์ 4.83 0.37 มากทีสุด 1 

3.5  ตวัอกัษรทีพิมพส์วยงาม อ่านง่ายและ
ชดัเจน 

4.66 0.47 มากทีสุด 3 

3.6  ขนาดของตวัอกัษร การวางจงัหวะการ
พิมพต์วัอกัษร การจดัช่องว่างระหว่างภาพ
และตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชนัและวยั 

4.53 0.62 มากทีสุด 6 

3.7  การบรรจุคาํหรือขอ้ความแต่ละหนา้ทาํ
ไดเ้หมาะสม 

4.56 0.62 มากทีสุด 5 

3.8  สีสนัสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.60 0.62 มากทีสุด 4 

รวมด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 4.59 0.50 มากทีสุด (5) 
4.  ด้านภาพประกอบและแผนท ี

4.1  ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงาม
และชดัเจน 

4.53 0.68 มากทีสุด 4 

4.2  ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั
หนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 

4.63 0.61 มากทีสุด 2 

4.3  จาํนวนภาพประกอบสอดคลอ้งกบั
เนือหา 4.66 0.47 มากทีสุด 1 

4.4  ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4.60 0.49 มากทีสุด 3 

รวมด้านภาพประกอบและแผนที 4.60 0.53 มากทีสุด (4) 
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ตารางที 7 (ต่อ)

ความคดิเหน็ X  S.D. ระดับความ
คดิเหน็ ลาํดบัที 

5. ด้าน แบบฝึกหดัท้ายบท 

5.1  ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดได้
หลากหลาย 

4.66 0.60 มากทีสุด 2 

5.2  ส่งเสริมใหม้ีความรู้ความเขา้ใจใน
เนือหามากขึน 

4.76 0.43 มากทีสุด 1 

รวมด้านแบบฝึกหดัท้ายบท 4.71 0.50 มากทีสุด (2) 
6.  ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 

6.1  ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจใน
เรืองราวความเป็นมาของทอ้งถิน 

4.86 0.34 มากทีสุด 2 

6.2  ปลกูฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิน 

4.93 0.25 มากทีสุด 1 

6.3  มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใชเ้ป็น
หนงัสืออ่านเพมิเติมสาํหรับนกัเรียน               
ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.83 0.37 มากทีสุด 3 

6.4  ช่วยปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดความรักและ
ภูมิใจในวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถิน 

4.86 0.34 มากทีสุด 2 

6.5  สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4.80 0.40 มากทีสุด 4 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 4.86 0.31 มากทีสุด (1) 
รวมทังฉบบั 4.64 0.46 มากทีสุด  

 

จากตารางที 7 พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยความคิดเห็นของนักเรียนใน
ภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด ( X = 4.64 S.D. = 0.46) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ลาํดบัที 1 ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีจะไดรั้บ ( X = 4.86 S.D. = 0.31) ลาํดับที 2 ดา้น
แบบฝึกหัดทา้ยบท ( X = 4.71 S.D. = 0.50) ลาํดบัที 3 ดา้นการใชภ้าษา ( X = 4.63 S.D. = 0.52) 
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ลาํดบัที 4 ดา้นภาพประกอบและแผนที ( X = 4.60 S.D. = 0.53) ลาํดบัที 5 ดา้นลกัษณะรูปเล่มและ
การพิมพ ์( X = 4.59 S.D. = 0.50)  และลาํดบัที 6 ดา้นเนือหา ( X = 4.46 S.D. = 0.57) 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีจะ
ไดรั้บในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.86 S.D. = 0.31) เป็นลาํดบัที 1 โดยเรียงลาํดบัความ
คิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงันี หนงัสืออ่านเพมิเติมปลกูฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.93 S.D. = 0.25) ช่วยให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองราวความเป็นมาของทอ้งถินและช่วยปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดความ
รักและภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.86 

S.D.= 0.34)  มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพมิเติมสาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.83 S.D. = 0.37) และสามารถนาํ
ความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด        
( X = 4.80 S.D. = 0.40) 

ลาํดบัที 2 ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท ซึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุด ( X = 4.71 S.D. = 0.50) โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหาน้อย ดงันี หนังสืออ่านเพิมเติม
ส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหามากขึน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.76 

S.D. = 0.43) และส่งเสริมความรู้และทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ทีสุด ( X = 4.66 S.D. = 0.60) 

ลาํดบัที 3 ดา้นการใชภ้าษา ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.63 S.D. = 0.52) โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหาน้อย ดงันี 
การสะกดการันตถ์กูตอ้งตามหลกัภาษาไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.73 S.D. = 

0.44) การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.70 S.D. = 

0.46) คาํชีแจงการใชห้นังสือชดัเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.68 S.D. = 0.47) 
และใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัวยัและเขา้ใจง่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.56 

S.D. = 0.50)  
ลาํดบัที 4 ดา้นภาพประกอบและแผนที ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ทีสุด ( X = 4.60 S.D. = 0.53) โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหาน้อย ดงันี จาํนวนภาพประกอบ
สอดคลอ้งกบัเนือหา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X =4.66 S.D. =  0.47) ขนาดของ
ภาพประกอบเหมาะสมกบัหนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
( X = 4.63 S.D. = 0.61) ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียน  มีความ
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คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.60 S.D. = 0.49) และลกัษณะของภาพประกอบสีสันสวยงาม
และชดัเจน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.53 S.D. = 0.68)  

ลาํดบัที 5 ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพซึ์งมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด ( X = 4.59 S.D. = 0.50) โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงันี คุณภาพของกระดาษที
ใชพ้ิมพ ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.83 S.D. = 0.37) การจดัทาํรูปเล่มสวยงาม เปิด
อ่านไดง่้าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.70 S.D. = 0.46) ตวัอกัษรทีพิมพส์วยงาม 
อ่านง่ายและชดัเจน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.66 S.D. = 0.47) สีสนัสวยงามดึงดูด
ความสนใจ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.60 S.D. = 0.62) การบรรจุคาํหรือขอ้ความ
ในแต่ละหน้าทาํไดเ้หมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.56 S.D. = 0.62) ขนาด
ของตวัอกัษร การวางจงัหวะการพิมพต์วัอกัษร การจดัช่องว่างระหว่างภาพและตวัอกัษรเหมาะสม
กบัระดบัชนัและวยั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.53 S.D. = 0.62) ขนาดและความ
หนาของหนงัสือ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.50 S.D. = 0.62) และลกัษณะของปก
หนงัสือน่าสนใจชวนใหอ้ยากอ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33 S.D. = 0.60) 

ลาํดบัที 6 ดา้นเนือหา ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.46 S.D. = 

0.57) โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหาน้อย ดงันี หนังสืออ่านเพิมเติมช่วยเพิมพูนความรู้ให้กบั
ผูเ้รียน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.66 S.D. = 0.47) การจดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการ
ทาํความเขา้ใจ และสามารถสรุปเรืองราวหรือใจความสาํคญัของเรืองได ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.46 S.D. = 0.62) ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก      
( X = 4.40 S.D. = 0.67) และความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33 S.D. = 0.66) 

ส่วนในดา้นขอ้เสนอแนะเพิมเติมทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมของนักเรียนพบว่า นักเรียน
ตอ้งการใหเ้พิมสีสนัของปกหนงัสือและภาพประกอบลายเสน้ใหม้ีความสวยงามมากยิงขึน รวมทงั
เพิมรูปภาพประกอบในเล่มให้มากขึนดว้ย นอกจากนียงัให้ขอ้เสนอแนะว่าหนังสืออ่านเพิมเติมที
ผูว้ิจยัสร้างขึนนนัมีการจดัทาํรูปเล่มไดน่้าอ่าน มีภาพประกอบสวยงาม ลกัษณะตัวอกัษรน่าอ่าน 
รวมทงักระดาษทีใชช่้วยใหรู้้สึกสบายตาเวลาอ่านอีกดว้ย ตลอดจนเนือหาในหนงัสือไดรั้บการเรียบ
เรียงเป็นอยา่งดี ใชภ้าษาทีช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย สามารถเพิมพนูความรู้และส่งเสริมใหเ้กิดความรัก 
ความภาคภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวดันครศรีธรรมราช ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํ
ถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง โดยใน
การวิจัยครังนีผูว้ิจ ัยได้สร้างหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของหนังสืออ่าน
เพิมเติมจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการสัมภาษณ์เพือเก็บขอ้มูลเชิงลึกของชุมชน
จากผูม้ีความรู้จาํนวน 41 คน หลงัจากนนัจึงจดัประเด็นกลุ่มสนทนากบักลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน 
ชาวบา้นและผูน้าํชุมชนอีกจาํนวน 10 คน เพือตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งของเนือหาแลว้
จึงนาํขอ้มลูทงัหมดทีไดรั้บมาสงัเคราะห์เพือสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมทีมีประสิทธิภาพ ประชากรที
ใชใ้นการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 8 หอ้งเรียน รวม 
274 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน   
1 หอ้งเรียน รวม 30 คนซึงมาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การวิจยัครังนีเป็น
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และทดสอบหลงั (The One-Group Pretest-Posttest Design) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ 
1) หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึงประกอบดว้ยเนือหาจาํนวน 5 บท ไดแ้ก่ บทที 1 เรือง เคร็งจ๋าอยู่ไหน บทที 2 

เรือง เล่าเรืองเก่า บทที 3 เรือง งานบุญคนเคร็ง บทที 4 เรือง อาชีพคนเคร็ง และ บทที 5 เรือง อยาก
อยูอ่ยา่งเคร็ง ซึงหนงัสืออ่านเพมิเติมนีมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24/80.76  2) แบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ซึงเป็นขอ้สอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ การวิเคราะห์ขอ้มลูดาํเนินการ
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โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ของนกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยการ
ใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 

สรุปผลการวจิยั 
 

จากการดาํเนินการตามขนัตอนของการวิจยัทีไดน้าํเสนอปรากฏผลการวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไวด้งันี 

1. ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม  เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกาํหนด พบว่าหนังสือ
อ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ทีผูว้ิจยัสร้างขึนประกอบดว้ยเนือหาจาํนวน 5 บท ไดแ้ก่ บทที 1 เรือง เคร็งจ๋าอยู่ไหน บทที 2 เรือง 
เล่าเรืองเก่า บทที 3 เรือง งานบุญคนเคร็ง บทที 4 เรือง อาชีพคนเคร็ง และ บทที 5 เรือง อยากอยู่
อยา่งเคร็ง เมือนาํหนงัสืออ่านเพมิเติมไปใชจ้ริงกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่างไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 
88.24/80.76 เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดไว ้80/80 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 1  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองยาํถิน
แดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดย
ผลการเรียนรู้หลงัอ่านสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนอ่าน ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีมีต่อหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดน
เคร็ง โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นทงัหมดจาํนวน 6 ดา้น
พบว่ามีผลความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุดจาํนวน 5 ด้านและระดบัมากจาํนวน 1 ดา้น โดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีจะไดรั้บ ดา้นแบบฝึกหัดทา้ยบท 
ดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาพประกอบและแผนที ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์และดา้นเนือหา
ตามลาํดบั 
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัพบว่าในการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

1. ผลการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า หนังสืออ่านเพิมเติมทีสร้างขึนมามีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24/80.76 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจยัขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวแ้สดงว่า หนงัสืออ่านเพมิเติมทีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาขึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 ทงันีเป็นเพราะว่าหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยเริมตงัแต่ขนัตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม 
จากนันจึงศึกษาและเก็บขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัและผูรู้้ในทอ้งถินเพือสร้างและพฒันา
หนงัสืออ่านเพมิเติมใหมี้เนือหาทีถกูตอ้งเหมาะสม นอกจากนีหนงัสืออ่านเพมิเติมทีผูว้ิจยัสร้างและ
พฒันาขึนมาประกอบดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ทีเหมาะสมต่อการเรียนรู้อนัไดแ้ก่ ปกหน้า ปกหลงั 
ปกใน คาํนาํ คาํชีแจง สารบญั เนือหาทีมีการแยกเป็นรายบทพร้อมกบัมีภาพถ่ายและภาพลายเส้น
ประกอบ บรรณานุกรม รวมทงัมีการประเมินผลการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดทา้ยบทซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี (2536 : 147-179) และถวลัย  ์มาศจรัส (2535 : 70) ทีกล่าวถึง
องคป์ระกอบของหนังสืออ่านเพิมเติมว่าส่วนประกอบของหนังสืออ่านเพิมเติมควรประกอบดว้ย
ส่วนหน้าของหนังสือ  ได้แก่  ปกหน้า ปกหลัง  หน้าปกใน  ข้อความแสดงจุดประสงค์หรือ
สารประโยชน์ของหนังสือ ประวติัความเป็นมาของการจัดทาํหนังสือ คาํชีแจงการใช้หนังสือ      
หน้าสารบญั ส่วนของเนือหาของหนังสือประกอบดว้ยเนือเรืองและภาพประกอบ ส่วนทา้ยของ
หนังสือประกอบดว้ยหน้าบรรณานุกรม หน้ากิจกรรมอืนๆ เช่น แบบฝึกหัด กิจกรรมทา้ยเรือง 

หลงัจากนนัเมือผูว้ิจยัสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงนาํหนงัสืออ่านเพมิเติมไปเสนอ
ให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะเพือปรับปรุงแก้ไขแลว้จึงนําไปให้
ผูเ้ชียวชาญพิจารณาตรวจสอบและประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของหนังสืออ่าน
เพิมเติมและนาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขหนังสืออ่าน
เพิมเติมใหมี้ความถกูตอ้งเหมาะสมและสมบูรณ์ยงิขึน เมือปรับปรุงเสร็จแลว้จึงไดน้าํหนังสืออ่าน
เพิมเติมไปหาประสิทธิภาพซึงผูว้ิจัยดาํเนินขนัตอนการหาประสิทธิภาพตามแนวคิดของชัยยงค ์
พรหมวงศ ์  (2520 : 137-138) ทีเสนอว่าให้นาํสือการเรียนรู้ไปทดลองใชแ้บบรายบุคคลหรือแบบ
หนึงต่อหนึง (Individual Tryout หรือ One to One Tryout) กบันักเรียนทีมีความสามารถต่างกนัคือ
นักเรียนเรียนเก่ง นักเรียนเรียนปานกลางและนักเรียนเรียนอ่อนอย่างละ 1 คน รวมจาํนวน 3 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76 

แลว้จึงนาํขอ้บกพร่องทีไดจ้ากการทดลองใชใ้นครังแรกนีไปปรับปรุงแกไ้ข จากนนัก็นาํหนังสือ
อ่านเพมิเติมทีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใชก้บันักเรียนแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มย่อย (Small 

Group Tryout) กบันักเรียนทีมีความสามารถต่างกนัจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ยนักเรียนเรียนเก่ง 
นกัเรียนเรียน  ปานกลางและนกัเรียนเรียนอ่อนอยา่งละ 3 คน แลว้นาํขอ้บกพร่องทีพบไปปรับปรุง
แกไ้ข จากนันจึงนาํหนังสืออ่านเพิมเติมไปทดลองใชแ้บบภาคสนาม (Field Tryout) กบันักเรียน
จาํนวน 30 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนเรียนเก่ง นักเรียนเรียนปานกลางและนักเรียนเรียนอ่อนอย่าง
ละ 10 คนและนาํผลทีไดจ้ากการทดลองใชนี้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพือให้ไดห้นังสือ
อ่านเพิมเติมทีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าหนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึนได้
ด ําเนินการสร้างขึนมาอย่างเป็นระบบเป็นขันตอน ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผูค้วบคุม
วิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญและทดลองใชก้บันกัเรียนเพือปรับปรุงขอ้บกพร่องหลายครัง รวมทงัใน
การออกแบบหนงัสืออ่านเพมิเติม ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเนือหาของหนังสืออ่านเพิมเติมออกเป็น 5 บท โดย
เนือหาแต่ละบทมีความหลากหลายทงัทางด้านภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศาสนาและความเชือ      
การประกอบอาชีพและวิถีชีวิต  โดยเนือหาเหล่านีก็ได้รับการจัดวางอย่างสอดคล้องสัมพนัธ์
ต่อเนืองกนัในลกัษณะของการบูรณาการ ตลอดจนมีการจดัเรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปสู่ยากทาํให้
ง่ายต่อการอ่านและชวนให้น่าติดตาม นอกจากนีเมือนักเรียนเรียนเนือหาแต่ละบทจบแลว้จะมี
แบบฝึกหัดทา้ยบทเพือวดัและประเมินความรู้ของนักเรียนทาํให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของ
ตนเองไดท้นัที          จึงส่งผลใหผ้ลการเรียนรู้หลงัจากอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติมของนักเรียนสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไวซึ้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของอภิชาติ สายณัห์ (2539 : 86-88) 

ได้ทาํการวิจัยเรือง การสร้างหนังสือสารคดีสําหรับเด็กเรือง  เรารักพทัยา ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนพทัธยานุกูล จงัหวดัชลบุรี การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือสร้าง
หนังสือและหาประสิทธิภาพของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีได้จากการอ่านหนังสือสารคดีสาํหรับเด็กและศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อหนงัสือสารคดีสาํหรับเด็กทีสร้างขึน ผลการวิจยัพบว่า หนังสือสารคดีสาํหรับเด็กมี
ประสิทธิภาพ 80.19/81.46  ส่วนจารุณี ยอดกนัหา (2540 : 90-92) ไดศ้ึกษาวิจยัเรืองการสร้าง
หนงัสืออ่านเพมิเติม วิชาจริยศึกษา เรือง ความซือสตัยสุ์จริต สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมวิชาจริยศึกษา เรือง ความซือสัตยสุ์จริต 
สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมทีสร้างขึน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธิทางเรียนทีได้จากการอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม 

ผลการวิจยัปรากฏว่า หนงัสืออ่านเพมิเติมวิชาจริยศึกษา เรือง ความซือสัตยสุ์จริต สาํหรับนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 80.36/80.40 สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนอ่านและหลงัอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผลการ
เรียนรู้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัอ่านหนังสือ
อ่านเพมิเติมสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนอ่าน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 ทงันีเนืองจากใน
การเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้เขา้ใจเนือหาและขอ้มูลทวัไปเกียวกบัตาํบลเคร็ง
ซึงเป็นชุมชนทีอยูอ่าศยัของนกัเรียนทาํใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัในความสาํคญัของเนือหาส่วน
นีมากขึน ในดา้นเนือหาทีนาํเสนอไวใ้นหนังสืออ่านเพิมเติมเป็นเนือหาทีมีความถูกตอ้ง เนืองจาก
แหล่งทีมาของขอ้มลูทีนาํมาพฒันาเป็นหนังสืออ่านเพิมเติมมีความน่าเชือถือและสามารถนาํไปใช้
ในการอา้งอิงได ้ซึงผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มลูต่างๆมาจากการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัและจากการ
สัมภาษณ์ผูรู้้ในท้องถิน รวมทังการจดักลุ่มสนทนา นอกจากนีเนือหาทีนาํเสนอในหนังสืออ่าน
เพิมเติมแต่ละบทยงัมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กัน  โดยมีการเรียงลาํดับเนือหาจากเนือหาทีเป็น
ความรู้ในระดบัเบืองตน้ไปสู่เนือหาทีเป็นเชิงลึกมากขึนตามลาํดบัและต่อเนืองกบัพืนฐานความรู้
เดิมของนกัเรียน รวมทงัหนงัสืออ่านเพมิเติมนีมีภาพถ่ายและภาพลายเส้นต่างๆ เป็นจาํนวนมากทาํ
ใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถสร้างความคิดรวบยอดไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนผูว้ิจยั
ยงัไดแ้บ่งเนือหาของหนงัสืออ่านเพมิเติมออกเป็นรายบท  เพือง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้และเมือศึกษา
เรียนรู้จบในแต่ละบทก็จะมีการประเมินผลการเรียนรู้ในทนัทีโดยการทาํแบบฝึกหัดทา้ยบทของแต่
ละบททาํใหน้กัเรียนสามารถทราบผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนัการทาํแบบฝึกหดัทา้ย
บทภายหลงัการเรียนรู้ในทนัทีจะทาํใหน้กัเรียนมีผลคะแนนหลงัจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติมอยู่
ในระดบัสูงซึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและยงัเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนตอ้งการทีจะศึกษาใน
บทต่อไปอีกดว้ย ในดา้นของการใชภ้าษาซึงผูว้ิจยัใชภ้าษาทีช่วยให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจไดง่้าย 
ภาษาทีใชใ้นหนังสืออ่านเพิมเติมมีความเหมาะสมกับวยัของนักเรียนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ศกัดิศรี ปาณะกุล ประพิมพพ์รรณ สุธรรมวงค์ และนพคุณ คุณาชีวะ (2521 : 191-192 อา้งถึงใน   
นันโท อ่อนเจริญ 2546 : 18) ซึงอธิบายลกัษณะของหนังสืออ่านเพิมเติมไวด้งัต่อไปนี  1) เป็น
หนงัสือทีสามารถสนองความตอ้งการของนักเรียนได้  2) เป็นหนังสือทีเหมาะสมกบัวยัและความ
สนใจของนกัเรียน 3) เป็นหนงัสือทีเหมาะสมกบัระดบัความรู้และความสามารถของนักเรียนทีอ่าน
ซึงไดแ้ก่ความเหมาะสมในการใชภ้าษา ประสบการณ์และสิงแวดลอ้มของนักเรียนและควรเป็น
เรืองจริง ใกลต้ัวนักเรียนมากทีสุด    4) เป็นหนังสือทีให้แง่คิดในด้านคุณธรรม  จริยธรรมหรือ
สุภาษิตสอนใจ  5) เป็นหนงัสือทีมีเนือเรืองทีมีแก่นสารและมีเนือหาสาระถูกตอ้ง เนือหาความเป็น
จริง มีคุณค่าต่อชีวิต มีประโยชน์ น่าสนใจใหค้วามเพลิดเพลิน เกิดความคิด อยากคน้ควา้หาความรู้
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เพิมเติมและยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพร จารุนัฏ (25340 : 5-8) ทีอธิบายลกัษณะที
สาํคญัของหนงัสืออ่านเพิมเติมว่า     1) ช่วยส่งเสริมความรู้เนืองจากหนังสืออ่านเพิมเติมมีเนือหา
สาระทีเกียวกบัความรู้ หรือทกัษะ ความคิดรวบยอดและหลกัการหรือทฤษฎีเรืองใดเรืองหนึงหรือ
หลายเรืองซึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านในการดาํรงชีวิต การศึกษาหาความรู้ รวมทงัก่อให้เกิดความ
เจริญงอกงามและพฒันาการในด้านต่างๆ  2) ส่งเสริมสติปัญญา เพราะหนังสืออ่านเพิมเติมจะ
ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสใหผู้อ่้านไดพ้ฒันาทกัษะในการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใชเ้หตุและผล 
จาํแนกแจกแจง วิเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านีไปใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ 3) ส่งเสริมเจตคติทีเหมาะสมเพราะหนังสืออ่านเพิมเติมจะ
สอดแทรกแนวความคิดทีช่วยใหผู้อ่้านเกิดเจตคติทีเหมาะสมในการนาํความรู้นนัไปใชต้ามแนวทาง
ทีพึงประสงค ์เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม 4) ส่งเสริมความเขา้ใจ เนืองจากหนังสืออ่าน
เพิมเติมได้นาํเสนอเนือหาสาระในลกัษณะทีส่งเสริมให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจเรืองราวได ้
กล่าวคือใชภ้าษาทีถกูตอ้งและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษาของผูอื้น  
เสนอเนือหาตามละดบัขนัตอนของความรู้ (Content Structure) และตามพฒันาการทางสติปัญญา
ของผูอ่้าน ให้ตวัอย่างทีเหมาะสม ตลอดจนใชเ้ทคนิควิธีหรือเรืองส่งเสริมความเขา้ใจอืนๆ เช่น 
ภาพประกอบ แผนภูม ิตาราง คาํถาม อภิธานศพัท ์เป็นตน้ 5) ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
เพราะหนงัสืออ่านเพมิเติมมีลกัษณะทีกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นทีจะศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือผูเ้ขียนควรพิจารณาเสนอเรืองราวทีเด็กแต่ละวยัสนใจ  เน้นให้
ความสาํคญัและประโยชน์ของเรืองราวทีเสนอสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัผูเ้รียน  สอดแทรกคาํถามยวัยุ
ต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสืออืนๆทีผูอ่้านอาจจะไปศึกษาให้กวา้งขวางลึกซึงขึนตามความ
สนใจ นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของกญัชลิกา กลวยักลาง (2539 : 47-50) ไดศ้ึกษา
การสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติมเรืองสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยั สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6  ผลการศึกษาพบว่า คะแนนผลการเรียนรู้เฉลียหลงัเรียนเรืองสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุโขทยั
สูงกว่าก่อนเรียน ส่วนลกัขณา   รอดสน (2540 : 107-111)ไดศึ้กษาการสร้างหนังสืออ่านเพิมเติม
เกียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้น เรือง เรือ สายนาํและชีวิตชาวปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนคะแนนเฉลีย 30.07 สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05  

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อ
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุดจาํนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ         
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ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท ดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาพประกอบและแผนที ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการ
พิมพ ์และมีความคิดเห็นในระดบัมากอีก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือหา ทงันีเป็นเพราะว่า นักเรียนมี
ความสนใจ สนุกสนานและมีความสุขทีได้ศึกษาเรียนรู้เกียวกบัทอ้งถินของตนเอง โดยเนือหาที
กาํหนดไวใ้นหนังสืออ่านเพิมเติมเป็นเนือหาทีมีสาํคญั เป็นเรืองใกลต้วัทีควรรับรู้ในฐานะเป็น
สมาชิกคนหนึงของชุมชนทาํให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความสาํคญัของการเป็นส่วนหนึง
ของชุมชนซึงตอ้งรับรู้เกียวกบัทีตงั ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละนกัเรียนยงัสามารถ
นาํความรู้ทีไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตต่อไปไดอี้กเนืองจากเนือหาทีนาํเสนอในหนังสือ
อ่านเพมิเติมจะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจถึงการปรับตวัให้เขา้กบัสิงแวดลอ้มทงัทางดา้นกายภาพและ
สิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม การประกอบอาชีพ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทีนกัเรียนอาศยั
อยูอ่ยา่งเหมาะสม นอกจากนีการทีหนงัสืออ่านเพมิเติมมีรูปภาพทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ และดึงดูด
ใหน้กัเรียนตอ้งการศึกษาเรียนรู้ทาํใหเ้ห็นแง่มุมต่างๆของชุมชน และการทีมีภาพลายเส้นประกอบ
ทาํใหน้กัเรียนเกิดจินตนาการ เสริมสร้างความคิด รวมทงัสร้างความบนัเทิงและความเบิกบานสุขใจ
อีกดว้ย จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสือ
อ่านเพมิเติมสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีจะไดรั้บทงันีเป็นเพราะว่านักเรียนสามารถนาํ
ความรู้ทีไดรั้บจากหนังสืออ่านเพิมเติมไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตโดยเฉพาะสามารถนาํไปเป็นข้อมูล
พืนฐานในการดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้นในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดีทงัในการเรียนรู้เรืองทีตงัภูมิศาสตร์ 
ประวติัความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ศาสนาและความเชือ เศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ ระบบการปกครองภายในชุมชนและเรืองบุคคลสาํคญัเนือหาต่างๆ เหล่านีจะช่วย
เพิมความสามารถในการปรับตวัใหมี้ความเหมาะสมและเป็นทียอมรับของบุคคลอืนในชุมชน ส่วน
ความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติมอนัทีสองรองจากดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บคือดา้น
แบบฝึกหดัทา้ยบทซึงอยูใ่นระดบัระดบัมากทีสุดเช่นกนัทงันีเป็นเพราะว่าแบบฝึกหดัทา้ยบทถือเป็น
การวดัผลและประเมินผลซึงนักเรียนเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมการอ่านและจะวดัและประเมินผลดว้ย
ตนเองเป็นรายบุคคลทาํใหไ้ดรั้บขอ้มลูป้อนกลบัหลงัจากทาํแบบฝึกหดัเสร็จทนัที และเนืองจากใน
การเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพมิเติมนกัเรียนสามารถทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทภายหลงัจากการอ่านจบ
บทเรียนทนัทีผลการประเมินจึงมีนักเรียนไดค้ะแนนสูงทาํให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจกบัผล
คะแนนทีทาํไดแ้ละเป็นการเสริมแรงใหน้กัเรียนมีความตอ้งการทีจะอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติมในบท
ต่อไปดว้ยเหตุนีจึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติมเรืองยาํถินแดนเคร็ง
ในภาพรวมซึงอยู่ในระดับมากทีสุดซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของถวลัย  ์มาศจรัส (2535 : 13)         
สมพร จารุนัฎ (2538 : 35-44) สมทรง พิทักษ์พิเศษ (2541 : 12) และอภิวรรณ วีระสมิทธิ          
(2544 : 18) ทีมีความเห็นเกียวกบัคุณค่าและประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิมเติมว่า 1) เป็นแหล่ง
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ค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  2) สามารถใช้เป็นสือ
ประกอบการเรียนการสอนเรืองใดเรืองหนึง 3) ช่วยเสริมทกัษะในการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านให้แก่นักเรียน  4) เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 5) ช่วยให้
นกัเรียนไดรั้บความบนัเทิงและความรู้ไดรั้บความสุขใจ   6) ทาํให้นักเรียนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ความสนใจและพอใจของผูอ่้าน 7) ช่วยปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมทีดีงามของสงัคมใหแ้ก่นกัเรียนตามวยัเพือจะไดเ้ติบโตขึนเป็นผูใ้หญ่ทีมีคุณภาพในอนาคต  
8) ช่วยพฒันาดา้นสติปัญญา อารมณ์และจิตใจของนักเรียน  9) ช่วยพฒันาการทางบุคลิกภาพ การ
อ่านหนงัสือจะช่วยให้เด็กนาํเหตุการณ์และเรืองราวในเรืองทีปรากฏมาพฒันาตนเองได้ 10) ช่วย
พฒันาการทางภาษาคือช่วยให้มีความสามารถทางการฟัง  พูด อ่านและเขียน และ 11) ช่วย
พฒันาการทางบุคลิกภาพ การอ่านหนงัสือจะช่วยใหเ้ด็กนาํเหตุการณ์และเรืองราวในเรืองทีปรากฏ
มาพฒันาตนเองได ้นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูนเนอร์ (อา้ง
ถึงในทิศนา แขมมณี 2550 : 64-68) ทีมีแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ว่า  1)  การจัดโครงสร้างของ
ความรู้ใหม้ีความสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัการพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้
ของเด็ก  2) การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัความพร้อมของผูเ้รียน  
และสอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ   3) 
แรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัสาํคญัทีจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้   4) การเรียนรู้
เกิดขึนไดจ้ากการทีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจดัประเภทของสิงต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม และ  5) การเรียนรู้ทีได้ผลดีทีสุดคือการให้ผูเ้รียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Discovery Learning) นอกจากนีย ังสอดคล้องกับงานวิจัยของนัทกาญจน์  อาจิณาจารย ์            
(2544 : 74-83) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองประเพณีท้องถินระยองสําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นดา้นรูปเล่มและการ
พิมพ ์ดา้นเนือหา ดา้นการใชภ้าษา ดา้นภาพประกอบ/แผนภูมิและดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก รวมทงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของนันโท อ่อนเจริญ (2546 : 91-105) 
ได้สร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองศาสนาสากลในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สาํหรับนักเรียนในระดบัช่วงชนัที 4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความเห็นเกียวกบัดา้นเนือหา ดา้นการสอน
เนือหา ด้านการใช้ภาษาและด้านคุณประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิมเติมเรืองศาสนาสากล 
สอดคลอ้งกนัว่าเหมาะสมในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวจิยัเรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า หนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชทีผูว้ิจยัพฒันาขึนทาํใหน้กัเรียนมี
ผลการเรียนรู้หลงัอ่านสูงกว่าก่อนอ่าน รวมทงันกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด ดงันนัผูว้ิจยัจึงสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเกียวกบัประเด็นต่อไปนีคือ ขอ้เสนอแนะทวัไป
ในการนาํหนงัสืออ่านเพมิเติมไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะเพือการทาํวิจยัครังต่อไปดงัต่อไปนี 

 
ข้อเสนอแนะทัวไปในการนําหนังสืออ่านเพมิเตมิไปใช้ 
1. จากการวิจัย พบว่า หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนั

มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมาซึงมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์นนั
สามารถใช้เป็นสือการเรียนเพือเพิมความรู้เกียวกับท้องถินสําหรับนักเรียนเป็นรายบุคคลโดย
การศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ดังนนัหากครูผูส้อนตอ้งการให้นักเรียนศึกษาหนังสืออ่าน
เพิมเติมนีควรใหค้าํแนะนาํและชีแจงวิธีการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่นกัเรียน 

2. จากการวิจยั พบว่า ภายหลงัจากการประเมินผลการเรียนรู้หลงัอ่านหนังสืออ่าน
เพิมเติมของนกัเรียนแลว้ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัอ่านสูงกว่าก่อนอ่านอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นว่าหนงัสืออ่านเพมิเติมช่วยทาํใหน้กัเรียนมีความรู้เกียวกบัทอ้งถินมากขึน 
จึงควรส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาเรียนรู้จากหนงัสืออ่านเพมิเติมรวมทงันาํไปใชเ้กียวกบัรายวิชาทีมี
เนือหาเกียวกบัทอ้งถิน 

3. ในการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติมควรออกแบบหนา้ปกรวมทงัใชภ้าพถ่าย และภาพ
ลายเสน้ต่างๆในส่วนของเนือหาใหมี้สีสนัและชดัเจนมากขึน  เพือดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 

4. ผูว้ิจยัควรใชแ้บบฝึกหัดทา้ยบททีมีความหลากหลายเพือส่งเสริมทกัษะการคิดของ
นกัเรียน 
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ข้อเสนอแนะเพอืการทําวจิยัครังต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัเพือสร้างและพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนๆ

เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็นตน้  เพือใหม้หีนงัสืออ่านเพมิเติมทีมีความหลากหลายดา้นเนือหาและเพือให้
นกัเรียนสามารถนาํไปศึกษาไดทุ้กเวลา ทุกสถานที  

2. ควรนาํหนังสืออ่านเพิมเติมไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัวิธีสอนอืนๆเช่น วิธี
สอนแบบบรรยาย  วิธีสอนแบบทัศนศึกษา วิธีสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน เป็นตน้ เพือส่งเสริมให้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะรักการอ่านเพมิขึน
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วงศเ์ดือน ทาจนัทร์ . “การสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง เมืองสามโคกสาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัเขียนเขต จงัหวดัปทุมธานี.” วิทยานิพนธศ์กึษาศาสตร
มหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาบณัฑิต
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2546. 

สภามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. รายงานการวจิยัสนองพระราชประสงค์ เรือง 
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สมพร จารุนฏั. คู่มอืนกัเรียน เรืองบนัเทงิคดีสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 
2538. 

________. การจดัทําหนงัสือเสริมประสบการณ์.กรุงเทพฯ, 2540. 

สมทรง พิทกัษพ์ิเศษ. “การสร้างหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง วฒันธรรมทอ้งถินไทยรามญั จงัหวดั
ราชบุรี สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัราชบุรี.” วิทยานิพนธศ์ึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2541. 

สมประสงค ์น่วมบุญลือ. การบูรณาการแหล่งเรียนรู้. เอกสารประกอบรายวิชา 467519 แหล่งการ
เรียนรู้ในทอ้งถิน สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2547 (อดัสาํเนา). 
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ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนพทัธยานุกลู จงัหวดัชลบุรี.” วิทยานิพนธป์ริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 
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รายชือผูเ้ชียวชาญ 
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รายชือผู้เชียวชาญ 
 

รายชือผู้เชียวชาญเพอืสัมภาษณ์ข้อมูลพนืฐานในการสร้างและพฒันาหนังสืออ่านเพมิเตมิ เรือง ยาํ
ถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 41 คน 
 

กลุ่มพระสงฆ ์

1. พระครูโสภิตธรรมานุรักษ ์ อาย ุ85 ปี เจา้อาวาสวดัควนชะลิก 

2. พระครูวรธรรมาราม อาย ุ 70 ปี  เจา้อาวาสวดัควนยาว 

3. แม่ชีผอ่ง คงจนัทร์   อาย ุ90 ปี  วดัควนป้อม 

ผูรู้้ในทอ้งถิน 

1. นายประคอง  คงเกือ  อาย ุ52 ปี อาชีพสานกระจูด 

2. นายปวนั  พรหมพิทกัษ ์ อาย ุ 51 ปี  อาชีพนกัวิชาการพฒันาการชุมจงัหวดัพทัลุง 

3. นางอาํนวย  รัตนะ  อาย ุ 75 ปี  อาชีพสานกระจูด 

4. นายมนตรี  เดชเปีย  อาย ุ44 ปี  อาชีพเจา้หนา้ทีหน่วยพิทกัษป่์าควนเคร็ง 

5. นายวาด ดวงอรุณ  อาย ุ83 ปี  อาชีพทาํสวน 

6. นายอรุณ  ทองดาํ  อาย ุ72 ปี  อาชีพทาํสวน 

7. นายอธัยา  ทองดาํ  อาย ุ42 ปี  อาชีพเจา้หนา้ทีหน่วยพิทกัษป่์าควนเคร็ง 

8. นายศกัดิชาย  พรหมพิทกัษ ์ อาย ุ 55 ปี  อาชีพรับราชการครู 

                  

ชาวบา้น 

1. นางสาย  พรหมพิทกัษ ์ อายุ 77 ปี  อาชีพขายนาํผงึ 

2. นางเผยีน  คงเกือ  อาย ุ80 ปี  อาชีพคา้ขาย  ตม้เหลา้ 
3. นายสนชยั   สุขสวสัดิ  อาย ุ49 ปี  อาชีพแพทยป์ระจาํตาํบล 

4. นางอินทร์   ภิรมรักษ ์ อาย ุ77 ปี  อาชีพทาํสวน 

5. นางอวั   ภิรมรักษ ์ อาย ุ86 ปี  อาชีพ ทาํสวน 

6. นางเอียด  สมประดิษฐ ์ อาย ุ77 ปี  อาชีพสานกระจดู 

7. นางสม้จีน  ภิรมรักษ ์ อาย ุ79 ปี  อาชีพทาํสวน 
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8. นางประกอบ  เพช็รสงัข ์อาชีพ 68 ปี  อาชีพสานกระจดู 

9. นายคล่อง  ชูถึง  อาย ุ71 ปี  อาชีพทาํนา 
10. นางกลาํ   คงเทพ  อาย ุ83 ปี  อาชีพทาํนา 
11. นายรุ่น  คงเกือ  อาย ุ84 ปี  อาชีพตม้เหลา้ 

12. นางปาน พรหมนุ่น  อาย7ุ1 ปี  อาชีพทาํปลาแหง้ขาย 

13. นายแดง  ชูขจร  อาย ุ 68 ปี  อาชีพรับจา้งรํามโนราห์ 

14. นายคะนอง  สุขแกว้ณรงค ์ อาย ุ 57ปี อาชีพถอนกระจูดขาย 

15. นางอาํ  คงแกว้  อาย ุ85 ปี  อาชีพสานกระจดู 

16. นายธนากร  รักธรรม  อาย ุ39ปี  อาชีพหวัหนา้สถานีควบคุมไฟป่า 
17. นายวรรนิจ  หนูแยม้  อาย ุ57ปี  อาชีพทาํสวน 

18. นายถวิล  สุขสวสัดิ  อาย ุ65ปี  อาชีพถอนกระจดู 

19. นางทิม  ดวงอรุณ  อาย ุ74 ปี อาชีพสานกระจดู 

20. นายธวชั  พรหมนุ่น  อาย ุ39 ปี  อาชีพหาปลา 
21. นายสมชาย เหลือสม  อายุ 42 ปี  อาชีพหาปลา 

22. นายสิทธิชยั  หมวดทอง  อาย ุ33ปี  อาชีพหาปลา 
23. นายมนตรี  ชุมตะวนั  อาย ุ 32 ปี  อาชีพหาปลา 
24. นายบุญยงั  ปานช่วย   อาย ุ50ปี  อาชีพหาปลา 

25. นายสุพจน์  ขนุนิล  อาย ุ39ปี  อาชีพหาปลา 

26. นายสายณั  วรรณแกว้   อาย3ุ2 ปี  อาชีพหาปลา  

27. นางลอ้ม  ทองแกว้  อาย9ุ2 ปี  อาชีพทาํสวน  สานกระจูด 

ผูน้าํชุมชน 

1. นายสมเอก  อินทร์ช่วย  อาย ุ55ปี  อาชีพนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเคร็ง 

2. นายเจียน   แกว้ประดิษฐ ์อาย ุ79ปี  อาชีพอดีตกาํนนั 

3. นายนพดล  พรหมแกว้  อาย ุ53 ปี  อาชีพผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91 

รายชือผู้เชียวชาญ 
 

รายชือผู้เชียวชาญเพอืจดักลุ่มสนทนาข้อมูลพนืฐานในการสร้างและพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเตมิ 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช          
จาํนวน 10 คน 
 

1. พระครูวรธรรมาราม อาย ุ 70 ปี  เจา้อาวาสวดัควนยาว 

2. นายสมเอก  อินทร์ช่วย  อาย ุ55ปี  อาชีพนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเคร็ง 

3. นายประคอง  คงเกือ    อาย ุ52 ปี อาชีพสานกระจูด 

4. นายปวนั  พรหมพิทกัษ ์ อาย ุ51 ปี  อาชีพนกัวิชาการพฒันาการชุมจงัหวดัพทัลุง 

5. นางอาํนวย  รัตนะ  อาย ุ 75 ปี  อาชีพสานกระจูด 

6. นายมนตรี  เดชเปีย  อาย ุ44 ปี  อาชีพเจา้หนา้ทีหน่วยพิทกัษป่์าควนเคร็ง 

7. นายวาด ดวงอรุณ  อาย ุ83 ปี  อาชีพทาํสวน 

8. นายอรุณ  ทองดาํ  อาย ุ72 ปี  อาชีพทาํสวน 

9. นายอธัยา  ทองดาํ  อาย ุ42 ปี  อาชีพเจา้หนา้ทีหน่วยพิทกัษป่์าควนเคร็ง 

10. นายศกัดิชาย  พรหมพิทกัษ ์ อาย ุ 55 ปี  อาชีพรับราชการครู 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพหนงัสืออ่านเพมิเตมิ เรือง ยาํถนิแดนเคร็ง สําหรับ
นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านภาษาและจดัวางรูปเล่มของหนังสือ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา บวัสมบูรณ์   

  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   

นายชลิต หนูนาค 

  นกัวิชาการช่างศิลป์ ชาํนาญการ 8 

                           โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนังสืออ่าน
เพมิเตมิ และแบบสอบถามความคดิเห็นทีมต่ีอหนงัสืออ่านเพมิเตมิ เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับ

นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 

อาจารยส์าธิต จนัทรวนิิจ  อาจารยป์ระจาํภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   

อาจารยอ์นนั ปันอินทร์  อาจารยป์ระจาํภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

รองศาสตราจารยย์งยทุธ ชูแว่น รองศาสตราจารยป์ระจาํภาควิชาประวติัศาสตร์ 

     คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95 

 

เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 
 

แบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้างเรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช (สาํหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน) 

 

ประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเรืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง
สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช (สําหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน) 

 

แบบประเมินคุณภาพหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช (สาํหรับผูเ้ชียวชาญ) 

 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

แบบประเมินความตรงเชิงเนือหาและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบก่อนและ
หลงัอ่านหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช (สาํหรับผูเ้ชียวชาญ) 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชนัมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สาํหรับผูเ้ชียวชาญ) 
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แบบสัมภาษณ์ทีมโีครงสร้าง 
เรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเตมิ เรืองยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิน ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน)  

 
คาํชีแจง 
 
 แบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้างนี เป็นแบบสัมภาษณ์สําหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน 
ชาวบ้าน  และผู ้นําชุมชนเพือศึกษาเนือหาของข้อมูลตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และนาํผลขอ้มลูทีไดไ้ปพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยแบบ
สมัภาษณ์มีทงัหมด 3 ตอนไดแ้ก่  
 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไป  

            ตอนที 2 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มลูของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด  
               จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการสมัภาษณ์เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 

 

                                ผูว้ิจยั 

  นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย ์

  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 
                                                                             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนท1ี ข้อมูลทัวไป 
เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 

 

อาย ุ ( ) 21-30 ปี  ( ) 31-40 ปี  ( ) 41-50  ปี ( ) 51-60 ปี  
( ) 61-70 ปี  ( ) 71-80 ปี  ( ) 81-90  ปี  ( ) 91-100 ปี  
  

อาชีพ ( ) นกับวช................................................. 
( ) ขา้ราชการ.............................................. 
( ) งานฝีมือ................................................. 
( ) เกษตรกร................................................ 
( ) อืน ๆ ...................................................... 
 

ระดับการศึกษา 
( ) ประถมศึกษา 
( ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย 

( ) ปริญญาตรี 

( ) ปริญญาโท 

( ) ปริญญาเอก 

( ) อืน ๆ.................................................. 
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ตอนที 2 ประเด็นทใีช้ในการสัมภาษณ์เกยีวกบัข้อมูลของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1.สภาพทางภูมศิาสตร์ 
1.1 พรุมีความหมายว่าอะไรและมีลกัษณะอยา่งไร 

1.2 ทีตงั ขนาด อาณาเขตของพรุควนเคร็งเป็นอยา่งไร 

1.3 ทีตงั สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และประชากรของตาํบลเคร็งเป็นอยา่งไร 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ(พืชและสตัว)์ทีพรุควนเคร็งมีอะไรบา้ง  
1.5 ปลาลาํพนัทีสูญพนัธุไ์ปแลว้มีลกัษณะ และการดาํรงชีวิตอยา่งไร 

1.6 ชา้งค่อมทีสูญพนัธุไ์ปแลว้มีลกัษณะ และการดาํรงชีวิตอยา่งไร 

1.7 การติดต่อสือสารและคมนาคมของกลุ่มคนทีอาศยัอยูใ่นพรุควนเคร็งมีวิธีการอยา่งไรและ
ใชพ้าหนะประเภทใด  

2. ประวตัคิวามเป็นมา 
2.1 คาํว่า “เคร็ง” มีความเป็นมาอยา่งไร 

2.2 กลุ่มคนทีตาํบลเคร็งเขา้มาอาศยัอยูต่งัแต่สมยัใดและตงัถินฐานทีอยูบ่ริเวณใดบา้ง 

2.3 กลุ่มคนกลุ่มแรกทีอพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นตาํบลเคร็งคือกลุ่มใด เหตุใดคนกลุ่มนีจึงอพยพ
เขา้มาอยูที่นี 

2.4 คาํว่า “เกลอ” มีความหมายและมีความสาํคญัอยา่งไร 

3. วถิีชีวติและภูมปัิญญาของชุมชน 
3.1 จากสภาพภูมิศาสตร์เป็นผลใหค้นในตาํบลเคร็งมีความเป็นอยูแ่ละวิถีดาํเนินชีวิตอยา่งไร  

3.2 ในดา้นสุขอนามยั โรคทีพบในตาํบลเคร็งไดแ้ก่โรค มวีิธีการรักษาอยา่งไร                      
และมียาพืนบา้นอะไรบา้ง 

3.3 กลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีวิธีการในการจบัผงึอยา่งไร  
3.4 กลุ่มคนในตาํบลเคร็งชเ้ครืองมือและมีวิธีการจบัปลาอยา่งไร 

3.5 ทีตาํบลเคร็งไดน้าํปลามาถนอมอาหารโดยวิธีการใดบา้งและมีขนัตอนอยา่งไร 
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4. ศาสนาและความเชือ 
4.1 ชาวบา้นในตาํบลเคร็งมีความเชือเรืองการนบัถือสิงสิงศกัดิสิทธิอะไรบา้ง เพราะเหตุใดจึง 

มีศรัทธาหรือมีความเชือในสิงนนั 

4.2 คาํว่าทวด หรือหลาทวดในทีนีหมายถึงอะไร และมีพิธีกรรมบูชาอยา่งไร 

4.3 ประเพณีของกลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีประเพณีอะไรบา้ง และมีวิธีปฏิบติัอยา่งไร 

4.4 การละเล่นของกลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีอะไรบา้งและการละเล่นแต่ละชนิดมีวิธีเล่นอยา่งไร 

5. เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
5.1 ชาวบา้นในตาํบลเคร็งประกอบอาชีพอะไร ในแต่ละอาชีพมีขนัตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

5.2 กลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีการคา้ขายอะไร ใชเ้สน้ทางใดในการคา้ขาย 

6. ระบบการปกครอง 
6.1 อาณาเขตการปกครองของตาํบลเคร็งในอดีตมีการแบ่งอยา่งไร 

6.2 ผูน้าํชุมชนในอดีตทีชาวบา้นใหก้ารยอมรับนบัถือไดแ้ก่บุคคลใด 

6.3 เสือ (โจร) มีความสาํคญัต่อตาํบลเคร็งอยา่งไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือ
ประวติัของเสือ (โจร) ทีมีอิทธิพลต่อตาํบลเคร็ง 

7. บุคคลสําคญั 
7.1 บุคคลสาํคญัของตาํบลเคร็งไดแ้ก่ใครบา้ง และบุคคลเหล่านนัมีความสาํคญัอยา่งไร 

7.2 ตาหลวงจางมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร และมีความสาํคญัในเรืองใด 

7.3 ขุนสมรรถเคร็งนิคมมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร และมีความสาํคญัในเรืองใด 

7.4 ตาสงค ์สุขทองมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร และมีความสาํคญัในเรืองใด  

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอนืๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

      
 ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

  ลงชือ 

(....................................................)  
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ประเด็นการจดักลุ่มสนทนา 
เรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเตมิ เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิน ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน)  

 
คาํชีแจง 
 
 ประเด็นการจดักลุ่มสนทนานี เป็นประเด็นการจดักลุ่มสนทนาสาํหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชนเพือตรวจสอบเนือหาและความถกูตอ้งของขอ้มลูตาํบลเคร็ง อาํเภอ
ชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช และนาํผลขอ้มลูทีไดไ้ปพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมเรืองยาํถินแดน
เคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชใหม้ีความสมบูรณ์ต่อไป โดย
ประเด็นการจดักลุ่มสนทนามีทงัหมด 3 ตอนไดแ้ก่  
 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มลูทวัไป  

ตอนที 2 เป็นประเด็นทีใชใ้นการจดักลุ่มสนทนาเกียวกบัขอ้มูลของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะ
อวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ตอนที 3 เป็นประเด็นทีใชใ้นการจดักลุ่มสนทนาเพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 

 

                               ผูว้ิจยั 

 นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย ์

 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนท1ี ข้อมูลทัวไป 
เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
 

อาย ุ ( ) 21-30 ปี  ( ) 31-40 ปี  ( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี  
( ) 61-70 ปี  ( ) 71-80 ปี  ( ) 81-90 ปี          ( ) 91-100 ปี  
  

อาชีพ ( ) นกับวช................................................. 
( ) ขา้ราชการ.............................................. 
( ) งานฝีมือ................................................. 
( ) เกษตรกร................................................ 
( ) อืน ๆ ...................................................... 
 

ระดับการศึกษา 
( ) ประถมศึกษา 
( ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย 

( ) ปริญญาตรี 

( ) ปริญญาโท 

( ) ปริญญาเอก 

( ) อืน ๆ.................................................. 
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ตอนที 2 ประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเกยีวกบัเนือหาข้อมูลของตาํบลเคร็ง อาํเภอชะอวด 
 จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1. สภาพทางภูมศิาสตร์ 

1.1 พรุมีความหมายว่าอะไร และมีลกัษณะอยา่งไร 

1.2 ทีตงั ขนาด อาณาเขตของพรุควนเคร็งเป็นอยา่งไร 

1.3 ทีตงั สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และประชากรของตาํบลเคร็งเป็นอยา่งไร 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ(พืชและสตัว)์ทีพรุควนเคร็งมีอะไรบา้ง  
1.5 ปลาลาํพนัทีสูญพนัธุไ์ปแลว้มีลกัษณะ และการดาํรงชีวิตอยา่งไร 

1.6 ชา้งค่อมทีสูญพนัธุไ์ปแลว้มีลกัษณะ และการดาํรงชีวิตอยา่งไร 

1.7 การติดต่อสือสารและคมนาคมของกลุ่มคนทีอาศยัอยูใ่นพรุควนเคร็งมีวิธีการอยา่งไรและ
ใชพ้าหนะประเภทใด  

2. ประวตัคิวามเป็นมา 
2.1 คาํว่า“เคร็ง” มีความเป็นมาอยา่งไร 

2.2 กลุ่มคนทีตาํบลเคร็งเขา้มาอาศยัอยูต่งัแต่สมยัใดและตงัถินฐานทีอยูบ่ริเวณใดบา้ง 

2.3 กลุ่มคนกลุ่มแรกทีอพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นตาํบลเคร็งคือกลุ่มใด เหตุใดคนกลุ่มนีจึงอพยพ
เขา้มาอยูที่นี 

2.4 คาํว่า “เกลอ” มีความหมายและมีความสาํคญัอยา่งไร 

3. วถิีชีวติและภูมปัิญญาของชุมชน 
3.1 จากสภาพภูมิศาสตร์เป็นผลใหค้นในตาํบลเคร็งมีความเป็นอยูแ่ละวิถีดาํเนินชีวิตอยา่งไร  

3.2 ในดา้นสุขอนามยั โรคทีพบในตาํบลเคร็งไดแ้ก่โรค มวีิธีการรักษาอยา่งไรและมียาพืนบา้น
อะไรบา้ง 

3.3 กลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีวิธีการในการจบัผงึอยา่งไร  
3.4 กลุ่มคนในตาํบลเคร็งใชเ้ครืองมือและมีวิธีการจบัปลาอยา่งไร 

3.5 ทีตาํบลเคร็งไดน้าํปลามาถนอมอาหารโดยวิธีการใดบา้งและมีขนัตอนอยา่งไร 

4. ศาสนาและความเชือ 
4.1 ชาวบา้นในตาํบลเคร็งมีความเชือเรืองการนบัถือสิงสิงศกัดิสิทธิอะไรบา้ง เพราะเหตุใดจึงมี

ศรัทธาหรือมีความเชือในสิงนนั 

4.2 คาํว่าทวด หรือหลาทวดในทีนีหมายถึงอะไร และมีพิธีกรรมบูชาอยา่งไร 

4.3 ประเพณีของกลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีประเพณีอะไรบา้ง และมีวิธีปฏิบติัอยา่งไร 

4.4 การละเล่นของกลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีอะไรบา้งและการละเล่นแต่ละชนิดมีวิธีเล่นอยา่งไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 

5. เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
5.1 ชาวบา้นในตาํบลเคร็งประกอบอาชีพอะไร ในแต่ละอาชีพมีขนัตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

5.2 กลุ่มคนในตาํบลเคร็งมีการคา้ขายอะไร ใชเ้สน้ทางใดในการคา้ขาย 

6. ระบบการปกครอง 
6.1 อาณาเขตการปกครองของตาํบลเคร็งในอดีตมีการแบ่งอยา่งไร 

6.2 ผูน้าํชุมชนในอดีตทีชาวบา้นใหก้ารยอมรับนบัถือไดแ้ก่บุคคลใด 

6.3 เสือ (โจร) มีความสาํคญัต่อตาํบลเคร็งอยา่งไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือ
ประวติัของเสือ (โจร) ทีมีอิทธิพลต่อตาํบลเคร็ง 

7. บุคคลสําคญั 
7.1 บุคคลสาํคญัของตาํบลเคร็งไดแ้ก่ใครบา้ง และบุคคลเหล่านนัมีความสาํคญัอยา่งไร 

7.2 ตาหลวงจางมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร และมีความสาํคญัในเรืองใด 

7.3 ขุนสมรรถเคร็งนิคมมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร และมีความสาํคญัในเรืองใด 

7.4 ตาสงค ์สุขทองมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร และมีความสาํคญัในเรืองใด  

 
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอนืๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

           

                                                               ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

                                                                                     ลงชือ 

                                                                                                (....................................................)  
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แบบประเมนิคุณภาพหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช 

สําหรับผู้เชียวชาญ 
 

คาํชีแจง 
 

แบบประเมินฉบบันีเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนังสือ อ่าน
เพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง เป็นการประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม เพือหาข้อมูล
เบืองตน้ ในการนาํไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชใหม้ีความสมบูรณ์ต่อไป โดยแบบ
ประเมินความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติมนี มีทงัหมด 2 ตอน คือ 

 

ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม 
เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนที 2 เป็นคาํถามแบบปลายเปิดเพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 
 

ดงันัน ขอให้ท่านประเมินความคิดเห็นโดยทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องคะแนน 
ความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

  

 5 หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มากทีสุด 

 4 หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มาก 

 3 หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 2 หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ย 

 1 หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 

 

ผูว้ิจยั 

 นางสาวภาวณี ด่านศริะวานิชย ์

 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที 1 ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1) เนอืหาสาระ 
1.1 เนือหาถกูตอ้งตามหลกัวิชา 

      

1.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบั
ระดบัชนัและความสามารถในการ
อ่านของเด็ก 

      

1.3 สาระความรู้มีแก่นสาร       

1.4 เนือหาใหค้วามรู้ชวนให้
ติดตามอ่าน 

      

2) การนําเสนอเนือหา 
2.1 นาํเสนอในโครงสร้างที
เหมาะสมเขา้ใจง่าย 

      

2.2 จดัลาํดบัเนือหาในแต่ละบท
เชือมโยงสมัพนัธก์นั 

      

2.3 เพิมพนูความรู้ ความเขา้ใจและ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และประเมินค่ามากขึน 

      

2.4 รายละเอียดของเนือหา
ครบถว้น 

      

3) การใช้ภาษา 
3.1 ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย สือ
ความหมายชดัเจน 

      

3.2 กะทดัรัดและถกูตอ้งตาม หลกั
ภาษา 
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รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
4) องค์ประกอบอนืของหนงัสือ 
4.1 คาํนาํ 

      

4.2 สารบญัมีรายละเอียดครบถว้น       

4.3 คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน       

4.4 แบบฝึกหดัหลากหลาย ง่ายต่อ
การทดสอบดว้ยตนเอง 

      

4.5 บรรณานุกรมครบถว้นถกูตอ้ง       

5) ลกัษณะการจดัวางรูปเล่มของ
หนังสือ 
5.1 ลกัษณะรูปเล่ม สีสนัและ
ขนาดกะทดัรัดสะดวกต่อการ
พกพา สวยงาม 

      

5.2 ปกหนงัสือสีสนัสวยงาม 
น่าสนใจ มีปกในครบถว้น 

      

5.3 ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายกบั
ระดบัชนัหรือวยั พิมพช์ดัเจน 

      

5.4 การบรรจุคาํหรือขอ้ความใน
แต่ละหนา้การวางหนา้ตวัอกัษร
ชวนอ่านสบายตา 

      

5.5 ภาพประกอบสีสนัดึงดูดความ
สนใจ สือความหมายชดัเจน 

      

5.6 การวางภาพประกอบ การ
พิมพต์วัอกัษรและการวางช่องว่าง
ทาํใหช้วนอ่าน 
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รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
6) คุณค่าหรือประโยชน์ทีได้รับ 
6.1 ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเริม
สร้างสรรคใ์นทางทีดี 

      

6.2 ช่วยใหเ้ขา้ใจวิถีชีวิตทอ้งถิน
ปัจจุบนัดียงิขึน 

      

6.3 ปลกูฝังทศันคติทีดีต่อ  
การอ่านและการศึกษาคน้ควา้ ดว้ย
ตนเอง 

      

6.4 สามารถนาํความรู้ทีไดจ้าก
หนงัสือไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

      

6.5 ปลกูฝังใหเ้กิดความรักและ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน 

      

6.6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้เห็นคุณค่า
ของแหล่งเรียนรู้และเกิดเจตคติทีดี
พร้อมทีจะอนุรักษข์องดีของ
ทอ้งถินเอาไว ้

      

 

ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะอืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  
                                                                                                  ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

                                                                                     ลงชือ 

                                                                                               (....................................................)  
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 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่าน 
หนังสืออ่านเพมิเตมิ เรือง ยาํถนิแดนเคร็งสําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น                         

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

คาํชีแจง  ขอ้สอบนีเป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก คาํตอบเดียว 

คาํสัง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย X ลงใน
กระดาษคาํตอบ 

 

สภาพภูมศิาสตร์ 
1. สภาพทีตงัและลกัษณะภูมิประเทศของตาํบลเคร็งส่วนใหญ่มีลกัษณะอยา่งไร (ความจาํ) 

ก. ทีราบลุ่มแม่นาํ 
ข. ทีราบชายฝังทะเล 

ค. ป่าพรุทีมีนาํท่วมขงั 

ง. ทีราบเชิงเขามีป่าดิบชืน 

2. บางส่วนของตาํบลเคร็งมีลกัษณะเป็นควน คาํทีขีดเสน้ใตม้ลีกัษณะภูมิประเทศอยา่งไร 
(ความจาํ) 
ก. ทีราบเชิงเขา 
ข. ทีราบนาํท่วมถึง 

ค. ทีเนินมีความสูง 

ง. ชายหาดโคลนเลน 

3. ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพดัในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีผลต่อ
ภูมิอากาศอยา่งไร (ความเขา้ใจ) 
ก. อากาศหนาวเยน็ 

ข. อากาศร้อนอบอา้ว 

ค. ฝนตกชุกมีนาํท่วมขงั 

ง. ตอนกลางวนัร้อนมาก ตอนกลางคืนหนาวจดั 

4. ปริมาณฝนทีตกในตาํบลเคร็งส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของสิงใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

ข. ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ค. พายดีุเปรสชนัจากอ่าวไทย 

ง. ลมฝ่ายใตแ้ละลมทะเล 
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5. หากนกัเรียนอาศยัอยูใ่นเคร็งตงัแต่อดีตนกัเรียนจะเลือกใชพ้าหนะใดในการคมนาคมจึงจะ
เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศและสิงแวดลอ้ม (นาํไปใช)้ 
ก. แพไมไ้ผ ่

ข. เรือขนาดเลก็ 

ค. ววัเทียมเกวียน 

ง. รถลากหรือรถเข็น 

6. เมือพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเคร็งซึงเป็นพรุ ท่านจะ
ประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสม (นาํไปใช)้ 
ก. ทาํสวนยางพารา 
ข. เก็บของป่าขาย 

ค. ทาํเครืองจกัสาน 

ง. ทาํประมงชายฝัง 

7. เหตุใดจึงกล่าวว่าพรุควนเคร็งเป็นพืนทีทีมีระบบนิเวศทีสาํคญัมากแห่งหนึงของภาคใต ้
(วิเคราะห์) 
ก. พืนทีมีสตัวน์าํหลายสายพนัธุ ์

ข. เป็นจุดรับนาํจากภูเขาบรรทดั 

ค. เป็นเขตป่าดิบชืนในเขตสามจงัหวดั 

ง. อยูใ่นเขตรอยต่อลุ่มนาํปากพนงักบัทะเลสาบสงขลา 
8. จากสาเหตุของปัญหาป่าพรุในเคร็งถกูบุกรุกทาํลายควรจะแกไ้ขดว้ยวิธีใด (วิเคราะห์) 

ก. ออกกฎหมายหา้มตดัไมข้องชุมชน 

ข. หา้มคนในทอ้งถินเขา้ไปเก็บของป่า 
ค. กาํหนดเขตพืนทีเพาะปลกูของชุมชน 

ง. ส่งเสริมใหเ้ป็นเขตป่าอนุรักษข์องประเทศ 

ประวตัคิวามเป็นมา 
9. คาํว่า “เคร็ง” สนันิษฐานว่าเพียนมาจากขอ้ใด (ความจาํ) 

ก. เข่ง 

ข. นาํเค็ม 

ค. เคร่งครัด  
ง. ครืนเครง  
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10. โรคใดทีพบมากในตาํบลเคร็งและในอดีตไม่สามารถรักษาได ้(ความจาํ) 
ก. โรคบิด 

ข. โรคเทา้ชา้ง 

ค. โรคมาลาเรีย 

ง. โรคอหิวาตกโรค 

11. จากการศึกษาประวติัความเป็นมาและคาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในทอ้งถินเชือว่าสภาพภูมิ
ประเทศของเคร็งในอดีตเป็นอยา่งไร (ความจาํ) 
ก. เป็นเกาะ 

ข. เป็นหุบเขา 
ค. เป็นสนัทราย 

ง. เป็นภูเขาสูง 

12. การตงัถินฐานของผูค้นในเคร็งเกิดขึนชดัเจนในสมยัใด (ความจาํ) 
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

ข. พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั 

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

13. จากสภาพภูมิศาสตร์ปัญหาสาํคญัในอดีตของตาํบลเคร็งคือปัญหาในเรืองใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ฝนแลง้ ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ดินถล่มบริเวณเชิงเขา 
ข. มีนาํท่วมขงั ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีโรคระบาด 

ค. ขาดแคลนนาํจืด การคมนาคมไม่สะดวก มีนาํท่วมขงั 

ง. มีสตัวร้์ายมาก การคมนาคมไม่สะดวก มีโรคภยัไขเ้จ็บ 

14. การทีทาํใหค้นหวัไทรและคนเชียรใหญ่ยา้ยเขา้มาในเคร็งมากขึนเพราะสาเหตุในขอ้ใด 
(ความเขา้ใจ) 
ก. การแต่งงานกบัคนในเคร็ง 

ข. การอพยพเขา้มาเป็นแรงงานรับจา้ง 

ค. การหนีภยัธรรมชาติจากมาจากถินเดิม 

ง. การเขา้มาคา้ขายแลว้ตงัถินฐานถาวร 
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15. การทีคนเคร็งในอดีตไปนาํอิฐจากสุโขทยัเพือมาสร้างวดัใหก้บัพระแพงตามคาํบอกเล่าแสดง
ถึงลกัษณะนิสยัของคนในทอ้งถินนีอยา่งไร (วิเคราะห์) 
ก. มีความอดทนและความพยายาม 

ข. มีความศรัทธาต่อพระศาสนา 
ค. มีความสามคัคีช่วยเหลือกนั 

ง. มีนาํจิตนาํใจและเชือใจคนง่าย 

16. เพราะเหตุผลในขอ้ใดวฒันธรรมการผกูเกลอทีมีมาตงัแต่อดีตจึงเริมลดนอ้ยลงเรือยๆ จนถึง
ปัจจุบนั(วิเคราะห์) 
ก. เพราะประชากรในทอ้งถินลดนอ้ยลง 

ข. เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ทราบวฒันธรรมของชุมชน 

ค. เพราะความสมัพนัธแ์ละการพงึพากนัลดนอ้ยลง 

ง. เพราะชุมชนเกษตรและประมงกลายเป็นการคา้มากขึน 

วถิีชีวติ ภูมปัิญญา 
17. สิงทีประชาชนนิยมนาํมาถวายพระในประเพณีลากพระคือขอ้ใด (ความจาํ) 

ก. ผลไม ้

ข. ขา้วสุก 

ค. หมากพล ู

ง. ขา้วเหนียวตม้ 

18. ประเพณีการลากพระจะเริมพิธีจากวดัใด (ความจาํ) 
ก. วดัควนป้อม 

ข. วดัควนชิง 

ค. วดัควนยาว 

ง. วดับางนอ้ย 

19. ประโยชนข์องขีสาซึงไดห้ลงัจากเก็บนาํผงึแลว้นาํไปทาํอะไร (ความจาํ) 
ก. เอาไปใชเ้ป็นยา 
ข. เอาไปเคียวเป็นขีผงึ 

ค. เอาไปประกอบอาหาร 

ง. เอาไปเป็นอาหารสตัว ์
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20. ขอ้ใดไม่ใช่ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนเคร็ง (ความจาํ) 
ก. การทาํปลาร้า 
ข. การทาํปลาแหง้ 

ค. การทาํปลาเค็ม 

ง. การทาํนาํปลา 
21. ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการตงัหลาทวด (ความเขา้ใจ) 

ก. คุม้ครองทีดิน 

ข. คุม้ครองสตัวเ์ลียง 

ค. คุม้ครองสวนและพืชทีปลกู 

ง. คุม้ครองในการเดินทางความปลอดภยั 

22. สิงใดจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมภายหลงัพิธีการทาํบุญหลาทวด (ความเขา้ใจ) 
ก. การตงัศาลบูชา 
ข. การสร้างเจดียท์ราย 

ค. การปักธงรอบหมู่บา้น 

ง. การถวายสงัฆทานพระสงฆ ์

23. ถา้นกัเรียนเป็นผูน้าํในการทาํบุญหลาทวด นกัเรียนจะไม่สามารถนาํสิงใดมาเซ่นไหว ้
(นาํไปใช)้ 
ก. เหลา้ 
ข. ยาสูบ 

ค. บุหรี 

ง. ขา้วสุก 

24. หากนกัเรียนตอ้งการไปชมประเพณีลากพระนาํ นกัเรียนจะตอ้งเดินทางในช่วงใด (นาํไปใช)้ 
ก. ช่วงวนัเขา้พรรษา 
ข. ช่วงวนัสงกรานต ์

ค. ช่วงวนัวิสาขบูชา 
ง. ช่วงหลงัวนัออกพรรษา 
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25. เหตุใดพืนทีบริเวณรอบๆ ของหลาทวดจึงกาํหนดใหเ้ป็นทีดินปลอดเจา้ของและหา้มจบัจอง
ทีดิน (วิเคราะห์) 
ก. เพือเป็นพืนทีทาํกิจกรรมของชุมชน 

ข. เพือเป็นพืนทีจดังานตอ้นรับผูม้าเยอืน 

ค. เพือป้องกนัไม่ใหช้าวบา้นแยง่ชิงทีดิน 

ง. เพือกาํหนดใหเ้ป็นพืนทีศกัดิสิทธิของหมู่บา้น 

26. เหตุใดจึงกล่าวว่าหากตอ้งการแสดงฐานะทางสงัคมจะตอ้งสร้างบา้นดว้ยไมเ้คียม 12 แผน่ 
(วิเคราะห์) 
ก. ไมเ้คียมหายาก 

ข. ไมเ้คียมมีราคาแพง 

ค. ไมเ้คียมอยูใ่นป่าลึก 

ง. ไมเ้คียมเป็นไมส้าํหรับผูม้ีฐานะดี 

27. ประโยชน์ทีชุมชนไดรั้บจากการเล่นเพลงบอกคืออะไร (ประเมินค่า) 
ก. ทาํใหห้นุ่มสาวมีโอกาสพบเจอกนั ศกึษานิสยัใจคอกนั 

ข. คนมีฐานะดีจะช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่คนมีฐานะตาํกว่า 
ค. สร้างความสามคัคี ลดความขดัแยง้ระหว่างคนในหมู่บา้น  
ง. เป็นการประกาศคุณงามความดีของคนในชุมชนใหผู้อื้นทราบ 

28. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเกียวกบัการแต่งงานขอคนเคร็ง (ประเมินค่า) 
ก. การแต่งงานเป็นการเกือหนุนเรืองอาหาร 

ข. คนเคร็งมกัจะแต่งงานกบัชาวเชียรใหญ่ 

ค. หลงัการแต่งงานฝ่ายชายตอ้งมาอยูบ่า้นฝ่ายหญิง 

ง. ฝ่ายชายตอ้งลกัววัเป็นจึงจะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงานได ้

ศาสนาและความเชือ 
29. ทวด หมายถึงขอ้ใด (ความจาํ) 

ก. ญาติผูใ้หญ่ในชุมชน 

ข. ผบีรรพบุรุษของชุมชน 

ค. หวัหนา้หมู่บา้นในยคุแรก 

ง. ผูที้เคร่งศาสนา 
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30. ในการเลือกสถานทีทีจะตงัหลาทวดจะมีลกัษณะตามขอ้ใด (ความจาํ) 
ก. จุดตรงกลางของหมู่บา้น 

ข. จุดทีมีคนเห็นทวดมาปรากฏตวั 

ค. จุดทีเป็นลานรวมผูค้นในหมู่บา้น 

ง. จุดทีเป็นสถานทีฝังศพของหมู่บา้น 

31. ประเพณีการลากพระแสดงถึงความศรัทธาของคนเคร็งทีมีต่อสิงใด (ความเขา้ใจ) 
ก. หลาทวด 

ข. ผบีรรพบุรุษ 

ค. พระพุทธศาสนา 
ง. พระบรมธาตุเจดีย ์

32. ความเชือเรืองทวดแสดงถึงความศรัทธาของคนเคร็งทีมีต่อสิงใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ผบีรรพบุรุษกบัผป่ีาเขา 
ข. สิงเหนือธรรมชาติกบัพระสงฆ ์

ค. พระบรมธาตุเจดียก์บัผบีรรพบุรุษ 

ง. พระพุทธศาสนากบัความเชือทอ้งถิน 

33. หากมีภาวะโรคภยัไขเ้จ็บระบาดในหมู่บา้นควนเคร็ง ชาวบา้นควรไปเซ่นไหวสิ้งศกัดิในขอ้
ใด (นาํไปใช)้ 
ก. ตาอินทร์แกว้ 

ข. ทวดหลกัเมือง 

ค. ทวดหวัควนเคร็ง 

ง. ทวดตากลว้ยยายคาํ 
34. ถา้ท่านขบัรถผา่นสิงศกัดิสิทธิในขอ้ใดต่อไปนี ท่านควรจะส่งสญัญาณแตรเพือแสดงความ

เคารพ (นาํไปใช)้ 
ก. ตาอินทร์แกว้ 

ข. ทวดหลกัเมือง 

ค. ทวดหวัควนเคร็ง 

ง. ทวดตากลว้ยยายคาํ 
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35. เหตุใดในพิธีลากพระจึงนิมนตพ์ระไปกบัเรือดว้ย (วิเคราะห์) 
ก. เพือความเป็นสิริมงคล 

ข. เพือใหพ้ระรับสิงของทาํบุญ 

ค. เพือใหพ้ระคอยประคองพระพุทธรูปในเรือ 

ง. เพราะประชาชนมาร่วมงานจึงไม่มีใครไปทาํบุญทีวดั 

36. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลทีคนเคร็งจึงจดัพิธีลากพระในช่วงเดือน 12 (วิเคราะห์) 
ก. เป็นช่วงทีมีนาํในแม่นาํลาํคลองมาก 

ข. เป็นช่วงทีชาวบา้นว่างจากฤดูเก็บเกียว 

ค. เป็นช่วงทีต่อเนืองกบัประเพณีออกพรรษา 
ง. เป็นช่วงหลงัการลอยกระทงชาวบา้นเพิงจะขอขมาพระแม่คงคา 

37. ขอ้ใดแสดงลาํดบัของการทาํบุญหลาทวดถกูตอ้ง (ประเมินค่า) 
ก. พระสวด ถวายเพล ชาวบา้นสร้างเจดียท์ราย 

ข. ถวายเพล พระสวด ชาวบา้นสร้างเจดียท์ราย 

ค. ชาวบา้นสร้างเจดียท์ราย ถวายเพล พระสวด  
ง. ชาวบา้นสร้างเจดียท์ราย พระสวด ถวายเพล 

38. หากในชุมชนเคร็งไม่มีความเชือเรืองโจจะมีผลอยา่งไร (ประเมินค่า) 
ก. คนในทอ้งถินจะอพยพออกนอกพืนทีมากขึน 
ข. มีการลกัขโมยสินคา้และผลิตทางการเกษตรมากขึน 
ค. มีการละเมิดกฎหมายและมีอาชญากรรมเพิมมากขึน 
ง. คนในชุมชนจะเสือมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากขึน 

เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
39. สินคา้ใดทีในอดีตคนเคร็งตอ้งใชข้องทีมีอยูใ่นทอ้งถินไปแลกมาจากชุมชนอืน (ความจาํ) 

ก. ผกัและผลไม ้

ข. ขา้วกบัปลาทะเล 

ค. ไมเ้คียมกบัเนือสตัว ์

ง. เสือผา้กบัเครืองมือใชส้อย 
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40. สินคา้ส่งออกของเคร็งทีส่งไปขายใหชุ้มชนอืนคือขอ้ใด (ความจาํ) 
ก. เกลือ 

ข. เหลา้ตม้ 

ค. สาดกระจดู 

ง. อาหารทะเลแปรรูป 

41. เหตุใดตอ้งนาํตน้กระจดูมาคลุกตมก่อนนาํไปสานเป็นสาด (ความเขา้ใจ) 
ก. เพือใหม้ีสีสนัสวยงาม 

ข. เพือไม่ไหเ้สน้กระจูดเปือยง่าย 

ค. เพือใหเ้สน้กระจูดทนต่อความเค็ม 

ง. เพือใหเ้สน้กระจูดนิมและสานไดง่้ายขึน 

42. การนาํดินเหนียวมาทามือก่อนรีดนมควายมีจุดประสงคใ์นขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. เพือไม่ใหค้วายเจ็บขณะรีดนม 

ข. เพือกระตุน้ใหน้าํนมออกมามาก 

ค. เพือไม่ใหม้ือลืนในขณะรีดนม 

ง. เพือใหน้าํนมควายมีความขน้มากขึน 

43. หากนกัเรียนตอ้งการทาํใหเ้สน้กระจดูแบนก่อนจะนาํไปสานแต่ไม่มีลกูกลิงนกัเรียนจะทาํ
อยา่งไรโดยเนน้ความสะดวกทีสุด (นาํไปใช)้ 
ก. ใชส้ากตาํ 
ข. ใชม้ีดผา่ครึง 

ค. นาํไปตากแดด 

ง. นาํไมไ้ผม่ากดทบั 

44. การจบัผงึหรือการเก็บนาํผงึควรเก็บในช่วงใดจึงจะปลอดภยัทีสุด (นาํไปใช)้ 
ก. กลางวนัวนัขา้งแรม 

ข. กลางวนัวนัขา้งขึน 

ค. กลางคืนวนัขา้งแรม 

ง. กลางคืนวนัขา้งขึน 
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45. ขอ้ใดแสดงว่าคนเคร็งรู้จกัการแปรรูปวสัดุและสิงทีมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ 
(วิเคราะห์) 
ก. การเก็บนาํผงึขาย 

ข. การตม้เหลา้เถือน 

ค. การสานเสือกระจดู 

ง. การใชน้มควายแทนกะทิ 

46. วตัถุประสงคข์องการใส่ฟางขา้วรองพนืกระสอบกระจูดทีใชเ้ก็บปลาเค็มคือขอ้ใด (วิเคราะห์) 
ก. เพือป้องกนัปลาขึนรา 
ข. เพือไม่ใหป้ลามีความชืน 

ค. เพือดบักลินคาวของปลา 
ง. เพือใหเ้นือแข็งและเนือแน่น 

47. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดทีแสดงว่าคนในเคร็งรู้จกัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในทอ้งถิน 
(ประเมินค่า) 
ก. การกรีดยาง การขดุแร่ การประมง 

ข. การจบัผงึ การหาปลา การสานเสือกระจูด 

ค. การทาํประมง การปลกูขา้ว การสานเสือกระจูด 

ง. การทาํสวนปาลม์ การทาํสมุนไพร การรีดนมควาย 

48. ขอ้ใดต่อไปนีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนเคร็งระหว่าง
อดีต กบัปัจจุบนัมากทีสุด (ประเมนิค่า) 
ก. วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

ข. วิธีการผลิตสินคา้และการเนน้ผลิตเพือขาย 

ค. การพงึพาธรรมชาติและการอนุรักษท์รัพยากรเพือการผลิต 

ง. การพงึพาอาศยักนัในการประกอบอาชีพและเป้าหมายการผลิต 

การปกครอง 
49. สมยัก่อนอาํเภอชะอวดเป็นส่วนหนึงของอาํเภอใด (ความจาํ) 

ก. อาํเภอเชียรใหญ่ 

ข. อาํเภอฉวาง 

ค. อาํเภอร่อนพิบูลย ์

ง. อาํเภอขนอม 
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50. ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ตาํบลในช่วงแรกของการตงักิงอาํเภอชะอวด (ความจาํ) 
ก. เคร็ง 

ข. วงัอ่าง 

ค. ท่าเสมด็ 

ง. ขอนหาด 

51. ปัจจุบนัตาํบลเคร็งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาํเภอในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. อาํเภอร่อนพิบูลย ์

ข. อาํเภอเชียรใหญ่ 

ค. อาํเภอชะอวด 

ง. อาํเภอพรหมคีรี 

52. การดาํเนินการในขอ้ใดมีวตัถุประสงคเ์พือความสะดวกในการปกครองดูแลตาํบลเคร็งใหม้ี
ประสิทธิภาพและทวัถึง (ความเขา้ใจ) 
ก. แบ่งพืนทีออกเป็น 5 หมู่บา้น 

ข. ใหมี้การเลือกตงัคนในชุมชนเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิน 

ค. ใหข้า้ราชการจากหน่วยงานทีมคีวามรู้เขา้มาพฒันา 
ง. ใหม้ีการส่งตวัแทนแต่ละหมู่บา้นมาทาํหนา้ทีบริหารร่วมกนั 

53. เหตุใดตาํบลเคร็งจึงโดดเดียวและแยกตวัออกมาจากตาํบลอืนในอาํเภอชะอวด (วิเคราะห์) 
ก. การคมนาคมไม่สะดวก 

ข. พืนทีเดิมมีขนาดใหญ่เกินไป 

ค. ลกัษณะภูมิประเทศมีแตกต่างจากทีอืน 

ง. พืนทีอาํเภอชะอวดมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

54. การแบ่งตาํบลเคร็งออกเป็น 5 หมู่บา้นท่านคิดว่ามีผลดีอยา่งไรมากทีสุด (วิเคราะห์) 
ก. เกิดความสะดวกในการปกครอง 

ข. ปกครองดูแลประชาชนไดท้วัถึง 

ค. ประชาชนไดรั้บบริการอยา่งทวัถึง 

ง. ประชาชนมีความรักใคร่สนิทสนมกนั 
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บุคคลสําคญั 
55. ในสมยัรัชกาลที 5 ชาวเคร็งตอ้งนาํเงินภาษีไปจ่ายทีใด (ความจาํ) 

ก. กาํนนั 

ข. นายอาํเภอ 

ค. ผูใ้หญ่บา้น 

ง. เจา้หนา้ทีสรรพากร 

56. บุคคลใดไม่ใช่บุคคลสาํคญัของชาวเคร็ง (ความจาํ) 
ก. หม่อมเจา้วิภาวดี 

ข. ขุนพนัธรักษร์าชเดช 

ค. ขุนสมรรถเคร็งนิคม 

ง. พระครูสุวรรณธรรมรังสี 

57. หากท่านตอ้งการมีชือเสียงเกียวกบัการรักษาความสงบปราบปรามโจรผูร้้ายท่านควรปฏิบติั
ตวัเหมือนกบับุคคลสาํคญัในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ขุนพนัธรักษร์าชเดช 

ข. ขุนสมรรถเคร็งนิคม 

ค. หมืนภิรมยรั์กษร์าช 

ง. นายสงค ์สุขทอง  
58. หากท่านตอ้งการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จโดยการตงัเป้าหมายและไปใหถึ้งเป้าหมาย

ทีตงัไวใ้หไ้ดแ้สดงว่าท่านมีลกัษณะการทาํงานเหมือนกบับุคคลสาํคญัในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ขุนพนัธรักษร์าชเดช 

ข. ขุนสมรรถเคร็งนิคม 

ค. หมืนภิรมยรั์กษร์าช 

ง. นายสงค ์สุขทอง  
59. เหตุใดคนในหมู่บา้นจะใหก้ารนบัถือบุคคลทีไดชื้อว่าเป็นเสือ (วิเคราะห์) 

ก. เพราะเสือจะช่วยปกป้องดูแลหมู่บา้น 

ข. เพราะกลวัเสือจะมาทาํร้ายหากไม่เชือฟัง 

ค. เพราะเสือหมายถึงผูน้าํชุมชนทีมีอิทธิพล 

ง. เพราะเสือคือผูที้เป็นตวักลางระหว่างชาวบา้นกบัภาครัฐ 
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60. เหตุใดในอดีตหน่วยงานรัฐจึงไม่มีบทบาทในการปกครองในเขตตาํบลเคร็ง (วิเคราะห์) 
ก. เพราะคนในชุมชนมีความรักอิสระ 

ข. เพราะพืนทีมีความกนัดาร คมนาคมลาํบาก 

ค. เพราะคนในชุมชนไม่ตอ้นรับบุคคลจากภายนอก 

ง. เพราะวฒันธรรมและการนบัถือศาสนาของเคร็งแตกต่างคนชุมชนอืน 
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แบบประเมนิความตรงเชิงเนือหาและความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของข้อสอบ 
 เรือง ยาํถินแดนเคร็งสําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช สําหรับ

ผู้เชียวชาญ 
 

คาํชีแจง  
 ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ชียวชาญพิจารณาประเมินความตรงเชิงเนือหาและความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช เพือนาํไปใชใ้นการวดัและประเมินผูเ้รียน ทงันีให้
ท่านทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องคะแนน ความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี 
 

 +1 ... แน่ใจว่าขอ้สอบมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  0 ... ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  -1 ... แน่ใจว่าขอ้สอบไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 

 

ผูว้ิจยั 

 นางสาวภาวณี ด่านศริะวานิชย ์

 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 
                                                                             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะสอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
1 

 

 

สภาพภูมศิาสตร์ 
สภาพทีตงัและลกัษณะภูมิประเทศ
ของตาํบลเคร็งส่วนใหญ่มีลกัษณะ
อยา่งไร (ความจาํ) 

2 บางส่วนของตาํบลเคร็งมีลกัษณะเป็น
ควน คาํทีขีดเสน้ใตม้ีลกัษณะภูม-ิ

ประเทศอยา่งไร (ความจาํ) 
3 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพดั

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคมมีผลต่อภูมิอากาศอยา่งไร 
(ความเขา้ใจ) 

4 ปริมาณฝนทีตกในตาํบลเคร็งส่วน
ใหญ่มาจากอิทธิพลของสิงใด (ความ
เขา้ใจ) 

5 หากนกัเรียนอาศยัอยูใ่นเคร็งตงัแต่
อดีตนกัเรียนจะเลือกใชพ้าหนะใดใน
การคมนาคมจึงจะเหมาะสมกบัสภาพ
ภูมิประเทศและสิงแวดลอ้ม 
(นาํไปใช)้ 

6 เมือพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเคร็งซึง
เป็นพรุ ท่านจะประกอบอาชีพใดจึง
จะเหมาะสม (นาํไปใช)้ 
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะสอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
7 เหตุใดจึงกล่าวว่าพรุควนเคร็งเป็น

พืนทีทีมีระบบนิเวศทีสาํคญัมากแห่ง
หนึงของภาคใต ้(วิเคราะห์) 

8 จากสาเหตุของปัญหาป่าพรุในเคร็ง
ถกูบุกรุกทาํลายควรจะแกไ้ขดว้ยวิธี
ใด (วิเคราะห์) 

9 ประวตัคิวามเป็นมา 
คาํว่า “เคร็ง” สนันิษฐานว่าเพียนมา
จากขอ้ใด (ความจาํ)  

10 โรคใดทีพบมากในตาํบลเคร็งและ 

ในอดีตไม่สามารถรักษาได ้(ความจาํ) 
11 จากการศึกษาประวติัความเป็นมาและ

คาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในทอ้งถิน
เชือว่าสภาพภูมิประเทศของเคร็งใน
อดีตเป็นอยา่งไร (ความจาํ) 

12 การตงัถินฐานของผูค้นในเคร็งเกิดขึน
ชดัเจนในสมยัใด (ความจาํ) 

13 จากสภาพภูมิศาสตร์ปัญหาสาํคญัใน
อดีตของตาํบลเคร็งคือปัญหาในเรือง
ใด (ความเขา้ใจ) 

14 การทีทาํใหค้นหวัไทรและคนเชียร
ใหญ่ยา้ยเขา้มาในเคร็งมากขึนเพราะ
สาเหตุในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะสอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
15 

 
การทีคนเคร็งในอดีตไปนาํอิฐจาก
สุโขทยัเพือมาสร้างวดัใหก้บัพระแพง
ตามคาํบอกเล่าแสดงถึงลกัษณะนิสยั
ของคนในทอ้งถินนีอยา่งไร 
(วิเคราะห์) 

16 เพราะเหตุผลในขอ้ใดวฒันธรรมการ
ผกูเกลอทีมีมาตงัแต่อดีตจึงเริมลด
นอ้ยลงเรือยๆ จนถึงปัจจุบนั
(วิเคราะห์) 

17 วถิีชีวติ ภูมปัิญญา 
สิงทีประชาชนนิยมนาํมาถวายพระใน
ประเพณีลากพระคือขอ้ใด (ความจาํ) 

18 ประเพณีการลากพระจะเริมพิธีจากวดั
ใด (ความจาํ) 

19 ประโยชนข์องขีสาซึงไดห้ลงัจากเก็บ
นาํผงึแลว้นาํไปทาํอะไร 

 (ความจาํ) 
20 ขอ้ใดไม่ใช่ภูมิปัญญาในการ 

ถนอมอาหารของคนเคร็ง (ความจาํ) 
21 ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการตงั 

หลาทวด (ความเขา้ใจ) 
  

22 สิงใดจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม
ภายหลงัพิธีการทาํบุญหลาทวด 
(ความเขา้ใจ) 
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะสอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
23 ถา้นกัเรียนเป็นผูน้าํในการทาํบุญ 

หลาทวด นกัเรียนจะไม่สามารถนาํสิง
ใดมาเซ่นไหว ้(นาํไปใช)้ 

  

24 หากนกัเรียนตอ้งการไปชมประเพณี
ลากพระนาํ นกัเรียนจะตอ้งเดินทาง
ในช่วงใด (นาํไปใช)้ 

  

25 เหตุใดพืนทีบริเวณรอบๆ ของหลา
ทวดจึงกาํหนดใหเ้ป็นทีดินปลอด-

เจา้ของและหา้มจบัจองทีดิน 
(วิเคราะห์) 

  

26 เหตุใดจึงกล่าวว่าหากตอ้งการแสดง
ฐานะทางสงัคมจะตอ้งสร้างบา้นดว้ย
ไมเ้คียม 12 แผน่ (วิเคราะห์) 

  

27 ประโยชน์ทีชุมชนไดรั้บจากการเล่น
เพลงบอกคืออะไร (ประเมินค่า) 

 
 

28 ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเกียวกบัการ
แต่งงานขอคนเคร็ง (ประเมินค่า) 

 

29 ศาสนาและความเชือ 
ทวด หมายถึงขอ้ใด (ความจาํ) 

 

30 ในการเลือกสถานทีทีจะตงัหลาทวด
จะมีลกัษณะตามขอ้ใด (ความจาํ) 

   

31 ประเพณีการลากพระแสดงถึงความ
ศรัทธาของคนเคร็งทีมีต่อสิงใด 
(ความเขา้ใจ) 
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะ สอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
32 ความเชือเรืองทวดแสดงถึงความ

ศรัทธาของคนเคร็งทีมีต่อสิงใด 
(ความเขา้ใจ) 

   

33 หากมีภาวะโรคภยัไขเ้จ็บระบาดใน
หมู่บา้นควนเคร็ง ชาวบา้นควรไปเซ่น
ไหวสิ้งศกัดิในขอ้ใด (นาํไปใช)้ 

   

34 ถา้ท่านขบัรถผา่นสิงศกัดิสิทธิในขอ้
ใดต่อไปนี ท่านควรจะส่งสญัญาณ
แตรเพือแสดงความเคารพ (นาํไปใช)้ 

   

35 เหตุใดในพิธีลากพระจึงนิมนตพ์ระ
ไปกบัเรือดว้ย (วิเคราะห์) 

   

36 ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลทีคนเคร็งจึงจดัพิธี
ลากพระในช่วงเดือน 12 (วิเคราะห์) 

   

37 ขอ้ใดแสดงลาํดบัของการทาํบุญ 

หลาทวดถกูตอ้ง (ประเมินค่า) 
   

38 หากในชุมชนเคร็งไม่มีความเชือ
เรืองโจจะมีผลอยา่งไร (ประเมินค่า) 

   

39 

 

 

เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
สินคา้ใดทีในอดีตคนเคร็งตอ้งใชข้อง
ทีมีอยูใ่นทอ้งถินไปแลกมาจาก 

ชุมชนอืน (ความจาํ) 

   

40 

 
สินคา้ส่งออกของเคร็งทีส่งไปขายให้
ชุมชนอืนคือขอ้ใด (ความจาํ) 

   

41 เหตุใดตอ้งนาํตน้กระจดูมาคลุกตม
ก่อนนาํไปสานเป็นสาด (ความเขา้ใจ) 
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะสอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
42 การนาํดินเหนียวมาทามือก่อนรีด

นมควายมีจุดประสงคใ์นขอ้ใด 

(ความเขา้ใจ) 

   

43 หากนกัเรียนตอ้งการทาํใหเ้สน้กระจดู
แบนก่อนจะนาํไปสานแต่ไม่มีลกูกลิง
นกัเรียนจะทาํอยา่งไรโดยเนน้ความ
สะดวกทีสุด (นาํไปใช)้ 

   

44 การจบัผงึหรือการเก็บนาํผงึควรเก็บ
ในช่วงใดจึงจะปลอดภยัทีสุด 
(นาํไปใช)้ 

   

45 ขอ้ใดแสดงว่าคนเคร็งรู้จกัการแปรรูป
วสัดุและสิงทีมีอยูใ่นชุมชนให้ 
เกิดประโยชน์ (วิเคราะห์) 

   

46 วตัถุประสงคข์องการใส่ฟางขา้วรอง
พืนกระสอบกระจูดทีใชเ้ก็บปลาเค็ม
คือขอ้ใด (วิเคราะห์) 

   

47 กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดทีแสดงว่า 
คนเคร็งรู้จกัการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรในทอ้งถิน (ประเมินค่า) 

    

48 ขอ้ใดต่อไปนีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ชุมชนเคร็งระหว่างอดีต กบัปัจจุบนั
มากทีสุด (ประเมนิค่า) 

    

49 การปกครอง 
สมยัก่อนอาํเภอชะอวดเป็นส่วนหนึง
ของอาํเภอใด (ความจาํ) 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128 

ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะ สอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
50 ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ตาํบลในช่วงแรก

ของการตงักิงอาํเภอชะอวด (ความจาํ) 
    

51 ปัจจุบนัตาํบลเคร็งอยูภ่ายใต ้

การปกครองของอาํเภอในขอ้ใด 
(ความเขา้ใจ) 

    

52 

 
การดาํเนินการในขอ้ใดมีวตัถุประสงค์
เพือความสะดวกในการปกครองดูแล
ตาํบลเคร็งใหม้ีประสิทธิภาพ 

และทวัถึง (ความเขา้ใจ) 

    

53 

 
เหตุใดตาํบลเคร็งจึงโดดเดียวและ
แยกตวัออกมาจากตาํบลอืนใน 

อาํเภอชะอวด (วิเคราะห์) 

    

54 การแบ่งตาํบลเคร็งออกเป็น 5 หมู่บา้น
ท่านคิดว่ามีผลดีอยา่งไรมากทีสุด 
(วิเคราะห์) 

    

55 

 
บุคคลสําคญั 
ในสมยัรัชกาลที 5 ชาวเคร็งตอ้งนาํ
เงินภาษีไปจ่ายทีใด (ความจาํ) 

    

56 บุคคลใดไม่ใช่บุคคลสาํคญัของ 
ตาํบลเคร็ง (ความจาํ) 

    

57 หากท่านตอ้งการมีชือเสียงเกียวกบั
การรักษาความสงบปราบปรามโจร
ผูร้้าย ท่านควรปฏิบติัตวัเหมือนกบั
บุคคลสาํคญัในขอ้ใด (ความเขา้ใจ)  
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ข้อท ี ข้อคาํถาม

ระดับความคดิเห็น

ข้อเสนอแนะสอดคลอ้ง 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 
58 

 
หากท่านตอ้งการทาํงานใหป้ระสบ
ความสาํเร็จโดยการตงัเป้าหมายและ
ไปใหถึ้งเป้าหมายทีตงัไวใ้หไ้ดแ้สดง
ว่าท่านมีลกัษณะการทาํงานเหมือนกบั
บุคคลสาํคญัในขอ้ใด (ความเขา้ใจ)  

    

59 เหตุใดคนในหมู่บา้นจะใหก้ารนบัถือ
บุคคลทีไดชื้อว่าเป็นเสือ (วิเคราะห์) 

    

60 

 
เหตุใดในอดีตหน่วยงานรัฐจึงไม่มี
บทบาทในการปกครองใน 

เขตตาํบลเคร็ง (วิเคราะห์) 

    

                                                                                                         ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

                                                                                           
 ลงชือ                                                                                             
  (...........................................................) 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนทีมต่ีอหนังสืออ่านเพมิเตมิ 
เรือง ยาํถินแดนเคร็งสําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครศรีธรรมราช 

คาํชีแจง 
 แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทีมีต่อ 
หนังสืออ่ านเ พิม เ ติม  เ รือง  ย ํา ถินแดนเค ร็ ง  สําห รับนัก เ รียนชันมัธยม ศึกษาตอนต้น                         
จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยแบบสอบถามนีมีจาํนวนขอ้คาํถามทงัสิน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที 1 เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไป 

 ตอนที 2 เป็นคาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถิน
แดนเคร็งสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ตอนที 3 เป็นคาํถามแบบปลายเปิดเพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 ดงันนั ขอใหน้กัเรียนประเมินความคิดเห็นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม โดยทาํเครืองหมาย 
( ) ในช่องคะแนนทีตรงกบัความคิดเห็นของตนมากทีสุดเพียงขอ้เดียว ซึงความหมายของระดบั
ความคิดเห็น มีดงันี 

5 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มากทีสุด 

 4 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มาก 

 3 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 2 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ย 

 1 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 ความคิดเห็นของนกัเรียนครังนีไม่มีผลต่อคะแนนใด ๆ ทงัสิน คาํตอบของนกัเรียนจะเป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการของส่วนรวมทงัในระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถินและระดบัประเทศ จึง
ขอใหน้กัเรียนตงัใจตอบขอ้คาํถามตามความเป็นจริง 
 

         ผูว้ิจยั 

       นางสาวภาวณี ด่านศริะวานิชย ์

                                                                               นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา  
                                                                                     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไป 
เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   1   2  3  3 

เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 

 

ตอนที 2 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

รายการประเมนิ ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1. เนือหา 
1.1 จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํ
ความเขา้ใจ 

      

1.2 ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบั
วยัและความสนใจของผูเ้รียน 

      

1.3 ช่วยเพิมพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน       

1.4 ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการ
อ่าน 

      

1.5 สามารถสรุปเรืองราวหรือ
ใจความสาํคญัของเรืองได ้

      

2. การใช้ภาษา 
2.1 การใชภ้าษาสือความหมายได้
ชดัเจน 

      

2.2 ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบั
วยัและเขา้ใจง่าย 

      

2.3 การสะกดการันตถ์กูตอ้งตาม
หลกัภาษาไทย 

      

2.4 คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน       
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รายการประเมนิ 

ระดับความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ

5 4 3 2 1 
3. ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1 การจดัทาํรูปเล่มเหมาะสม เปิด
อ่านไดง่้าย 

      

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจ
ชวนใหอ้ยากอ่าน 

      

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือ       

3.4 คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์       

3.5 ตวัอกัษรทีพิมพส์วยงาม อ่านง่าย
และชดัเจน 

      

3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวาง
จงัหวะการพิมพต์วัอกัษร การจดั
ช่องว่างระหว่างภาพและตวัอกัษร
เหมาะสมกบัระดบัชนัและวยั 

      

3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่
ละหนา้ทาํไดเ้หมาะสม 

      

3.8 สีสนัสวยงามดึงดูดความสนใจ       

4. ภาพประกอบและแผนท ี

4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนั
สวยงามและชดัเจน 

      

4.2 ขนาดของภาพประกอบ
เหมาะสมกบัหนา้กระดาษและขนาด
ของตวัอกัษร 

      

4.3 จาํนวนภาพประกอบเหมาะสม
ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

      

4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถ
สร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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รายการประเมนิ 

ระดับความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ

5 4 3 2 1 
5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

5.1 ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิด 
ไดห้ลากหลาย 

      

5.2 ส่งเสริมใหม้ีความรู้ความเขา้ใจ
ในเนือหามากขึน 

      

6. คุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 

6.1 ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจในเรืองราวความเป็นมาของ
ทอ้งถิน 

      

6.2 ปลกูฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถิน 

      

6.3 มีสาระประโยชน์เหมาะสมทีจะ
ใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพมิเติมสาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

      

6.4 ช่วยปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดความรัก
และภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน 

      

6.5 สามารถนาํความรู้ทีไดจ้าก
หนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้
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ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

                                                                                                      ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียน 
ทีมต่ีอหนงัสืออ่านเพมิเตมิ เรืองยาํถินแดนเคร็ง  

สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สําหรับผู้เชียวชาญ 
 

คาํชีแจง 

 

 ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ชียวชาญในการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ เพือนาํไปเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นของนักเรียนทีมี
ต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง เพือเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการปรับปรุง แกไ้ขและ
พฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ทังนีให้ท่านทํา
เครืองหมาย ( ) ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงันี 

 

 +1 ... แน่ใจว่าขอ้คาํถามความคิดเห็นของนกัเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

   0 ... ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามความคิดเห็นของนกัเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ 
 -1 ... แน่ใจว่าขอ้คาํถามความคิดเห็นของนกัเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ 
 

 

 

                                                                                                          ผูว้ิจยั  
     นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย ์

     นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที 1 ความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 
1. เนือหา 
1.1จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 

    

1.2 ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รียน 

    

1.3 ช่วยเพิมพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน     

1.4 ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน     

1.5 สามารถสรุปเรืองราวหรือใจความสาํคญั
ของเรืองได ้

    

2. การใช้ภาษา 
2.1 การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน 

    

2.2 ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ
เขา้ใจง่าย 

    

2.3 การสะกดการันตถ์กูตอ้งตามหลกั
ภาษาไทย 

    

2.4 คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน     

3. ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1 การจดัทาํรูปเล่มสวยงาม เปิดอ่านไดง่้าย 

    

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจ ชวนให้
อยากอ่าน 

    

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือ     

3.4 คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์     

3.5 ตวัอกัษรทีพิมพส์วยงาม อ่านง่ายและ
ชดัเจน 

    

3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวางจงัหวะการ
พิมพต์วัอกัษร การจดัช่องว่างระหว่างภาพ
และตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชนัและวยั 
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รายการประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 
3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํ
ไดเ้หมาะสม 

    

3.8 สีสนัสวยงามดึงดูดความสนใจ     

4. ภาพประกอบและแผนท ี

4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงาม
และชดัเจน 

    

4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั
หนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 

    

4.3 จาํนวนภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา     

4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

    

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

5.1 ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดได้
หลากหลาย 

    

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหา
มากขึน 

    

6. คุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 

6.1 ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจใน
เรืองราวความเป็นมาของทอ้งถิน 

    

6.2 ปลกูฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิน 

    

6.3 มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใชเ้ป็น
หนงัสืออ่านเพมิเติมสาํหรับนกัเรียน ชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

    

6.4 ช่วยปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดความรักและ
ภูมิใจในวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถิน 

    

6.5 สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
  
                                                                                                          ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

                            ลงชือ 

 (....................................................) 
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ภาคผนวก ค 

 

ผลการวิเคราะห์เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
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ผลจากการสัมภาษณ์   
ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านสภาพภูมศิาสตร์   
พบว่าพรุเป็นพืนทีลุ่มนาํท่วมขงั ส่วนพรุควนเคร็งเกิดจากการตืนเขินของชายฝังทะเลใน

อดีตนาํทะเลสามารถเขา้ออกไดจ้นถึงบริเวณพรุ ในเวลาต่อมาเมือเกิดการทบัถมของตะกอนชายฝัง
มากขึน พืนทีพรุจึงกลายเป็นพืนทีปิด นาํทีท่วมขงัจึงกลายเป็นนาํจืด ส่วนพรุควนเคร็งนันมีเนือที
กวา้งใหญ่ ครอบคลุมหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ พทัลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ตาํบลเคร็งตงัอยู่ใน
เขตป่าพรุควนเคร็ง พืนทีประมาณร้อยละ 70 มีสภาพเป็นป่าพรุ ซึงหมายถึงพืนทีราบลุ่มมีนาํขัง
ตลอดทงัปี มีแม่นาํธรรมชาติไหลผา่นคือ แม่นาํชะอวด ซึงไหลออกสู่ทะเลทีอาํเภอปากพนัง ตาํบล
เคร็งตังอยู่ในอาํเภอชะอวด อยู่ทางตอนใต้ของจังหวดันครศรีธรรมราชห่างจากอาํเภอชะอวด
ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 88 กิโลเมตร เนือทีทงัหมดของตาํบลเคร็งมี 
110,000 ไร่ หรือ 176 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ จดตาํบลชะอวดกบัอาํเภอเชียรใหญ่ ทิศใต ้
จดตาํบลขอนหาด อาํเภอชะอวด ทิศตะวนัออก จดอาํเภอหัวไทร อาํเภอเชียรใหญ่ ทิศตะวนัตก  จด
ตาํบลนางหลง และตาํบลท่าเสม็ด อาํเภอชะอวด จาํนวนหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
เคร็งมีทงัหมด 11 หมู่บา้น มีจาํนวนประชากรทงัสิน 7,640 คน สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ในช่วง
เดือนกุมภาพนัธ-์เมษายน อากาศค่อนขา้งร้อนตลอดปี ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตงัแต่
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ฝนตกไม่ชุกมากนกั ในช่วงที
สองตงัแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็นช่วงทีฝนตกหนกัมาก ทาํใหเ้กิดนาํท่วมขงัในบางพืนทีทุก
ปี เพราะไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ พนัธุ์ไมบ้ริเวณ
ขอบพรุส่วนใหญ่เป็นไมช้อบขึนในทีโล่งแจง้ ตอ้งการแสงมาก สาํหรับป่าพรุควนเคร็งบริเวณขอบ
พรุดา้นในพบชนิดไมย้นืตน้กระจดักระจายปะปนอยูห่่าง ๆ เช่น หวา้หิน ชะเมานาํ เทียะ จิก เสม็ด
ชุน เตียว กระท่อมขีหมู สมเส็ด และในบางพืนทีพบพืชมีพืชวงศป์าลม์ขึนอยู่หลายชนิด เช่น กระ
พอ้ กระพอ้แดง หลาวชะโอน ตะคอ้ สาคู เป็นตน้ จากขอบพรุออกมา จะมีสภาพเป็นพืนนาํและทุ่ง
โล่ง ซึงพบพืชลม้ลุกขึนกระจดักระจายอยูท่วัไปและหนาแน่น เช่น หญา้คมบาง กง ลาํเทง เทียนนาํ 
ปุด คลา้ เปรียะ เถาคนั ซึงบริเวณนีเป็นทีอาศยัและวางไข่ของปลา เต่า ตะพาบนาํ นกนาํ และสัตว์
ปีกหลายชนิด สาํหรับขอบพรุดา้นนอก จะพบพนัธุ์ไมเ้สม็ดขึนกระจายอยู่ทวัไป พนัธุ์ไมพื้นล่าง
ของป่าเสมด็ ส่วนใหญ่ทีพบคือกระจูด และย่านลิเภาเล็ก ในอดีตเคร็งมีความอุดมสมบูรณ์ทางดน้
ทรัพยากรธรรมชาติมาก ทงัสตัวน์าํและสตัวป่์า มีปลานาํจืดมากมายหลายชนิด เช่น ปลาอีเติง อีสับ 
อีจบั โดยเฉพาะปลาลาํพนัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ปลาลาํพนั มีลกัษณะคลา้ยปลาดุก มีดอกเหลืองตาม
กลางตวั มีปลอ้งขีดเป็นเสน้ตามลาํตวั ลาํตวัแบน มีสีแดงคลา้ยปลาไหล กินลูกเตียว และรากหญา้
เป็นอาหาร อาศยัอยูใ่นโพรงดินทีโคนตน้ไม ้ส่วนชา้งค่อมชอบกินตน้ปรือ ตน้กก มีลกัษณะสูงกว่า
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ควายไม่มาก เป็นชา้งตวัเลก็ อาศยัอยูใ่นพรุ ใชชี้วิตอยูร่วมกบัฝงูควายป่า ถา้รู้ตวัว่าจะตาย จะมาตาย
ทีเดียวกนัเป็นสุสานชา้ง สนันิษฐานว่า ทีหมู่ 8 บา้นเสมด็งาม จะเป็นสุสานชา้ง เพราะเคยมีชาวบา้น
จะขุดดิน แต่ขุดแลว้เจอฟันช้างกับกระดูกช้าง และผลพวงจากสงครามโลกครังที 2 ญีปุ่นแพ้
สงคราม ทาํใหอ้าวุธหลงเหลืออยู ่อาวุธนีชาวบา้นนาํมาใชย้งิชา้ง ล่าชา้ง เพือนาํมาเป็นอาหาร เอางา 
และกระดูกมาเป็นส่วนผสมของยา ทาํใหช้า้งลม้ตายเป็นจาํนวนมาก ในอดีตตาํบลเคร็งใชเ้รือในการ
เดินทาง หากนาํตืนใชเ้รือถ่อเพือเก็บกระจูด หาปลา หากนาํลึกจะใชเ้รือแจว (เรือหางยาว) การ
สญัจรทางนาํจะเป็นคลองสายเลก็ๆมีตน้ไมขึ้นพาดทบัไปมา ชาวบา้นตอ้งช่วยกนัขุดลอกคลองอยู่
เป็นระยะ ช่วงนาํลดสามารถเดินลดัเลาะมาตามรากไมไ้ดบ้า้งแต่ตอ้งฟันตน้ไมว้างกบัรากไมเ้พือใช้
เดินหรือตอ้งเดินมาตามรากตน้ไทร บางช่วงทีมีนาํก็ใชเ้รือพาย การคมนาคมทางบกมีเฉพาะถนน
สาํหรับคนเดิน ต่อมาในปีพ.ศ. 2518 จึงไดท้าํถนนสาํหรับ ใหร้ถวิง 

  
   ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านประวตัคิวามเป็นมา 
พบว่า “เคร็ง” มาจากเรืองเล่า 2 ตาํนาน  คือตาํนานที 1 มาจากคาํว่า “เคร่งเครียด” เพราะจาก

สภาพภูมิศาสตร์ทีทุรกนัดาร เดินทางลาํบาก มีสตัวร้์ายและโรคระบาดคือโรคเทา้ชา้งทีไม่รักษาให้
หายขาดได ้ และตาํนานที 2 มาจากการถือปฏิบติัธรรมอย่างเค่งครัดของพระแพง ชาวบา้นทีเดิน
ทางผา่นไปมาจึงเรียกชือสถานทีปฏิบติัธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่งครัด ควนเคร่งครัด ควนเคร่ง
และไดเ้พียนมาเป็นควนเคร็งในทีสุด ตาํบลเคร็งเริมมีมนุษยเ์ขา้ไปอาศยัครังแรกเมือราวพ.ศ. 2387 
ตรงกับสมยัรัชกาลที 3 หรือก่อนหน้านีไม่มากนัก ซึงพอ้งกับการปรากฎของชือขา้ราชการใน
ทาํเนียบขา้ราชการเมือง นครศรีธรรมราช ในสมยัของรัชกาลที 2 ทีระบุถึง หมืนภกัดีนิตย  ์นายที
เคร็ง เป็นทีพกหมากขึนทา้ยวงั นา 400 ฝ่ายซา้ยหมืนวงับุรี รองทีเคร็งเป็นทีพกหมากขึนทา้ยวงั นา 
300 การอพยพยา้ยถินส่วนใหญ่จะอพยพมาจากอาํเภอหัวไทรและเชียรใหญ่ ทังนีเพือการ
แลกเปลียนพืชผลในทอ้งถิน และการแต่งงาน และการผกูเกลอ เป็นอุบายในการผกูมิตร ฝากเพือน
ฝากลกูหลาน เพราะความทุกขย์ากจากภยัธรรมชาติกลุ่มหัวไทรไดม้าเอาไมที้ลม้จากวาตภยัไปใช้
โดยแลกกบัขา้วและปลา จึงเกิดหัวเกลอ พ่อเกลอแม่เกลอ ซึงเลือกมาจากคนอายุใกลเ้คียงกนัหรือ
ถกูชะตากนั 
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           ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านวถิีชีวติและภูมปัิญญาของชุมชน 
พบว่า คนเคร็งในอดีตใชท้างตะโหนด ใบสับปะรดแทน ชอ้น ใชใ้บยางเยบ็เป็นแก้วกินนาํ 

ใชใ้บตอ้หมากคดขา้วห่อ เมือถึงหนา้แลง้ช่วงเขา้ไปถอนกระจูด จะใชต้น้กระจูดแทนหลอดดูดนาํ 
(กระทุง้ขา้งในตน้ใหก้ลวง) คือขุดหลุมเอาไวร้อใหน้าํซึมออกมาแลว้ใชห้ลอดกระจูดดูดนาํจากบ่อ
ทีขุดไวกิ้นไดเ้ลย เมือถอนกระจูดเสร็จมาพกัเหนือยก็มากินนาํในบ่อ ผลไมก้็กินกลว้ยมุดสังข์ ลูก
ขลบ มะขามป้อมเป็นของกินตบทา้ย หรืออาจจะกินนาํจากไมเ้สม็ดโดยกรีดตามลาํตน้ นาํจะหยด
ออกมา แลว้เอาแกว้รองมาดืมไดเ้ลย ไมเ้สมด็เยอะเป็นไมเ้นืออ่อน ชาวบา้นมกัเอาเปลือกมาทาํขีไต้
เพราะซึมนาํมนัไดดี้ หรือเอาไวส้ร้างบา้นก็ได ้

 คนเคร็งจะเอานมควายมาแทนกะทิ เอามาทาํนาํแกงเผด็โดยการตงันมควายใส่หมอ้ใหเ้ดือด  
ทุบกระเทียมเพือดบักลินคาว และตงัไฟให้หอม ใชแ้กงเผด็ตามปกติ จะแกงหมู แกงปลาก็ได ้ถา้
เลียงควายมาก บางครังก็ขายเพือใหเ้อาไปฆ่ากิน หรือขายเพือเอาไปทาํนา ควาย 1 ตวั สามารถขาย
ไดท้งัเนือและเขา กระทงัหน้าควายยงัขายไดว้ิธีรีดนมควายให้เอาดินเหนียวลามือ (ทามือ) ให้ลืน 
เพือป้องกนัไมใ่หค้วายเจ็บ จะรีดนมควายช่วงลกูอ่อน กบัช่วงเดือน 2- 3  

ในดา้นสุขอนามยัทีตาํบลเคร็งมีโรคระบาดมาก โดยเฉพาะโรคมานโทะ ตีนโทะ (โรค
เทา้ชา้ง)เป็นโรคติดต่อ เกิดจากยงุชนิดหนึงเป็นพาหะ ทาํให้ต่อมนาํเหลืองบริเวณขาหนีบตนั บวม
ตงัแต่ฝ่าเทา้ถึงตน้ขา แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และสามารถมีอายุยืนไดถึ้ง 70-

80 ปี การรักษาแบบพืนบา้น จะใชว้ิธีการฝังทรายบา้ง มีการบีบนวดโดยหมอตาํแยบา้ง ซึงบางรายก็
หาย บางรายก็ไม่หาย บางคนยงัปรากฏมีร่องรอยของโรคใหเ้ราไดพ้บเห็นในปัจจุบนั ภูมิปัญญาของ
ตาํบลเคร็งไดแ้ก่ การตีผงึจะดูผงึบินมาช่วงเดือน7-8 ถา้มีนาํสมบูรณ์และดอกไมม้ากผงึจะมารวมตวั
กนัเป็นจาํนวนมาก แม่ผงึจะมาจากทางลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้แต่ถา้ฝนตกมาก ดอกไมจ้ะไม่
ออกดอก ผงึจะมาตอมดอกเสมด็ ดอกท่อมขีหมู ดอกไมยราพ ดอกบวั ฯลฯ ในกรณีทีผงึมาก ให้ตี
ช่วงคืนเดือนมืด หา้มตีเดือนแจง้ เพราะผงึจะมารุมต่อย ตอ้งมีการเซ่นบอกเจา้ที วนัองัคาร หรือวนั
เสาร์ (เพราะเชือว่าเป็นวนัแข็ง) วิธีการตีผงึ ยงิลกูตะกวัใหไ้ปพาดบนปางไม ้แลว้ร้อยเชือกบนัไดลิง 
ทาํบนัไดลิงขึนไปพร้อมกบัถือเชือกอีกเส้นเพือเอาไวโ้ยงถงัใส่นาํผึงลงมา ใชค้บไฟ (ใชพ้ดพร้าว 
มดัตวัพดใหย้าว ประมาณ1 เมตร ขนาดใหญ่เท่าแขง้ สามารถกาํไดร้อบมือ) ส่ายคบไฟไปมาเพือให้
แม่ผงึบินมาตามดอกไฟแลว้หล่นลงพืน ฉีกเอารังผงึทีกิงไมอ้อกก่อนแลว้วางพาดบนกิงไม ้และดึง
เอาโคลขึ้นมา (เมือก่อนเอาหนงัววั หนงัควาย มาหุ้มโดยใชไ้หเป็นแบบ แต่ปัจจุบนัใชถ้งัแทน) ตดั
เอาหวันาํผงึใส่ในถงั(โคล)้ ใหห้มดก่อนแลว้ค่อยเอารังผงึวางไวข้า้งบน โยงเชือกโคลล้งมาขา้งล่าง 
(ถา้ตีผงึกลางวนัใชค้วนัไฟ เพือให้ผึงบินออกจากรัง ในกรณีทีมีไม่กีรัง) เอาโคลที้มีรังผึงเทใส่ถงั
ใหญ่ และนาํรังผงึมาปันทีบา้น ส่วนขนัตอนการจบัปลา ชาวบา้นจะใชว้ิธีการดูแหล่งนาํว่ามีนาํผุด
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อยูริ่มตลิงหรือเปล่า เพราะปลาจะหายใจเป็นฟองอากาศขึนมา ปลาบว้นนาํขึนมาหายใจ ถา้ปลาเป็น
ตวัใหญ่ ฟองอากศจะตีวงกวา้ง เมือถึงหนา้แลง้จะถอนบวั ถอนหญา้ในคลองออกหมด แลว้ทอดแห 
ปลาทีมกัจบัได ้คือปลาชะโด ปลาช่อน ปลาหลาด ปลาอีจบั แต่เมือถึงฤดูปลาวางไข่ จะไม่จบัหมด 
จะเวน้ปลาไวใ้ห้เฝ้าครอก ให้มนัเลียงลูก เครืองมือและวิธีการทีชาวบา้นใชจ้บัปลาก็มีอยู่ดว้ยกัน
หลายชนิด ซึงจะขึนอยูก่บัแหล่งนาํและชนิดของปลา ชาวบา้นจะวางเครืองมือจบัปลาแถวยน โดย
จะแหย่ปลาให้ตืน ปลาจะไดเ้ขา้ไซ เขา้เครืองมือจบัปลา เครืองมือจบัปลาจะมีไซ โดยจะวางตาม
ช่องริมตลิง เพราะเป็นทางปลาผ่าน ถา้นาํสูงประมาณระดบัอก ตอ้งวางริมตลิง เอาไมปั้กไซยึดไว้
กบัดิน เพือใหรู้้ว่าไซอยูต่รงไหน และไม่ใหล้อยไปทีอืน หากจะมาดูว่าปลาติดหรือไม่ ก็ยกไมขึ้นดู 
ชาวบา้นจะจบักินกนัเอง ถา้เหลือจึงขาย สงวนไวแ้ต่ในหมู่บา้น ไม่ให้คนทีอืนเขา้มาหาปลา กดั ใช้
วางตามยาวของคลอง สามารถดกัปลาไดเ้ป็นจาํนวนมากขึนอยู่กบัขนาดความยาวของตาข่าย และ
หลุมวิงซึงเป็นเครืองมือจบัปลาช่วงหน้าร้อน เป็นกลลวงปลา โดยขุดหลุมทิงไว ้อาจจะใชถ้งัหรือ
โอ่งมารองนาํไว ้เมือถึงหนา้ร้อนปลาจะหาทางว่ายไปจนเจอนาํ ทีอยู่ในหลุมหรือถงันนัหลุมวิงมกั
ทาํเดือน4-5 เพราะเป็นหนา้เก็บเกียว สามารถวิดปลาได ้ปัจจุบนัไม่ทาํหลุมวิงแลว้ เพราะไม่มีคลอง
ลึก ทาํนบเขือนกนันาํหมด ทาํให้นาํแห้งทาํหลุมวิงไม่ได ้วิธีถนอมอาหารในตาํบลเคร็งมีดว้ยกนั
หลายวิธีคือการทาํปลาร้า ใชป้ลาตาย เนือล่ม(เละ) แลว้ตดัหัวออกและควกัไส้ โรยเกลือหมกัทิงไว้
ครึงวนั ลา้งนาํ ตากแดดต่ออีกครึงวนั ยดัทอ้งดว้ยเกลือ ผสมกบันาํตาล (เพือป้องกนัแมลงวนั) หมกั
ทิงไวข้า้มคืน จากนนัตากแดดต่ออีก 1 วนั การทาํปลาช่อนแห้ง ตวัใหญ่ ตอ้งผ่าเป็นริวก่อนนาํไป
ตากแดด เพือให้แห้งเร็วส่วนตวัเล็กตดัหัวออกอย่างเดียว การทาํปลาแห้ง(ใชก้ระบอกไมไ้ผ่และ
ผลา) ใชไ้มไ้ผสี่สุก หรือไมไ้ผต่ง ตดัออกเป็นท่อนๆ แลว้เอาปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ควกัไส้
ออก ยดัใส่ในกระบอกไมไ้ผ ่เอาใบตอ้หมากยดัปิดหวักระบอก จากนนันาํมายา่งเสร็จแลว้เอามาตาก
แดดต่ออีก 1 วนั นาํมาวางบนผลา (ชนัไมไ้ผ่ สาํหรับวางของแห้ง) ให้ได้รับไอร้อนจากการปรุง
อาหาร เพือป้องกนัอาหารเน่าเสีย การทาํปลาเค็ม (ใชกิ้นตอนหนา้นาํ)ควกัไส้ ควกัพุงปลาออก ลา้ง
นาํใหส้ะอาด คลุกเกลือและตากแดดต่อจนแหง้ (เนือปลาแข็ง) เก็บใส่กระสอบกระจูด ขา้งในจะมี
ฟางขา้วรองอยูเ่พือป้องกนัไม่ใหป้ลาขึนรา 
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           ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านศาสนาและความเชือ 
พบว่าชาวบา้นในพืนทีตาํบลเคร็งมีการนบัถือสิงศกัดิสิทธิมาตงัแต่โบราณ ซึงก็คือการนับถือ

ทวด และจากความเชือนีจึงทาํหมี้ประเพณีและการทาํบุญเซ่นไหวสื้บต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ทวด 
คือ คนทีเคร่งศาสนา เก่งกลา้วิชา จนกลายร่างเป็นงู เสือ จระเข ้ได ้สถานทีทีทวดอยู่เรียกว่า หลา 
(ศาลา) ส่วนใหญ่จะมีอยูทุ่กหมู่บา้น หลาทวด มีไวเ้พือป้องกนัรักษาพืนที ทีตงัของหลาทวด มีนาค
วน คือการเอาจุดปลายสุดของทีดินแต่ละคนทีจะชนกนัเวน้ไวเ้พือตงัหลาทวด เวน้ไวเ้ป็นรูปวงกลม
ประมาณ 1 ไร่ เป็นกุศโลบายเพือไม่ใหท้ะเลาะกนัเรืองทีดิน และสถานทีทีคนเห็นทวดมาปรากฏ จะ
เอาทีบริเวณนนัเป็นทีตงัหลาทวด การทาํบุญหลาทวด มกัทาํในช่วงเจ็บไขไ้ม่สบาย คือหากเราไป
บนศาลากล่าวไว ้ก็จะไปแกบ้นโดยการทาํบุญหลาทวด เมือถึงเดือน 9 จะมีพิธีฉลองทราย ทาํวนัใด
ก็ไดแ้ลว้แต่จะสะดวก การจดัพิธีฉลองทราย ชาวบา้นจะช่วยกนัถางหญา้ กวาดหลาทวด นาํทรายไป
สร้างเจดียท์รายและนาํดอกไม ้ธูป เทียน ไปจุดลอ้มรอบคนละดอก ตกแต่งให้สวยงามนาํธงขาวไป
ปัก ยอดกองทราย ในธงขาวนนัจะเขียนชือทีอยูข่องคนทีไปฉลองทรายเสร็จแลว้ก็เอาขึนไมไ้ผ่ปัก
ธงไวต้ลอดจนกว่าจะพงั จากนนัชาวบา้นจะนิมนตพ์ระไปสวดพาหุง ถวายเพลพระ ของเซ่นไหวจ้ะ
เป็นทีสิบสอง คือ นาํกบัขา้วคาวหวานหรืออืนๆ ใส่ใหค้รบ 12 อยา่ง แต่หา้มมีเหลา้ (ยาสูบได)้ กลุ่ม
คนในตาํบลเคร็งยงัมีประเพณีและการละเล่นประเพณีลากพระทางนาํ เดือน 12 เป็นประเพณีลาก
พระของวดัควนยาว จะใชเ้รือลากไปตามควนชิง ควนเคร็งโดยเอาเรือ 2 ลาํ มาต่อกนัทาํเป็นแพ แลว้
เอาเรือลากไปประมาณ 10 ลาํ แต่ละลาํจะมีคนพายเรืออยูป่ระมาณ 10 คน จะมีพระนงัไปกบัเรือดว้ย 
ประมาณ 2-3 รูป เมือถึงเวลาจาํวดัพระก็จะนอนในเรือ พระบกจะลากช่วงออกพรรษาประมาณ 15 
คาํ เดือน 11 แต่พระนาํ จะลากช่วงเดือน 12 ร้องเพลงบอก ในช่วงเดือน 5 ก่อนสงกรานต์ คนร้อง
เพลงบอกจะมาร้องชมเจา้บา้น ใหพ้ร และอวยพร จะไปร้องเวลาใดก็ได ้หรือช่วงตกคาํหลงัจากทาํ
นาเสร็จก็ไปร้องเพลงบอก ตามบา้นต่างๆ รวมตวักนัไป 6-10 คน ในแต่ละหมู่บา้นมีประมาณ 1-2 
กลุ่ม ชวนกนัมาเล่นสนุกๆ ส่งเสริมใหช้าวบา้นสามคัคี ไม่ทะเลาะกนั เจา้เริน (เจา้บา้น) ก็จะใหเ้หลา้ 
หรือเงิน 2-3 บาท เป็นการตอบแทน   สงกรานต ์หนุ่มสาวจะมีการหยอกลอ้ช่วยกนัจบัเพือนในกลุ่ม
ทุ่มในปลกัควาย เมือสาํเร็จก็จะอาบนาํ ทาแป้งแต่งตวัใหอ้ยา่งดี แลว้ก็เลียงเหลา้ ซือเหลา้ให้กินเพือ
เป็นการปลอบใจ การแต่งงาน ความเชือสมยัก่อน ผูช้ายตอ้งลกั(ขโมย)ววั ควายเป็นถึงจะไปขอ
ผูห้ญิงแต่งงานได ้ตอ้งเป็นนักเลงเพือจะดูแลผูห้ญิงได้ ส่วนใหญ่แลว้จะนิยมลกัววัมากกว่าควาย
เพราะววัไม่ดอ้น(ดุ)เท่าควาย ชาวอาํเภอหวัไทรและอาํเภอเชียรใหญ่กบัตาํบลเคร็งมกัจะแต่งงานกนั 
เพราะเป็นการเกือหนุนกนัเรืองอาหาร แบ่งปันกนั แลกเปลียน หมาก พลู สะตอ ขา้ว ปลา ตาม
ประเพณีเมือแต่งงานแลว้ตอ้งมาอยูบ่า้นผูห้ญิงส่วนสินสอด คือการใหเ้งิน และสร้างบา้น ตอ้งสร้าง
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บา้นให ้1 หลงั ตรงชานบา้นตอ้งทาํจากไมเ้คียม 12 แผน่ เพือแสดงฐานะและความพยายามของฝ่าย
เจา้บ่าว  
  
           ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

พบว่า การประกอบอาชีพในตาํบลเคร็งมีดงันี อาชีพถอนกระจูด การถอนกระจูดขายเป็น
อาชีพดงัเดิมของคนเคร็ง และต่อมาไดพ้ฒันาต่อยอดจนกลายเป็นแหล่งรายไดที้ใหญ่ทีสุดให้กบัคน
ในตาํบลนี ในอดีตคนเคร็งจะเอาต้นกระจูดใส่เรือไปขายทีทะเลน้อย เพราะบริเวณทะเลน้อยมี
กระจูดไม่เพียงพอ บางครังชาวทะเลนอ้ยก็มาซือเอง การซือขายมีมาเป็นร้อยเป็นปีแลว้ คนเคร็งจะ
ส่งกระจูดเป็นสินคา้ออกเขา้สู่ตลาดชะอวด และส่งต่อยงัอาํเภอปากพนงัเขา้สู่กรุงเทพฯ การตม้เหลา้
เถือน เหลา้ในควนเคร็งจะใชน้าํผึงจาก อาํเภอชะอวด อาํเภอปากพนัง อาํเภอเชียรใหญ่ อาํเภอหัว
ไทร อาํเภอระโนด (เรียกว่านาํผงึโนด) ส่วนประกอบ คือนาํผงึจะไดม้าจากการปาดงวงจาก และรอ
ใหน้าํหยดลงมา แลว้เอากระบอกรับ ต่อมาเอาไปตม้ในกระทะจนเดือด ขน้ เหนียว เหมือนนาํผึง 
ผสมนาํ 3 ปีบกบันาํผงึจาก 1 ปีบหมกัในโอ่งหาเคียม 1 ราก มาสับ ให้ได ้2 กาํมือ แลว้หมกัจนเป็น
ส่าเหลา้ (ฟองขึน) เอากระทะตงัไฟ เอานาํเปล่าใส่ลงไป ฟองจะขึนเรือย ๆ รอจนฟองหมด ไอนาํจะ
เดือด (เหงือ) วิงชนกระทะไหลลงมากลายเป็นเหลา้ เหงือจะหยดไหลลงมาตามแมงดา(รางรอง
เหลา้) ลงกระบอก หรือขวด ในอดีตชาวบา้นในตาํลเคร็งจะมีการแลกเปลียนสินคา้หรือติดต่อคา้ขาย
กบัชาวบา้นพืนทีบริเวณใกลเ้คียง ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลียนอาหารหรือสินคา้เพือยงัชีพ  คน
เคร็งจะเอาเอานาํกระจูด หวาย สม้หลุมพี ไปแลกทีอาํเภอหัวไทรและอาํเภอเชียรใหญ่ แลกไดข้า้ว
กลบัมา ถา้ไปอาํเภอปากพนงัจะเอา ปลาโคบ ปลาแป้น ไปแลกปลาทะเลมากิน โดยเอาปลาเสียบไม้
ยา่งไปก่อน ส่วนทีตลาดอาํเภอชะอวดมกัจะนาํส้มหลุมพี ลูกไมป่้า กระจูด และปลาไปขาย เครือง
อุปโภค บริโภค ทีตอ้งมาซือในตลาดชะอวดเช่น หอม กระเทียม เสือผา้ เกลือ นาํปลา ไมขี้ด เคยกุง้
กลบัไปเคร็ง 4–5 วนัจะออกมาตลาดสกัที โดยจะเดินทางมาทางเรือกบัเดิน ถา้ใชเ้รือถ่อใชเ้วลา 2ชงั
โมงครึงจึงจะถึงตลาดชะอวด มีการซือขายเคยปลา ปลาดุกร้า ปลาเค็ม ปลาแหง้ ปลาสด คนเคร็งจะ
เป็นพ่อคา้คนกลาง ซือมาจากทะเลนอ้ยแลว้ไปขายทีอืน บางครังก็ซือเก็บไวกิ้นเอง ชาวทะเลนอ้ยจะ
เอาปลาทะเลมาขายเร่ขายตามบา้นทีตาํบลเคร็ง เช่น ปลาแดง ปลาทู ส่วนคนเคร็งจะเอาปลานาํจืดไป
ขายทะเลนอ้ย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก โดยเอาไปขายกบัแม่คา้โดยตรง 
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           ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านระบบการปกครอง 
พบว่าในอดีตตาํบลชะอวด ตอ้งขึนอยูก่บัอาํเภอร่อนพิบูลย ์(ในสมยัของขุนสรรถเคร็งนิคม) 

จนกระทงัถึงพ.ศ.2466 ไดมี้การจดัตังกิงอาํเภอชะอวดขึน และเมือถึงพ.ศ.2496 จึงยกระดบัเป็น 
อาํเภอชะอวด และไดแ้ยกเป็น 5 ตาํบล โดยมีกาํนัน สารวตัรกาํนันและผูช่้วยสารวตัรกาํนันเป็น
ผูดู้แล ดงันี ตาํบลชะอวด มีกาํนันอ่อน คลงัจนัทร์ ตาํบลวงัอ่าง มีกาํนันพุ นาคะสุวรรณ ตาํบลท่า
ประจะ มีกาํนนัจาง อกัษรพนัธ ์ตาํบลท่าเสมด็ มีกาํนนัแดง เดชเกิด ตาํบลเคร็ง มีกาํนนัคลา้ย  
พรหมพิทักษ์ เป็นผูดู้แล ในตาํบลเคร็งได้แยกออกมาเป็น 5 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็จะเลือก
ผูใ้หญ่บา้นของตนและมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นผูช่้วย ผูน้าํชุมชนทีชาวบา้นนบัถือมี ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั 
ขุนสรรถเคร็งนิคม เสือ โจร (มกัจะหนีมากบดานทีเคร็งเพราะเหมาะกบัการซ่อนตวัไดดี้ เป็นป่า 
เป็นเกาะ เป็นทีหลบอยา่งดี) ในชุมชนเลก็ๆทีมีความกนัดาร ชาวบา้นจะใหค้วามนบัถือคนใหญ่ (ผูม้ี
บารมี) ซึงคอยปกครองดูแลคนในชุมชน ทีภาครัฐเขา้ไปดูแลได้ไม่ทัวถึง คนใหญ่ในชุมชนจึง
กลายเป็นเสือ ช่วยจดัการคดีความทีฝ่ายปกครองทาํไม่ได ้คดีทีชาวบา้นไม่ตอ้งการให้ถึงเจา้หน้าที 
หรือคดีความทีเกิดกบัญาติพีนอ้งของเสือเอง แต่ในบางครังเสือก็ขโมยววั ควายของชาวบา้นมาไถ
นา มาประกอบอาชีพเสียเอง จากสภาพดงักล่าวทาํให้มีชุมเสือน้อยใหญ่เกิดขึนในตาํบลเคร็ง โดย
ชุมเสือทีใหญ่ทีสุดคือชุมเสือของ เสือเลือม เสือเสาร์ เสือหร่าน เสือวาดควายฝงู เสือเอือน(ขุนพนัธ์
เคยปลอมตวัเป็นจีนยอ้มผา้เพือมาตามจบัเสือเอือน) เสืออิม(เป็นพ่อของ นายก อบต.สมเอก อินทร์
ช่วย) มีเรืองเล่าว่าขุนพนัธเ์คยมาหลอกแม่(ภรรยาเสืออิม)ว่าเสืออิมตายแลว้ เพือจะสะกดรอยตามไป
หา (เพราะภรรยาจะตอ้งไปดูทีซ่อนของเสืออิม ว่าตายจริงหรือไม่) แต่ภรรยาเสืออิมรู้ทนัขุนพนัธ ์
เลยไม่ไปดูทีซ่อน ขุนพนัธจึ์งไม่สามารถตามจบัเสืออิมได ้

 
           ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านบุคคลสําคญั 

พบว่าบุคคลสาํคญัทีชาวบา้นนบัถือมี ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั พระครูสุวรรณธรรมรังสี ขุนสรรถ
เคร็งนิคม นายสงค ์สุขทอง 

 ขุนสมรรถเคร็งนิคมเริมจากการเป็นกาํนนั ชือ กาํนนัดาํ ผวิขาว เกิดเมือปี พ.ศ. 2420 ในปี 
พ.ศ.2448 ทีมีการเลิกทาส รัชกาลที 5 ไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิใหขึ้นเป็นขนุสมรรถเคร็งนิคม มี
หนา้ที ทาํรังวดัทีดิน (ใชเ้หลก็ 2 หุน ยาวประมาณครึงเมตร คลา้ยกระบองท่อนวดัทีดิน) นาํภาษีไป
จ่ายทีอาํเภอร่อนพิบูลยแ์ละ รับแจง้เกิด แจง้ตาย เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2504  

พระครูสุวรรณธรรมรังสี (ตาหลวงจ่าง) เดิมชือนายกระจ่าง อรุณเดช เกิดเมือพ .ศ.2434 มี
ภูมิลาํเนาอยูที่บา้นควนยาว บิดาชือนายเอียด อรุณเดช ส่วนมารดาชือนางเพง็ อรุณเดช ท่านเริมบวช
เมืออาย ุ22 ปี ทีวดัควนยาวจนเป็นเจา้อาวาส และยงัเป็นอดีตเจา้คณะอาํเภอรูปแรก 
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ของอาํเภอชะอวดอีกด้วย ท่านได้มรณภาพเมือปี  พ.ศ.2515 และในปี พ.ศ.2517 ได้จัดให้มีพิธี
พระราชทานเพลิงศพทีวดัควนยา ตาหลวงจ่างเป็นพระศกัดิสิทธิ ทงัพระภิกษุและชาวบา้นต่าง
เคารพนับถือ บนบานไดท้งัขณะมีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแลว้ (แกบ้นตอ้งใชข้นมโคหัวรกคลุก
มะพร้าว และพวงมาลยัเท่านนั) 

นายสงค ์สุขทอง ตาสงค์จะดืมมาก หรือดืมน้อย ก็เมาเฮฮาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
ทะเลาะวิวาทกบัใครเลย คือ ยงิเมายงิทาํงานมาก แกมีวิธีการดีมาก โดยรู้จกับงัคบัจิตใจตวัเอง คือ ถา้
ไม่ทาํงานก็จะดืมนิดหน่อย เพือแกเ้ฮียน ถา้ทาํงานนอ้ยก็จะดืมนอ้ย แต่ถา้ทาํงานมากก็จะดืมมาก จะ
ดืมเขา้ไปมากเท่าไร ก็ไม่เคยเสียงานเลย เวลาแกไปถางป่าในหน้าทาํไร่ แกไม่เคยคดขา้วห่อไป แก
จะนําเหลา้ (เหลา้เถือนตม้เอง) ไปเป็นไห ๆ ไปวางเอาไวต้ามจุดทีแกจะถางป่าผ่านไป แลว้ตัง
ปณิธานขึนในใจแกเอง กาํหนดไวว้่าถา้ถางป่าไปไม่ถึงทีตงัไหเหลา้แลว้จะไม่หยดุ ตอ้งถางให้ถึงจึง
จะหยดุ เมือถึงไหเหลา้แลว้จะเป็นเวลาไหนฝนจะตก แดดจะร้อน จะร้อนหรือหนาวไม่เกียว แกจะ
ยกไหเหลา้ขึนซด เหมือนกบักินนาํ ซดเอา ๆ แลว้เลือนไหไปตงัไวใ้นป่าจุดขา้งหน้า ทีแกจะถางป่า
ผา่นไป แกไดท้าํอยูอ่ยา่งนีทุกครังเป็นประจาํ จนแกมีทีดินแบ่งให้ลูกจาํนวนมาก แกเป็นคนทีเกิด
และตายอยูใ่นตาํบลเคร็ง ไม่เคยโอนหรือยา้ยไปอยูที่ใดเลย 
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ผลจากการจดัประเด็นกลุ่มสนทนา 
ผลจากการจดัประเด็นกลุ่มสนทนาในด้านสภาพภูมศิาสตร์  
พบว่าพรุเป็นพืนทีลุ่มนาํท่วมขงั ส่วนพรุควนเคร็งเกิดจากการตืนเขินของชายฝังทะเลในอดีต

นาํทะเลสามารถเขา้ออกไดจ้นถึงบริเวณพรุ ในเวลาต่อมาเมือเกิดการทบัถมของตะกอนชายฝังมาก
ขึน พืนทีพรุจึงกลายเป็นพืนทีปิด นาํทีท่วมขงัจึงกลายเป็นนาํจืด ส่วนพรุควนเคร็งนนัมีเนือทีกวา้ง
ใหญ่ ครอบคลุมหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ พทัลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ตาํบลเคร็งตงัอยู่ในเขตป่า
พรุควนเคร็ง พืนทีประมาณร้อยละ 70 มีสภาพเป็นป่าพรุ ซึงหมายถึงพืนทีราบลุ่มมีนาํขงัตลอดทงัปี 
มีแม่นาํธรรมชาติไหลผา่นคือ แม่นาํชะอวด ซึงไหลออกสู่ทะเลทีอาํเภอปากพนัง ตาํบลเคร็งตงัอยู่
ในอาํเภอชะอวด อยู่ทางตอนใตข้องจังหวดันครศรีธรรมราชห่างจากอาํเภอชะอวดประมาณ 14 
กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 88 กิโลเมตร เนือทีทงัหมดของตาํบลเคร็งมี 110,000 ไร่ 
หรือ 176 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ จดตาํบลชะอวดกบัอาํเภอเชียรใหญ่ ทิศใต ้จดตาํบล
ขอนหาด อาํเภอชะอวด ทิศตะวนัออก จดอาํเภอหวัไทร อาํเภอเชียรใหญ่ ทิศตะวนัตก จดตาํบลนาง
หลง และตาํบลท่าเสม็ด อาํเภอชะอวด จาํนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเคร็งมี
ทงัหมด 11 หมู่บา้น มีจาํนวนประชากรทงัสิน 7,640 คน สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ-์เมษายน อากาศค่อนขา้งร้อนตลอดปี ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตงัแต่เดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ฝนตกไม่ชุกมากนัก ในช่วงทีสอง
ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคมเป็นช่วงทีฝนตกหนักมาก ทาํให้เกิดนาํท่วมขงัในบางพืนทีทุกปี 
เพราะไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ พนัธุ์ไมบ้ริเวณ
ขอบพรุส่วนใหญ่เป็นไมช้อบขึนในทีโล่งแจง้ ตอ้งการแสงมาก สาํหรับป่าพรุควนเคร็งบริเวณขอบ
พรุดา้นในพบชนิดไมย้นืตน้กระจดักระจายปะปนอยูห่่าง ๆ เช่น หวา้หิน ชะเมานาํ เทียะ จิก เสม็ด
ชุน เตียว กระท่อมขีหมู สมเส็ด และในบางพืนทีพบพืชมีพืชวงศป์าลม์ขึนอยู่หลายชนิด เช่น กระ
พอ้ กระพอ้แดง หลาวชะโอน ตะคอ้ สาคู เป็นตน้ จากขอบพรุออกมา จะมีสภาพเป็นพืนนาํและทุ่ง
โล่ง ซึงพบพืชลม้ลุกขึนกระจดักระจายอยูท่วัไปและหนาแน่น เช่น หญา้คมบาง กง ลาํเทง เทียนนาํ 
ปุด คลา้ เปรียะ เถาคนั ซึงบริเวณนีเป็นทีอาศยัและวางไข่ของปลา เต่า ตะพาบนาํ นกนาํ และสัตว์
ปีกหลายชนิด สาํหรับขอบพรุดา้นนอก จะพบพนัธุไ์มเ้สม็ดขึนกระจายอยู่ทวัไป พนัธุ์ไมพื้นล่าง
ของป่าเสมด็ ส่วนใหญ่ทีพบคือกระจูด และย่านลิเภาเล็ก  ในอดีตเคร็งมีความอุดมสมบูรณ์ทางดน้
ทรัพยากรธรรมชาติมาก ทงัสตัวน์าํและสตัวป่์า มีปลานาํจืดมากมายหลายชนิด เช่น ปลาอีเติง อีสับ 
อีจบั โดยเฉพาะปลาลาํพนัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ปลาลาํพนั มีลกัษณะคลา้ยปลาดุก มีดอกเหลืองตาม
กลางตวั มีปลอ้งขีดเป็นเส้นตามลาํตวั ลาํตวัแบนมีสีแดงคลา้ยปลาไหล กินลูกเตียว และรากหญา้
เป็นอาหาร อาศยัอยูใ่นโพรงดินทีโคนตน้ไม ้ส่วนชา้งค่อมชอบกินตน้ปรือ ตน้กก มีลกัษณะสูงกว่า
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ควายไม่มาก เป็นชา้งตวัเลก็ อาศยัอยูใ่นพรุ ใชชี้วิตอยูร่วมกบัฝงูควายป่า ถา้รู้ตวัว่าจะตาย จะมาตาย
ทีเดียวกนัเป็นสุสานชา้ง สนันิษฐานว่า ทีหมู่ 8 บา้นเสมด็งาม จะเป็นสุสานชา้ง เพราะเคยมีชาวบา้น
จะขุดดิน แต่ขุดแลว้เจอฟันช้างกับกระดูกช้าง และผลพวงจากสงครามโลกครังที 2 ญีปุ่นแพ้
สงคราม ทาํใหอ้าวุธหลงเหลืออยู ่อาวุธนีชาวบา้นนาํมาใชย้งิชา้ง ล่าชา้ง เพือนาํมาเป็นอาหาร เอางา 
และกระดูกมาเป็นส่วนผสมของยา ทาํใหช้า้งลม้ตายเป็นจาํนวนมากในอดีตตาํบลเคร็งใชเ้รือในการ
เดินทาง หากนาํตืนใชเ้รือถ่อเพือเก็บกระจูด หาปลา หากนาํลึกจะใชเ้รือแจว (เรือหางยาว) การ
สญัจรทางนาํจะเป็นคลองสายเลก็ๆมีตน้ไมขึ้นพาดทบัไปมา ชาวบา้นตอ้งช่วยกนัขุดลอกคลองอยู่
เป็นระยะ ช่วงนาํลดสามารถเดินลดัเลาะมาตามรากไมไ้ดบ้า้งแต่ตอ้งฟันตน้ไมว้างกบัรากไมเ้พือใช้
เดินหรือตอ้งเดินมาตามรากตน้ไทร บางช่วงทีมีนาํก็ใชเ้รือพาย การคมนาคมทางบกมีเฉพาะถนน
สาํหรับคนเดิน ต่อมาในปีพ.ศ. 2518 จึงไดท้าํถนนสาํหรับใหร้ถวิง  

ในดา้นภูมิศาสตร์ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่าพรุควนเคร็งเป็นพรุขนาดใหญ่แห่งหนึง
ของภาคใต ้จะเป็นรองก็แต่พรุโต๊ะแดงในนราธิวาสเท่านนั ประชาชนส่วนใหญ่ในตาํบลเคร็งจะ
อาศยัอยู่ตามพืนทีราบทีนาํไม่ท่วมขงัและอาศยัอยู่บนเนินสูงประกอบดว้ยดินลูกรังและหินผุเป็น
ส่วนใหญ่ และไม่มีความลาดชันมากเหมือนภูเขาเรียกว่า ควนสาเหตุทีปลาลาํพนัตอ้งสูญพนัธุ์ 
เพราะเกิดเหตุไฟไหมป่้าพรุครังใหญ่เมือปี พ.ศ. 2485 ปลาทาํรูอยูใ่นดินระดบัลึกไฟร้อนลงไปไม่ถึง
แต่เมือฝนตก นาํฝนไดไ้หลละลายขีเถา้ลงไปในรู ปลาลาํพนัทนอยู่ไม่ไดต้อ้งออกจากรูขึนมาเหนือ
ดินและโดนครุกขีเถา้ ปลานนัตอ้งอาศยัเมือกเมือถูกขีเถา้เมือกก็หมดเลยตอ้งพากนัตายไปในทีสุด 
ปัจจุบนัสูญพนัธุไ์ปแลว้ ชาวกระบี ชาวสุราษฎร์ เคยเกณฑ์คนมาคลอ้งชา้งค่อม เพือเอาไปลากไม ้
แต่ชา้งลม้ตายหมด เพราะงานหนกัเกินไปไม่เหมาะกบัชา้งค่อม ชา้งค่อมมีนิสัยดุร้าย เคยฆ่าคนตาย 
ชอบทาํลายทรัพยสิ์นชาวบา้น  

 

  ผลจากการจดัประเด็นกลุ่มสนทนาในด้านประวตัคิวามเป็นมา 
 พบว่า “เคร็ง” มาจากเรืองเล่า 2 ตาํนาน คือตาํนานที 1 มาจากคาํว่า “เคร่งเครียด” เพราะจาก

สภาพภูมิศาสตร์ทีทุรกนัดาร เดินทางลาํบาก มีสตัวร้์ายและโรคระบาดคือโรคเทา้ชา้งทีไม่รักษาให้
หายขาดได ้ และตาํนานที 2 มาจากการถือปฏิบติัธรรมอย่างเค่งครัดของพระแพง ชาวบา้นทีเดิน
ทางผา่นไปมาจึงเรียกชือสถานทีปฏิบติัธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่งครัด ควนเคร่งครัด ควนเคร่ง
และไดเ้พียนมาเป็นควนเคร็งในทีสุด ตาํบลเคร็งเริมมีมนุษยเ์ขา้ไปอาศยัครังแรกเมือราวพ.ศ. 2387 
ตรงกับสมยัรัชกาลที 3 หรือก่อนหน้านีไม่มากนัก ซึงพอ้งกับการปรากฎของชือขา้ราชการใน
ทาํเนียบขา้ราชการเมือง นครศรีธรรมราช ในสมยัของรัชกาลที 2 ทีระบุถึง หมืนภกัดีนิตย ์นายที
เคร็ง เป็นทีพกหมากขึนทา้ยวงั นา 400 ฝ่ายซา้ย หมืนวงับุรี รองทีเคร็งเป็นทีพกหมากขึนทา้ยวงั นา 
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300 การอพยพยา้ยถินส่วนใหญ่จะอพยพมาจากอาํเภอหัวไทรและเชียรใหญ่ ทังนีเพือการ
แลกเปลียนพืชผลในทอ้งถิน และการแต่งงาน และการผกูเกลอ เป็นอุบายในการผกูมิตร ฝากเพือน
ฝากลกูหลาน เพราะความทุกขย์ากจากภยัธรรมชาติกลุ่มหัวไทรไดม้าเอาไมที้ลม้จากวาตภยัไปใช้
โดยแลกกบัขา้วและปลา จึงเกิดหัวเกลอ พ่อเกลอแม่เกลอ ซึงเลือกมาจากคนอายุใกลเ้คียงกนัหรือ
ถกูชะตากนั 

ในดา้นประวติัความเป็นมาผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่าเมือถึงประมาณเดือน5-6 คนที
เคร็งจะไปสาวยา่นตายายกนั (รวมญาติ) ทีวดัแม่เจา้อยูห่วั ในอาํเภอเชียรใหญ่ 

 

 ผลจากการจดัประเด็นกลุ่มสนทนาในด้านวถิีชีวติและภูมปัิญญาของชุมชน 
 พบว่า คนเคร็งในอดีตใชท้างตะโหนด ใบสับปะรดแทน ชอ้น ใชใ้บยางเยบ็เป็นแกว้กินนาํ 

ใชใ้บตอ้หมากคดขา้วห่อ เมือถึงหนา้แลง้ช่วงเขา้ไปถอนกระจูด จะใชต้น้กระจูดแทนหลอดดูดนาํ 
(กระทุง้ขา้งในตน้ใหก้ลวง) คือขุดหลุมเอาไวร้อใหน้าํซึมออกมาแลว้ใชห้ลอดกระจูดดูดนาํจากบ่อ
ทีขุดไวกิ้นไดเ้ลย เมือถอนกระจูดเสร็จมาพกัเหนือยก็มากินนาํในบ่อ ผลไมก้็กินกลว้ยมุดสังข์ ลูก
ขลบ มะขามป้อมเป็นของกินตบทา้ย หรืออาจจะกินนาํจากไมเ้สม็ดโดยกรีดตามลาํตน้ นาํจะหยด
ออกมา แลว้เอาแกว้รองมาดืมไดเ้ลย ไมเ้สมด็เยอะเป็นไมเ้นืออ่อน ชาวบา้นมกัเอาเปลือกมาทาํขีไต้
เพราะซึมนาํมนัไดดี้ หรือเอาไวส้ร้างบา้นก็ได ้คนเคร็งจะเอานมควายมาแทนกะทิ เอามาทาํนาํแกง
เผด็โดยการตงันมควายใส่หมอ้ใหเ้ดือด ทุบกระเทียมเพือดบักลินคาว และตงัไฟให้หอม ใชแ้กงเผด็
ตามปกติ จะแกงหม ูแกงปลาก็ได ้ถา้เลียงควายมาก บางครังก็ขายเพือให้เอาไปฆ่ากิน หรือขายเพือ
เอาไปทาํนา ควาย 1 ตวั สามารถขายไดท้งัเนือและเขา กระทงัหนา้ควายยงัขายไดว้ิธีรีดนมควายให้
เอาดินเหนียวลามือ (ทามือ) ให้ลืน เพือป้องกนัไม่ให้ควายเจ็บ จะรีดนมควายช่วงลูกอ่อน กบัช่วง
เดือน 2- 3 ในดา้นสุขอนามยัทีตาํบลเคร็งมีโรคระบาดมาก โดยเฉพาะโรคมานโทะ  ตีนโทะ(โรค
เทา้ชา้ง)เป็นโรคติดต่อ เกิดจากยงุชนิดหนึงเป็นพาหะ ทาํให้ต่อมนาํเหลืองบริเวณขาหนีบตนั บวม
ตงัแต่ฝ่าเทา้ถึงตน้ขา แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และสามารถมีอายุยืนไดถึ้ง 70-

80 ปี การรักษาแบบพืนบา้น จะใชว้ิธีการฝังทรายบา้ง มีการบีบนวดโดยหมอตาํแยบา้ง ซึงบางรายก็
หาย บางรายก็ไม่หาย บางคนยงัปรากฏมีร่องรอยของโรคใหเ้ราไดพ้บเห็นในปัจจุบนั ภูมิปัญญาของ
ตาํบลเคร็งไดแ้ก่ การตีผงึจะดูผงึบินมาช่วงเดือน7-8 ถา้มีนาํสมบูรณ์และดอกไมม้ากผงึจะมารวมตวั
กนัเป็นจาํนวนมาก แม่ผึงจะมาจากทางลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้แต่ถา้ฝนตกมาก ดอกไมจ้ะไม่
ออกดอก ผงึจะมาตอมดอกเสมด็ ดอกท่อมขีหมู ดอกไมยราพ ดอกบวั ฯลฯ ในกรณีทีผงึมาก ให้ตี
ช่วงคืนเดือนมืด หา้มตีเดือนแจง้ เพราะผงึจะมารุมต่อย ตอ้งมีการเซ่นบอกเจา้ที วนัองัคาร หรือวนั
เสาร์ (เพราะเชือว่าเป็นวนัแข็ง) วิธีการตีผงึ ยงิลกูตะกวัใหไ้ปพาดบนปางไม ้แลว้ร้อยเชือกบนัไดลิง 
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ทาํบนัไดลิงขึนไปพร้อมกบัถือเชือกอีกเส้นเพือเอาไวโ้ยงถงัใส่นาํผึงลงมา ใชค้บไฟ (ใชพ้ดพร้าว 
มดัตวัพดใหย้าว ประมาณ1 เมตร ขนาดใหญ่เท่าแขง้ สามารถกาํไดร้อบมือ) ส่ายคบไฟไปมาเพือให้
แม่ผงึบินมาตามดอกไฟแลว้หล่นลงพืน ฉีกเอารังผงึทีกิงไมอ้อกก่อนแลว้วางพาดบนกิงไม ้และดึง
เอาโคลขึ้นมา (เมือก่อนเอาหนงัววั หนงัควาย มาหุ้มโดยใชไ้หเป็นแบบ แต่ปัจจุบนัใชถ้งัแทน) ตดั
เอาหวันาํผงึใส่ในถงั(โคล)้ ใหห้มดก่อนแลว้ค่อยเอารังผงึวางไวข้า้งบน โยงเชือกโคลล้งมาขา้งล่าง 
(ถา้ตีผงึกลางวนัใชค้วนัไฟ เพือให้ผึงบินออกจากรัง ในกรณีทีมีไม่กีรัง) เอาโคลที้มีรังผึงเทใส่ถงั
ใหญ่ และนาํรังผงึมาปันทีบา้น ส่วนขนัตอนการจบัปลา ชาวบา้นจะใชว้ิธีการดูแหล่งนาํ ว่ามีนาํผุด
อยูริ่มตลิงหรือเปล่า เพราะปลาจะหายใจเป็นฟองอากาศขึนมา ปลาบว้นนาํขึนมาหายใจ ถา้ปลาเป็น
ตวัใหญ่ ฟองอากศจะตีวงกวา้ง เมือถึงหนา้แลง้จะถอนบวั ถอนหญา้ในคลองออกหมด แลว้ทอดแห 
ปลาทีมกัจบัได ้คือปลาชะโด ปลาช่อน ปลาหลาด ปลาอีจบั แต่เมือถึงฤดูปลาวางไข่ จะไม่จบัหมด 
จะเวน้ปลาไวใ้ห้เฝ้าครอก ให้มนัเลียงลูก เครืองมือและวิธีการทีชาวบา้นใชจ้บัปลาก็มีอยู่ดว้ยกัน
หลายชนิด ซึงจะขึนอยูก่บัแหล่งนาํและชนิดของปลา ชาวบา้นจะวางเครืองมือจบัปลาแถวยน โดย
จะแหย่ปลาให้ตืน ปลาจะไดเ้ขา้ไซ เขา้เครืองมือจบัปลา  เครืองมือจบัปลาจะมีไซ โดยจะวางตาม
ช่องริมตลิง เพราะเป็นทางปลาผ่าน ถา้นาํสูงประมาณระดบัอก ตอ้งวางริมตลิง เอาไมปั้กไซยึดไว้
กบัดิน เพือใหรู้้ว่าไซอยูต่รงไหน และไม่ใหล้อยไปทีอืน หากจะมาดูว่าปลาติดหรือไม่ ก็ยกไมขึ้นดู 
ชาวบา้นจะจบักินกนัเอง ถา้เหลือจึงขาย สงวนไวแ้ต่ในหมู่บา้น ไม่ให้คนทีอืนเขา้มาหาปลา  กดั ใช้
วางตามยาวของคลอง สามารถดกัปลาไดเ้ป็นจาํนวนมากขึนอยู่กบัขนาดความยาวของตาข่าย และ
หลุมวิงซึงเป็นเครืองมือจบัปลาช่วงหน้าร้อน เป็นกลลวงปลา โดยขุดหลุมทิงไว ้อาจจะใชถ้งัหรือ
โอ่งมารองนาํไว ้เมือถึงหนา้ร้อนปลาจะหาทางว่ายไปจนเจอนาํ ทีอยู่ในหลุมหรือถงันนัหลุมวิงมกั
ทาํเดือน4-5 เพราะเป็นหนา้เก็บเกียว สามารถวิดปลาได ้ปัจจุบนัไม่ทาํหลุมวิงแลว้ เพราะไม่มีคลอง
ลึก ทาํนบเขือนกนันาํหมด ทาํให้นาํแห้งทาํหลุมวิงไม่ได ้ วิธีถนอมอาหารในตาํบลเคร็งมีดว้ยกนั
หลายวิธีคือการทาํปลาร้า ใชป้ลาตาย เนือล่ม(เละ)แลว้ ตวัหัวออกและควกัไส้ โรยเกลือหมกัทิงไว้
ครึงวนั ลา้งนาํ ตากแดดต่ออีกครึงวนั ยดัทอ้งดว้ยเกลือ ผสมกบันาํตาล (เพือป้องกนัแมลงวนั) หมกั
ทิงไวข้า้มคืน จากนนัตากแดดต่ออีก 1 วนัการทาํปลาช่อนแห้ง ตวัใหญ่ ตอ้งผ่าเป็นริวก่อนนาํไป
ตากแดด เพือให้แห้งเร็วส่วนตวัเล็ก ตดัหัวออกอย่างเดียว การทาํปลาแห้ง(ใชก้ระบอกไมไ้ผ่และ
ผลา) ใชไ้มไ้ผสี่สุก หรือไมไ้ผต่ง ตดัออกเป็นท่อนๆ แลว้เอาปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ควกัไส้
ออก ยดัใส่ในกระบอกไมไ้ผ ่เอาใบตอ้หมากยดัปิดหวักระบอก จากนนันาํมายา่งเสร็จแลว้เอามาตาก
แดดต่ออีก 1 วนั นาํมาวางบนผลา (ชนัไมไ้ผ่ สาํหรับวางของแห้ง) ให้ได้รับไอร้อนจากการปรุง
อาหาร เพือป้องกนัอาหารเน่าเสีย การทาํปลาเค็ม (ใชกิ้นตอนหนา้นาํ)ควกัไส้ ควกัพุงปลาออก ลา้ง
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นาํใหส้ะอาด คลุกเกลือและตากแดดต่อจนแหง้ (เนือปลาแข็ง) เก็บใส่กระสอบกระจูด ขา้งในจะมี
ฟางขา้วรองอยูเ่พือป้องกนัไม่ใหป้ลาขึนรา 

 ในดา้นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่า การทาํโจเพือ
เป็นกลอุบายไม่ใหใ้ครมาลกัผลไม ้เชือว่าเป็นเวทมนต ์ใครมาขโมยกินก็จะทอ้งเสีย ตายหรือ เจ็บไข้
ไม่สบาย ถา้เจา้ของมากิน ก็เอานาํมนตม์าพรมผลไม ้นาํมนต์สามารถแกโ้จได ้(เจา้ของเสกเอง) ถา้
บา้นไหนทาํโจไม่เป็น ก็ออกปากบา้นอืนทีทาํเป็นทาํใหไ้ด ้ส่วนยน คือเศษหญา้ตายทบัถมบนผิวนาํ 
จนมีหญา้งอกขึนมาใหม่บนหญา้ทีตายแลว้ ปลาจะอาศยัอยู่ใตย้น บางยนมีขนาดใหญ่เท่าหลงัคา
บา้น 

 

 ผลจากการจดัประเดน็กลุ่มสนทนาในด้านศาสนาและความเชือ 
 พบว่าชาวบา้นในพืนทีตาํบลเคร็งมีการนบัถือสิงศกัดิสิทธิมาตงัแต่โบราณ ซึงก็คือการนบัถือ

ทวด และจากความเชือนีจึงทาํหมี้ประเพณีและการทาํบุญเซ่นไหวสื้บต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ทวด 
คือ คนทีเคร่งศาสนา เก่งกลา้วิชา จนกลายร่างเป็นงู เสือ จระเข ้ได ้สถานทีทีทวดอยู่เรียกว่า  หลา 
(ศาลา) ส่วนใหญ่จะมีอยู่ทุกหมู่บา้น หลาทวด มีไวเ้พือป้องกนัรักษาพืนที ทีตงัของหลาทวดมีนา
ควน คือการเอาจุดปลายสุดของทีดินแต่ละคนทีจะชนกันเวน้ไวเ้พือตงัหลาทวดเวน้ไวเ้ป็นรูป
วงกลมประมาณ 1 ไร่ เป็นกุศโลบายเพือไม่ให้ทะเลาะกนัเรืองทีดิน  และสถานทีทีคนเห็นทวดมา
ปรากฏ จะเอาทีบริเวณนนัเป็นทีตงัหลาทวด การทาํบุญหลาทวด มกัทาํในช่วงเจ็บไขไ้ม่สบาย  คือ
หากเราไปบนศาลากล่าวไว ้ก็จะไปแกบ้นโดยการทาํบุญหลาทวด เมือถึงเดือน 9 จะมีพิธีฉลองทราย 
ทาํวนัใดก็ไดแ้ลว้แต่จะสะดวก การจดัพิธีฉลองทราย ชาวบา้นจะช่วยกนัถางหญา้ กวาดหลาทวด นาํ
ทรายไปสร้างเจดียท์รายและนาํดอกไม ้ธูป เทียน ไปจุดลอ้มรอบคนละดอก ตกแต่งให้สวยงามนาํ
ธงขาวไปปักยอดกองทราย ในธงขาวนนัจะเขียนชือทีอยู่ของคนทีไปฉลองทรายเสร็จแลว้ก็เอาขึน
ไมไ้ผปั่กธงไวต้ลอดจนกว่าจะพงั จากนนัชาวบา้นจะนิมนต์พระไปสวดพาหุง ถวายเพลพระ ของ
เซ่นไหวจ้ะเป็นทีสิบสอง คือ นํากบัขา้วคาวหวานหรืออืนๆ ใส่ให้ครบ 12 อย่าง แต่ห้ามมีเหลา้ 
(ยาสูบได)้ กลุ่มคนในตาํบลเคร็งยงัมีประเพณีและการละเล่นประเพณีลากพระทางนาํ เดือน 12 เป็น
ประเพณีลากพระของวดัควนยาว จะใชเ้รือลากไปตามควนชิง ควนเคร็งโดยเอาเรือ 2 ลาํ มาต่อกนั
ทาํเป็นแพ แลว้เอาเรือลากไปประมาณ 10 ลาํ แต่ละลาํจะมีคนพายเรืออยู่ประมาณ 10 คน จะมีพระ
นงัไปกบัเรือดว้ย ประมาณ 2-3 รูป เมือถึงเวลาจาํวดัพระก็จะนอนในเรือ พระบกจะลากช่วงออก
พรรษาประมาณ 15 คาํ เดือน 11 แต่พระนาํ จะลากช่วงเดือน 12 ร้องเพลงบอก ในช่วงเดือน 5 ก่อน
สงกรานต ์คนร้องเพลงบอกจะมาร้องชมเจา้บา้น ใหพ้ร และอวยพร จะไปร้องเวลาใดก็ได  ้หรือช่วง
ตกคาํหลงัจากทาํนาเสร็จก็ไปร้องเพลงบอก ตามบา้นต่างๆ รวมตวักนัไป 6-10 คน ในแต่ละหมู่บา้น
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มีประมาณ 1-2 กลุ่ม ชวนกนัมาเล่นสนุกๆ ส่งเสริมให้ชาวบา้นสามคัคีไม่ทะเลาะกนั เจา้เริน (เจา้
บา้น) ก็จะให้เหลา้ หรือเงิน 2-3 บาท เป็นการตอบแทน สงกรานต์ หนุ่มสาวจะมีการหยอกลอ้
ช่วยกนัจบัเพือนในกลุ่มทุ่มในปลกัควาย เมือสาํเร็จก็จะอาบนาํ ทาแป้งแต่งตวัให้อย่างดี แลว้ก็เลียง
เหลา้ ซือเหลา้ใหกิ้นเพือเป็นการปลอบใจ การแต่งงาน ความเชือสมยัก่อน ผูช้ายตอ้งลกั(ขโมย)ววั 
ควายเป็นถึงจะไปขอผูห้ญิงแต่งงานได  ้ตอ้งเป็นนักเลงเพือจะดูแลผูห้ญิงได้ ส่วนใหญ่แลว้จะนิยม
ลกัววัมากกว่าควายเพราะววัไม่ดอ้น(ดุ)เท่าควาย ชาวอาํเภอหัวไทรและอาํเภอเชียรใหญ่กบัตาํบล
เคร็งมกัจะแต่งงานกนั เพราะเป็นการเกือหนุนกนัเรืองอาหาร แบ่งปันกนั แลกเปลียน หมาก พล ู
สะตอ ขา้ว ปลา ตามประเพณีเมือแต่งงานแลว้ตอ้งมาอยูบ่า้นผูห้ญิงส่วนสินสอด คือการให้เงิน และ
สร้างบา้น ตอ้งสร้างบา้นให้ 1 หลงั ตรงชานบา้นตอ้งทาํจากไมเ้คียม 12 แผ่น เพือแสดงฐานะและ
ความพยายามของฝ่ายเจา้บ่าว  

ในดา้นศาสนาและความเชือผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่าประเพณีลากพระทางนาํนีเอา
ความสนุกเป็นทีตงั ชาวบา้นไม่ตอ้งมีของมาถวายเรือพระ เอามาแค่ตม้มาก็พอ (ขา้วเหนียวห่อดว้ย
ใบลานหรือใบกะพอ้) สาเหตุทีตอ้งนาํไมเ้คียมมาเป็นสินสอดเพราะจากพืนทีตาํบลเคร็ง ไปถึง
อาํเภอระโนด ไมเ้คียมจะหายากมาก การไปตดัไมเ้คียม ตอ้งไปตดัไวก่้อน พอถึงฤดูนาํหลากจึงค่อย
เอาเรือมาลากไป 

 

ผลจากการจดัประเดน็กลุ่มสนทนาในด้านเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
 พบว่า การประกอบอาชีพในตาํบลเคร็งมีดงันี อาชีพถอนกระจูด การถอนกระจูดขายเป็น

อาชีพดงัเดิมของคนเคร็ง และต่อมาไดพ้ฒันาต่อยอดจนกลายเป็นแหล่งรายไดที้ใหญ่ทีสุดให้กบัคน
ในตาํบลนี ในอดีตคนเคร็งจะเอาต้นกระจูดใส่เรือไปขายทีทะเลน้อย เพราะบริเวณทะเลน้อยมี
กระจูดไม่เพียงพอ บางครังชาวทะเลนอ้ยก็มาซือเอง การซือขายมีมาเป็นร้อยเป็นปีแลว้ คนเคร็งจะ
ส่งกระจูดเป็นสินคา้ออกเขา้สู่ตลาดชะอวด และส่งต่อยงัอาํเภอปากพนงัเขา้สู่กรุงเทพฯ การตม้เหลา้
เถือน เหลา้ในควนเคร็งจะใชน้าํผึงจาก อาํเภอชะอวด อาํเภอปากพนัง อาํเภอเชียรใหญ่ อาํเภอหัว
ไทร อาํเภอระโนด (เรียกว่านาํผงึโนด) ส่วนประกอบ คือนาํผงึจะไดม้าจากการปาดงวงจาก และรอ
ใหน้าํหยดลงมา แลว้เอากระบอกรับ ต่อมาเอาไปตม้ในกระทะจนเดือด ขน้ เหนียว เหมือนนาํผึง 
ผสมนาํ 3 ปีบกบันาํผงึจาก 1 ปีบหมกัในโอ่งหาเคียม 1 ราก มาสับ ให้ได  ้2 กาํมือ แลว้หมกัจนเป็น
ส่าเหลา้(ฟองขึน)เอากระทะตงัไฟ เอานาํเปล่าใส่ลงไป ฟองจะขึนเรือย ๆ รอจนฟองหมด ไอนาํจะ
เดือด (เหงือ) วิงชนกระทะไหลลงมากลายเป็นเหลา้ เหงือจะหยดไหลลงมาตามแมงดา(รางรอง
เหลา้) ลงกระบอก หรือขวด ในอดีตชาวบา้นในตาํลเคร็งจะมีการแลกเปลียนสินคา้หรือติดต่อคา้ขาย
กบัชาวบา้นพืนทีบริเวณใกลเ้คียง ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลียนอาหารหรือสินคา้เพือยงัชีพ  คน 
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เคร็งจะเอาเอานาํกระจูด หวาย สม้หลุมพี ไปแลกทีอาํเภอหัวไทรและอาํเภอเชียรใหญ่  แลกไดข้า้ว
กลบัมา ถา้ไปอาํเภอปากพนงัจะเอา ปลาโคบ ปลาแป้น ไปแลกปลาทะเลมากิน โดยเอาปลาเสียบไม้
ยา่งไปก่อน ส่วนทีตลาดอาํเภอชะอวดมกัจะนาํส้มหลุมพี ลูกไมป่้า กระจูด และปลาไปขาย เครือง
อุปโภค บริโภค ทีตอ้งมาซือในตลาดชะอวดเช่น หอม กระเทียม เสือผา้ เกลือ นาํปลา ไมขี้ด เคยกุง้
กลบัไปเคร็ง 4–5 วนัจะออกมาตลาดสกัที โดยจะเดินทางมาทางเรือกบัเดิน ถา้ใชเ้รือถ่อใชเ้วลา 2ชงั
โมงครึงจึงจะถึงตลาดชะอวด มีการซือขายเคยปลา ปลาดุกร้า ปลาเค็ม ปลาแหง้ ปลาสด คนเคร็งจะ
เป็นพ่อคา้คนกลาง ซือมาจากทะเลนอ้ยแลว้ไปขายทีอืน บางครังก็ซือเก็บไวกิ้นเอง ชาวทะเลนอ้ยจะ
เอาปลาทะเลมาขายเร่ขายตามบา้นทีตาํบลเคร็ง เช่น ปลาแดง ปลาทู ส่วนคนเคร็งจะเอาปลานาํจืดไป
ขายทะเลนอ้ย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก โดยเอาไปขายกบัแม่คา้โดยตรง 

ในด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่าวิธีการถอน
กระจูด ใชม้ือหริอเคียวในการถอนกระจูด โดยเลือกถอนตน้ทีสูงประมาณท่วมหวัอายปุระมาณ 2 ปี 
(สมยันีตอ้งปลกูเอง ใชห้วัหน่อมาปลกู) และเมือถอนกระจูดมาแลว้ ก็นาํมาตดัหัวตดัทา้ยแลว้นาํมา
คลุกตม(ใชดิ้นเหนียวปนกบัดินทรายในพรุ ละลายเอาแบบเขม้) เพือไม่ให้เส้นกระจูดเปือย ผุ เร็ว 
จากนนัตากแดดใหแ้หง้ประมาณ 3 วนั นาํมารีดกบัลกูกลิง เพือใหเ้สน้กระจูดแบน (สมยัก่อนใชส้าก
ตาํ) เสร็จแลว้นาํไปสานเป็นสาด(เสือ) หรือ สอบหนาด(กระสอบ) 

 
ผลจากการจดัประเดน็กลุ่มสนทนาในด้านระบบการปกครอง 
 พบว่าในอดีตตาํบลชะอวด ตอ้งขึนอยูก่บัอาํเภอร่อนพิบูลย ์(ในสมยัของขุนสรรถเคร็งนิคม) 

จนกระทงัถึงพ.ศ.2466 ไดมี้การจดัตังกิงอาํเภอชะอวดขึน และเมือถึงพ.ศ.2496 จึงยกระดบัเป็น 
อาํเภอชะอวด และไดแ้ยกเป็น 5 ตาํบล โดยมีกาํนัน สารวตัรกาํนันและผูช่้วยสารวตัรกาํนันเป็น
ผูดู้แล ดงันี ตาํบลชะอวด มีกาํนันอ่อน คลงัจนัทร์ ตาํบลวงัอ่าง มีกาํนันพุ นาคะสุวรรณ ตาํบลท่า
ประจะ มีกาํนันจาง อกัษรพนัธ์ ตาํบลท่าเสม็ด มีกาํนันแดง เดชเกิด ตาํบลเคร็ง มีกาํนันคลา้ย    
พรหมพิทักษ์ เป็นผูดู้แล ในตาํบลเคร็งได้แยกออกมาเป็น 5 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็จะเลือก
ผูใ้หญ่บา้นของตนและมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นผูช่้วย ผูน้าํชุมชนทีชาวบา้นนบัถือมี ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั 
ขุนสรรถเคร็งนิคม เสือ โจร (มกัจะหนีมากบดานทีเคร็งเพราะเหมาะกบัการซ่อนตวัไดดี้ เป็นป่า 
เป็นเกาะ เป็นทีหลบอยา่งดี) ในชุมชนเลก็ๆทีมีความกนัดาร ชาวบา้นจะใหค้วามนบัถือคนใหญ่ (ผูม้ี
บารมี) ซึงคอยปกครอง ดูแลคนในชุมชน ทีภาครัฐเข้าไปดูแลไดไ้ม่ทวัถึง คนใหญ่ในชุมชนจึง
กลายเป็นเสือ ช่วยจดัการคดีความทีฝ่ายปกครองทาํไม่ได้ คดีทีชาวบา้นไม่ตอ้งการให้ถึงเจา้หน้าที 
หรือคดีความทีเกิดกบัญาติพีนอ้งของเสือเอง แต่ในบางครังเสือก็ขโมยววั ควายของชาวบา้นมาไถ
นา มาประกอบอาชีพเสียเอง จากสภาพดงักล่าวทาํให้มีชุมเสือน้อยใหญ่เกิดขึนในตาํบลเคร็ง โดย
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ชุมเสือทีใหญ่ทีสุดคือชุมเสือของ เสือเลือม เสือเสาร์ เสือหร่าน เสือวาดควายฝงู เสือเอือน(ขุนพนัธ์
เคยปลอมตวัเป็นจีนยอ้มผา้เพือมาตามจบัเสือเอือน) เสืออิม(เป็นพ่อของ นายก อบต.สมเอก อินทร์
ช่วย) มีเรืองเล่าว่าขุนพนัธเ์คยมาหลอกแม่ (ภรรยาเสืออิม) ว่าเสืออิมตายแลว้ เพือจะสะกดรอยตาม
ไปหา (เพราะภรรยาจะตอ้งไปดูทีซ่อนของเสืออิม ว่าตายจริงหรือไม่) แต่ภรรยาเสืออิมรู้ทนัขุนพนัธ ์
เลยไม่ไปดูทีซ่อน ขุนพนัธจึ์งไม่สามารถตามจบัเสืออิมได ้ 

ในด้านระบบการปกครองผูเ้ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติมว่าชาวบ้านต้องพึงพาทงันาย
(ตาํรวจ ผูใ้หญ่บา้น หรือ กาํนัน) ทังโจร ชาวบา้นไม่ว่านายหรือโจร มาถึงบ้านก็ตอ้งให้กินขา้ว 
ตอ้นรับเป็นอยา่งดี หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ผูใ้หญ่บา้น กาํนนัจะใชเ้ลาะ (ไมไ้ผต่ง เจาะรูตรงกลาง) 
ตีเคาะบอกสญัญาณเพือใหรู้้ไดท้วักนั ส่วนใหญ่เสือจะเป็นลูกศิษยพ์ระสายเขาออ้ จงัหวดัพัทลุง มี
ลกัษณะเป็นนกัเลง มีวาทศิลป์ กลา้ไดก้ลา้เสีย มีสัจจะ รู้จกับุญคุณ แมเ้พียงให้ทีกนัฝนก็จะถือว่ามี
บุญคุณต่อกนั 

 

ผลจากการจดัประเดน็กลุ่มสนทนาในด้านบุคคลสําคญั 
 พบว่าบุคคลสาํคญัทีชาวบา้นนบัถือมี ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั พระครูสุวรรณธรรมรังสี .ขุนสรรถ

เคร็งนิคม นายสงค ์สุขทอง 

 ขุนสมรรถเคร็งนิคมเริมจากการเป็นกาํนัน ชือ กาํนันดาํ ผิวขาว เกิดเมือปี พ.ศ. 2420 ในปี 
พ.ศ.2448 ทีมีการเลิกทาส รัชกาลที 5 ไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิให้ขึนเป็นขุนสมรรถเคร็งนิคม มี
หนา้ที ทาํรังวดัทีดิน (ใชเ้หลก็ 2 หุน ยาวประมาณครึงเมตร คลา้ยกระบองท่อนวดัทีดิน) นาํภาษีไป
จ่ายทีอาํเภอร่อนพิบูลยแ์ละ รับแจง้เกิด แจง้ตาย เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2504  

 พระครูสุวรรณธรรมรังสี (ตาหลวงจ่าง) เดิมชือนายกระจ่าง อรุณเดช เกิดเมือพ.ศ.2434 มี
ภูมิลาํเนาอยูที่บา้นควนยาว บิดาชือนายเอียด อรุณเดช ส่วนมารดาชือนางเพง็ อรุณเดช ท่านเริมบวช
เมืออายุ 22 ปี ทีวดัควนยาวจนเป็นเจา้อาวาส และยงัเป็นอดีตเจา้คณะอาํเภอรูปแรกของอาํเภอชะ
อวดอีกดว้ย ท่านไดม้รณภาพเมือปี พ.ศ.2515 และในปี พ.ศ.2517ไดจ้ดัให้มีพิธีพระราชทานเพลิง
ศพทีวดัควนยาว ตาหลวงจ่างเป็นพระศกัดิสิทธิ ทงัพระภิกษุและชาวบา้นต่างเคารพนับถือ บนบาน
ไดท้งัขณะมีชีวิตอยูแ่ละมรณภาพไปแลว้(แกบ้นตอ้งใชข้นมโคหัวรกคลุกมะพร้าว และพวงมาลยั
เท่านนั) 

 นายสงค ์สุขทอง ตาสงค์จะดืมมาก หรือดืมน้อยก็เมาเฮฮาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
ทะเลาะวิวาทกบัใครเลย คือ ยงิเมายงิทาํงานมาก แกมีวิธีการดีมาก โดยรู้จกับงัคบัจิตใจตวัเอง คือ ถา้
ไม่ทาํงานก็จะดืมนิดหน่อย เพือแกเ้ฮียน ถา้ทาํงานนอ้ยก็จะดืมนอ้ย แต่ถา้ทาํงานมากก็จะดืมมาก จะ
ดืมเขา้ไปมากเท่าไร ก็ไม่เคยเสียงานเลย เวลาแกไปถางป่าในหน้าทาํไร่ แกไม่เคยคดข้าวห่อไป     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156 

แกจะนาํเหลา้ (เหลา้เถือนตม้เอง) ไปเป็นไห ๆ ไปวางเอาไวต้ามจุดทีแกจะถางป่าผ่านไป แลว้ตงั
ปณิธานขึนในใจแกเอง กาํหนดไวว้่าถา้ถางป่าไปไม่ถึงทีตงัไหเหลา้แลว้จะไม่หยดุ ตอ้งถางให้ถึงจึง
จะหยดุ เมือถึงไหเหลา้แลว้จะเป็นเวลาไหนฝนจะตก แดดจะร้อน จะร้อนหรือหนาวไม่เกียว แกจะ
ยกไหเหลา้ขึนซด เหมือนกบักินนาํ ซดเอา ๆ แลว้เลือนไหไปตงัไวใ้นป่าจุดขา้งหน้า ทีแกจะถางป่า
ผา่นไป แกไดท้าํอยูอ่ยา่งนีทุกครังเป็นประจาํ จนแกมีทีดินแบ่งให้ลูกจาํนวนมาก แกเป็นคนทีเกิด
และตายอยูใ่นตาํบลเคร็ง ไม่เคยโอนหรือยา้ยไปอยูที่ใดเลย 

 ในดา้นบุคคลสาํคญัผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะเพิมเติมว่า ตาหลวงจ่างท่านเป็นพระทีมีความ
เมตตาสูง จิตใจดี โอบออ้มอารีและมีอารมณ์ขนั ใครมาเยยีมถึงวดัก็ตอ้นรับขบัสูเ้ป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะ
เป็นฆราวาสหรือพระก็ให้ทงัทีอยู่ทีกิน ส่วนใครทีตอ้งการบวช ท่านก็รับบวชให้หมด ไม่ถาม
ประวติั เป็นโจรก็บวชให ้เพราะถือว่าใหเ้ป็นพระดีกว่าไปเบียดเบียนชาวบา้น แต่ถา้ตาํรวจจะมาจบั
ตวัไป ก็ใหสึ้กจากพระเสียก่อนและเพิมเติมเกร็ดประวติัของนายสงค ์สุขทอง ว่ามีคาํพูดกนัต่อๆมา
ว่า“ดีเหมือนเหลา้เครียะ เมาเหมือนสงคเ์คร็ง” ซึงหมายความว่าบรรดานกัตม้เหลา้เถือนในแถบนี จะ
ตม้ใหไ้ดดี้กรีสูง นาํเหลา้ใสสะอาดเหมือนตาตกัแตน มีรสชาติดีเหมือนกบัเหลา้ทีตม้จากตาํบลเครี
ยะ อาํเภอระโนด จังหวดัสงขลานัน ไม่มีทีไหนทาํได้ ทางดา้นนักดืมจะหาคนทีเมาไดง้าน ไม่
อาละวาด ไม่ก่อความรําคาญใหค้นอืน เหมือนกบั นายสงค์ สุขทอง ก็หาไม่ไดเ้หมือนกนั 
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ตารางที 8 ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชของผูเ้ชียวชาญ 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที 

R

 
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1 2 
1) เนอืหาสาระ 
1.1 เนือหาถกูตอ้ง ตามหลกัวิชา 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

1.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบั
ระดบัชนัและความสามารถในการ
อ่านของเด็ก 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

1.3 สาระความรู้มีแก่นสาร 5 5 10 5.0 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

1.4 เนือหาใหค้วามรู้ ชวนใหติ้ดตาม
อ่าน 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

2) การนําเสนอเนือหา 
2.1 นาํเสนอในโครงสร้างที
เหมาะสมเขา้ใจง่าย 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

2.2 จดัลาํดบัเนือหาในแต่ละบท
เชือมโยงสมัพนัธก์นั 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

2.3 เพิมพนูความรู้ ความเขา้ใจและ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และประเมินค่ามากขึน 

4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

2.4 รายละเอียดของเนือหาครบถว้น 5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

3) การใช้ภาษา 
3.1 ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย สือ
ความหมายชดัเจน 

4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

3.2 กะทดัรัดและถกูตอ้งตาม หลกั
ภาษา 4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



158 

ตารางที 8 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที 

R

 
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1 2 
4) องค์ประกอบอนืของหนงัสือ 
4.1 คาํนาํ 5 4 9 4.5 

เหมาะสม 

มากทีสุด 

4.2 สารบญัมีรายละเอียดครบถว้น 4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

4.3 คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน 
5 4 9 4.5 

เหมาะสม 

มากทีสุด 

4.4 แบบฝึกหดัหลากหลาย ง่ายต่อ
การทดสอบดว้ยตนเอง 

4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

4.5 บรรณานุกรมครบถว้นถกูตอ้ง 4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

5) ลกัษณะการจดัวางรูปเล่มของ
หนังสือ 
5.1 ลกัษณะรูปเล่ม สีสนัและขนาด 
กะทดัรัดสะดวกต่อการพกพา 
สวยงาม 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

5.2 ปกหนงัสือสีสนัสวยงาม 
น่าสนใจ มีปกในครบ 

5 3 8 4.0 เหมาะสมมาก 

5.3 ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายกบั
ระดบัชนัหรือวยั พิมพช์ดัเจน 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

5.4 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่
ละหนา้การวางหนา้ตวัอกัษรชวน
อ่านสบายตา 

5 3 8 4.0 เหมาะสมมาก 

5.5 ภาพประกอบสีสนัดึงดูดความ
สนใจ สือความหมายชดัเจน 

4 4 8 4.0 เหมาะสมมาก 

5.6 การวางภาพประกอบ การพิมพ์
ตวัอกัษรและการวางช่องว่างทาํให้
ชวนอ่าน 

5 3 8 4.0 เหมาะสมมาก 
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ตารางที 8 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที 

R

 
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1 2 
6) คุณค่าหรือประโยชน์ทีได้รับ 
6.1 ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเริม
สร้างสรรคใ์นทางทีดี 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

6.2 ช่วยใหเ้ขา้ใจวิถีชีวิตทอ้งถิน
ปัจจุบนัดียงิขึน 

5 5 10 5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

6.3 ปลกูฝังทศันคติทีดีต่อ  
การอ่านและการศึกษาคน้ควา้ ดว้ย
ตนเอง 

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

6.4 สามารถนาํความรู้ทีไดจ้าก
หนงัสือไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

5 4 9 4.5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

6.5 ปลกูฝังใหเ้กิดความรักและ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน 

5 5 10 5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

6.6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้เห็นคุณค่า
ของแหล่งเรียนรู้และเกิดเจตคติทีดี
พร้อมทีจะอนุรักษข์องดีของ
ทอ้งถินเอาไว ้

5 5 10 5 
เหมาะสม 

มากทีสุด 

รวม 4.22 
 

ข้อเสนอแนะอนืๆของผู้เชียวชาญ 
 ไม่มี 
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ตารางที 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่าน
หนงัสืออ่านเพมิเติมเรืองยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราชของผูเ้ชียวชาญ 

 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

1 สภาพภูมศิาสตร์ 
สภาพทีตงัและลกัษณะภูมิประเทศ
ของตาํบลเคร็งส่วนใหญ่มีลกัษณะ
อยา่งไร (ความจาํ) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

2 บางส่วนของตาํบลเคร็งมีลกัษณะ
เป็นควน คาํทีขีดเสน้ใตม้ีลกัษณะ
ภูมิ-ประเทศอยา่งไร (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที
พดัในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคมมีผลต่อภูมิอากาศ
อยา่งไร (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ปริมาณฝนทีตกในตาํบลเคร็งส่วน
ใหญ่มาจากอิทธิพลของสิงใด 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

5 หากนกัเรียนอาศยัอยูใ่นเคร็งตงัแต่
อดีตนกัเรียนจะเลือกใชพ้าหนะใด
ในการคมนาคมจึงจะเหมาะสมกบั
สภาพภูมิประเทศและสิงแวดลอ้ม 
(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 เมือพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
เคร็งซึงเป็นพรุ ท่านจะประกอบ
อาชีพใดจึงจะเหมาะสม (นาํไปใช)้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

7 เหตุใดจึงกล่าวว่าพรุควนเคร็งเป็น
พืนทีทีมีระบบนิเวศทีสาํคญัมาก
แห่งหนึงของภาคใต ้(วิเคราะห์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

8 จากสาเหตุของปัญหาป่าพรุในเคร็ง
ถกูบุกรุกทาํลายควรจะแกไ้ขดว้ย
วิธีใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

9 ประวตัคิวามเป็นมา 
คาํว่า “เคร็ง” สนันิษฐานว่าเพียนมา
จากขอ้ใด (ความจาํ)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 โรคใดทีพบมากในตาํบลเคร็งและ 

ในอดีตไม่สามารถรักษาได ้
(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 จากการศึกษาประวติัความเป็นมา
และคาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใน
ทอ้งถินเชือว่าสภาพภูมิประเทศ
ของเคร็งในอดีตเป็นอยา่งไร 
(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 การตงัถินฐานของผูค้นในเคร็ง
เกิดขึนชดัเจนในสมยัใด (ความจาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

13 จากสภาพภูมิศาสตร์ปัญหาสาํคญั
ในอดีตของตาํบลเคร็งคือปัญหาใน
เรืองใด (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 9 (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

14 การทีทาํใหค้นหวัไทรและคนเชียร
ใหญ่ยา้ยเขา้มาในเคร็งมากขึน
เพราะสาเหตุในขอ้ใด (ความ
เขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 การทีคนเคร็งในอดีตไปนาํอิฐจาก
สุโขทยัเพือมาสร้างวดัใหก้บัพระ
แพงตามคาํบอกเล่าแสดงถึง
ลกัษณะนิสยัของคนในทอ้งถินนี
อยา่งไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

16 เพราะเหตุผลในขอ้ใดวฒันธรรม
การผกูเกลอทีมีมาตงัแต่อดีตจึงเริม
ลดนอ้ยลงเรือยๆ จนถึงปัจจุบนั
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 วถิีชีวติ ภูมปัิญญา 
สิงทีประชาชนนิยมนาํมาถวายพระ
ในประเพณีลากพระคือขอ้ใด 
(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 ประเพณีการลากพระจะเริมพิธีจาก
วดัใด (ความจาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

19 ประโยชนข์องขีสาซึงไดห้ลงัจาก
เก็บนาํผงึแลว้นาํไปทาํอะไร 

 (ความจาํ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 ขอ้ใดไม่ใช่ภูมิปัญญาในการ 

ถนอมอาหารของคนเคร็ง 
(ความจาํ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

21 ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการตงั 

หลาทวด (ความเขา้ใจ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 สิงใดจะปรากฏใหเ้ห็นเป็น
รูปธรรมภายหลงัพิธีการทาํบุญ
หลาทวด (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 ถา้นกัเรียนเป็นผูน้าํในการทาํบุญ 

หลาทวด นกัเรียนจะไม่สามารถนาํ
สิงใดมาเซ่นไหว ้(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 หากนกัเรียนตอ้งการไปชม
ประเพณีลากพระนาํ นกัเรียน
จะตอ้งเดินทางในช่วงใด 
(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 เหตุใดพืนทีบริเวณรอบๆ ของหลา
ทวดจึงกาํหนดใหเ้ป็นทีดินปลอด-

เจา้ของและหา้มจบัจองทีดิน 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 เหตุใดจึงกล่าวว่าหากตอ้งการ
แสดงฐานะทางสงัคมจะตอ้งสร้าง
บา้นดว้ยไมเ้คียม 12 แผน่ 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 ประโยชน์ทีชุมชนไดรั้บจากการ
เล่นเพลงบอกคืออะไร (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

28 ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเกียวกบัการ
แต่งงานขอคนเคร็ง (ประเมินค่า) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

29 ศาสนาและความเชือ 
ทวด หมายถึงขอ้ใด (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 ในการเลือกสถานทีทีจะตงัหลา
ทวดจะมีลกัษณะตามขอ้ใด 
(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 ประเพณีการลากพระแสดงถึง
ความศรัทธาของคนเคร็งทีมีต่อสิง
ใด (ความเขา้ใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

32 ความเชือเรืองทวดแสดงถึงความ
ศรัทธาของคนเคร็งทีมีต่อสิงใด 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 หากมีภาวะโรคภยัไขเ้จ็บระบาดใน
หมู่บา้นควนเคร็ง ชาวบา้นควรไป
เซ่นไหวสิ้งศกัดิในขอ้ใด 
(นาํไปใช)้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

34 ถา้ท่านขบัรถผา่นสิงศกัดิสิทธิใน
ขอ้ใดต่อไปนี ท่านควรจะส่ง
สญัญาณแตรเพือแสดงความเคารพ 
(นาํไปใช)้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

35 เหตุใดในพิธีลากพระจึงนิมนตพ์ระ
ไปกบัเรือดว้ย (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

36 ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลทีคนเคร็งจึงจดั
พิธีลากพระในช่วงเดือน 12 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

37 ขอ้ใดแสดงลาํดบัของการทาํบุญ 

หลาทวดถกูตอ้ง (ประเมินค่า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

38 หากในชุมชนเคร็งไม่มีความเชือ
เรืองโจจะมีผลอยา่งไร (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

39 เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
สินคา้ใดทีในอดีตคนเคร็งตอ้งใช้
ของทีมีอยูใ่นทอ้งถินไปแลกมาจาก 

ชุมชนอืน (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 สินคา้ส่งออกของเคร็งทีส่งไปขาย
ใหชุ้มชนอืนคือขอ้ใด (ความจาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

41 เหตุใดตอ้งนาํตน้กระจดูมาคลุกตม
ก่อนนาํไปสานเป็นสาด (ความ
เขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 การนาํดินเหนียวมาทามือก่อนรีด
นมควายมีจุดประสงคใ์นขอ้ใด 

(ความเขา้ใจ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 หากนกัเรียนตอ้งการทาํใหเ้สน้
กระจดูแบนก่อนจะนาํไปสานแต่
ไม่มีลกูกลิงนกัเรียนจะทาํอยา่งไร
โดยเนน้ความสะดวกทีสุด 
(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

44 การจบัผงึหรือการเก็บนาํผงึควร
เก็บในช่วงใดจึงจะปลอดภยัทีสุด 
(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 ขอ้ใดแสดงว่าคนเคร็งรู้จกัการแปร
รูปวสัดุและสิงทีมีอยูใ่นชุมชนให ้

เกิดประโยชน์ (วิเคราะห์) 
+1 0 +1 2.00 0.67 

46 วตัถุประสงคข์องการใส่ฟางขา้ว
รองพืนกระสอบกระจูดทีใชเ้ก็บ
ปลาเค็มคือขอ้ใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดทีแสดงว่า 
คนเคร็งรู้จกัการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรในทอ้งถิน (ประเมินค่า) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

48 ขอ้ใดต่อไปนีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของชุมชนเคร็งระหว่างอดีต กบั
ปัจจุบนัมากทีสุด (ประเมนิค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49 การปกครอง 
สมยัก่อนอาํเภอชะอวดเป็นส่วน
หนึงของอาํเภอใด (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ตาํบลใน
ช่วงแรกของการตงักิงอาํเภอชะ
อวด (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 ปัจจุบนัตาํบลเคร็งอยูภ่ายใต ้

การปกครองของอาํเภอในขอ้ใด 
(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

52 การดาํเนินการในขอ้ใดมี
วตัถุประสงคเ์พือความสะดวกใน
การปกครองดูแลตาํบลเคร็งใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

และทวัถึง (ความเขา้ใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

53 เหตุใดตาํบลเคร็งจึงโดดเดียวและ
แยกตวัออกมาจากตาํบลอืนใน 

อาํเภอชะอวด (วิเคราะห์) 
+1 0 +1 2.00 0.67 

54 การแบ่งตาํบลเคร็งออกเป็น 5 

หมู่บา้นท่านคิดว่ามีผลดีอยา่งไร
มากทีสุด (วิเคราะห์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

55 บุคคลสําคญั 
ในสมยัรัชกาลที 5 ชาวเคร็งตอ้งนาํ
เงินภาษีไปจ่ายทีใด (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 บุคคลใดไม่ใช่บุคคลสาํคญัของ 
ตาํบลเคร็ง (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 หากท่านตอ้งการมีชือเสียงเกียวกบั
การรักษาความสงบปราบปรามโจร
ผูร้้าย ท่านควรปฏิบติัตวัเหมือนกบั
บุคคลสาํคญัในขอ้ใด (ความเขา้ใจ)  

+1 0 +1 2.00 0.67 
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ตารางที 9  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

58 หากท่านตอ้งการทาํงานใหป้ระสบ
ความสาํเร็จโดยการตงัเป้าหมาย
และไปใหถึ้งเป้าหมายทีตงัไวใ้หไ้ด้
แสดงว่าท่านมีลกัษณะการทาํงาน
เหมือนกบับุคคลสาํคญัในขอ้ใด 
(ความเขา้ใจ)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 เหตุใดคนในหมู่บา้นจะใหก้ารนบั
ถือบุคคลทีไดชื้อว่าเป็นเสือ 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 เหตุใดในอดีตหน่วยงานรัฐจึงไม่มี
บทบาทในการปกครองใน 

เขตตาํบลเคร็ง (วิเคราะห์) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทังฉบบั 0.89 
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ตารางที 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมี
ต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราชของผูเ้ชียวชาญ 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น
ของผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

1. เนือหา 
1.1จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 

+1 0 +1 2.00 0.67 

1.2 ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.3 ช่วยเพิมพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

1.4 ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน +1 +1 +1 3.00 1.00 

1.5 สามารถสรุปเรืองราวหรือใจความสาํคญั
ของเรืองได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การใช้ภาษา 
2.1 การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.2 ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ
เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.3 การสะกดการันตถ์กูตอ้งตามหลกั
ภาษาไทย 

+1 +1 0 2.00 0.67 

2.4 คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1 การจดัทาํรูปเล่มสวยงาม เปิดอ่านไดง่้าย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจ ชวนให้
อยากอ่าน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือ +1 +1 0 2.00 0.67 

3.4 คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์ +1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที 10 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น
ของผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

3.5 ตวัอกัษรทีพิมพส์วยงาม อ่านง่ายและ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวางจงัหวะการ
พิมพต์วัอกัษร การจดัช่องว่างระหว่างภาพ
และตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชนัและวยั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํ
ไดเ้หมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.8 สีสนัสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ภาพประกอบและแผนท ี

4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงาม
และชดัเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั
หนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 

+1 +1 0 2.00 0.67 

4.3 จาํนวนภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

0 +1 +1 2.00 0.67 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

5.1 ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดได้
หลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหา
มากขึน 

+1 +1 0 2.00 0.67 

6. คุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 

6.1 ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจใน
เรืองราวความเป็นมาของทอ้งถิน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 10 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น
ของผู้เชียวชาญคนที R  IOC 
1 2 3 

6.2 ปลกูฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิน 

+1 +1 0 2.00 0.67 

6.3 มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใชเ้ป็น
หนงัสืออ่านเพมิเติมสาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.4 ช่วยปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดความรักและ
ภูมิใจในวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.5 สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทังฉบบั 0.90 
 

ข้อเสนอแนะอนืๆของผู้เชียวชาญ 
 ควรปรับแผนทีใหมี้ความชดัเจนมากขึน 

ผูว้ิจยัมีความตงัใจดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172 

ตารางที 11 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบรายบุคคล จาํนวน 3 คน 

 

นักเรียนคน
ที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน 
รวม 25 
คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่าน 

30 คะแนน 

บทที 1 บทที 2 บทที 3 บทที 4 บทที 5 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
1  5 4 5 4 5 23 25 

2 4 4 4 4 4 20 25 

3 4 3 4 3 4 18 23 

รวม 61 73 
คดิเป็นร้อยละ 81.32 81.10 

 

ไดค่้าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบรายบุคคล เท่ากบั 81.32/81.10 
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ตารางที 12 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบกลุ่มเลก็ จาํนวน 9 คน 

 

นักเรียนคน
ที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน 
รวม 25 
คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่าน 

30 คะแนน 

บทที 1 บทที 2 บทที 3 บทที 4 บทที 5 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
1  5 5 5 5 5 25 27 

2 5 4 5 5 5 24 26 

3 5 5 5 5 4 24 25 

4 5 4 5 4 5 23 25 

5 5 4 5 4 4 22 24 

6 4 4 4 4 4 20 24 

7 4 4 4 4 4 20 23 

8 4 4 4 4 4 20 22 

9 4 3 4 3 4 18 20 

รวม 196 216 
คดิเป็นร้อยละ 87.08 80.00 

   

ไดค่้าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกลุ่มเลก็ เท่ากบั 87.08/80.00 
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ตารางที 13 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบภาคสนาม  

                    จาํนวน 30 คน 

 

นักเรียนคน
ที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน 
รวม 25 
คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่าน 

30 คะแนน 

บทที 1 บทที 2 บทที 3 บทที 4 บทที 5 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

1  5 5 5 5 5 25 28 

2 5 5 5 5 5 25 28 

3 5 5 5 5 5 25 27 

4 5 4 5 5 5 24 27 

5 5 5 5 4 5 24 27 

6 5 5 5 4 5 24 26 

7 5 5 5 4 5 24 26 

8 5 4 5 5 5 24 26 

9 5 5 4 4 5 23 26 

10 5 5 4 4 5 23 25 

11 5 4 5 4 5 23 25 

12 5 4 5 4 5 23 25 

13 5 4 5 4 5 23 25 

14 5 4 5 4 4 22 24 

15 4 4 5 4 5 22 24 

16 5 4 4 4 5 22 24 

17 5 4 4 4 5 22 24 

18 5 4 5 4 4 22 24 

19 4 4 5 4 4 21 24 

20 4 4 4 4 4 20 24 

21 4 4 4 4 4 20 23 

22 4 4 4 4 4 20 23 

23 4 3 4 4 4 19 23 

24 4 4 5 4 4 21 23 

25 4 4 4 3 4 19 22 
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ตารางที 13 (ต่อ) 
 

นักเรียนคน
ที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน 
รวม 25 
คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่าน 

30 คะแนน 

บทที 1 บทที 2 บทที 3 บทที 4 บทที 5 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

26 4 4 4 4 4 20 22 

27 4 4 4 3 4 19 21 

28 4 4 4 3 4 19 21 

29 4 3 4 3 4 18 20 

30 4 3 4 3 4 18 19 

รวม 654 726 
คดิเป็นร้อยละ 87.20 80.66 

 
ไดค่้าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม เท่ากบั 87.20/80.66 
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ตารางที 14 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพมิเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

 

นักเรียน
คนที 

คะแนน
ทดสอบก่อน

อ่าน 
(30 คะแนน) 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัอ่าน 30 
คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 รวม 25 
คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

1  14 5 5 5 5 5 25 28 

2 13 5 5 5 5 5 25 28 

3 11 5 5 5 5 5 25 27 

4 10 5 5 5 5 5 25 27 

5 11 5 5 5 5 5 25 27 

6 13 5 5 5 5 5 25 26 

7 12 5 5 5 5 5 25 26 

8 10 5 5 5 5 5 25 25 

9 12 5 4 5 5 5 24 25 

10 13 5 5 5 4 5 24 25 

11 12 5 4 5 5 5 24 25 

12 9 5 5 5 4 5 24 25 

13 10 5 4 5 4 5 23 24 

14 11 5 4 5 4 5 23 24 

15 10 5 4 5 4 5 23 24 

16 10 5 5 4 4 4 22 24 

17 10 5 4 5 4 4 22 24 

18 12 4 4 5 4 4 21 23 

19 11 5 4 4 4 4 21 23 

20 10 5 4 4 4 4 21 23 

21 10 4 4 4 4 4 20 23 

22 9 4 4 4 4 4 20 23 

23 9 4 4 4 4 4 20 23 

24 10 4 4 4 4 4 20 23 

25 11 4 3 4 4 4 19 23 

26 10 4 4 4 3 4 19 22 

27 9 4 4 4 3 4 19 22 
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ตารางที 14 (ต่อ) 
 

นกัเรียน
คนที 

คะแนน
ทดสอบก่อน

อ่าน 
(30 คะแนน) 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่าน 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 รวม 25 
คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

28  9 4 4 4 3 3 18 22 

29 7 4 3 4 4 3 18 22 

30 7 4 3 4 3 3 17 21 

รวม 315 139 128 137 126 132 662 727 

เฉลีย 10.50 4.633 4.267 4.567 4.200 4.400 22.06 24.23 

คดิคดิเป็นร้อยละ 88.24 80.76 

 
ไดค่้าประสิทธิภาพ (E1/E2) จากการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 88.24/80.76 
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ตารางที 15 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ เรือง  
                    ยาํถินแดนเคร็ง   สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช                           

จากโปรแกรมสาํเร็จรูป CHUNG TEH FAN  
 

ข้อ p r สรุปผล 
1 0.50 0.93 ใชไ้ด ้

2 0.72 0.80 ใชไ้ด ้

3 0.67 0.84 ใชไ้ด ้

4 0.58 0.70 ใชไ้ด ้

5 0.77 0.76 ใชไ้ด ้

6 0.73 0.50 ใชไ้ด ้

7 0.51 0.61 ใชไ้ด ้

8 0.29 0.81 ใชไ้ด ้

9 0.73 0.50 ใชไ้ด ้

10 0.77 0.76 ใชไ้ด ้

11 0.62 0.24 ใชไ้ด ้

12 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

13 0.57 0.34 ใชไ้ด ้

14 0.47 0.34 ใชไ้ด ้

15 0.52 0.24 ใชไ้ด ้

16 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

17 0.53 0.89 ใชไ้ด ้

18 0.53 0.89 ใชไ้ด ้

19 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

20 0.77 0.41 ใชไ้ด ้
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ตารางที 15  (ต่อ) 

 
ข้อ p r สรุปผล 
21 0.47 0.34 ใชไ้ด ้

22 0.73 0.50 ใชไ้ด ้

23 0.44 0.71 ใชไ้ด ้

24 0.77 0.76 ใชไ้ด ้

25 0.25 0.78 ใชไ้ด ้

26 0.72 0.26 ใชไ้ด ้

27 0.53 0.89 ใชไ้ด ้

28 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

29 0.77 0.76 ใชไ้ด ้

30 0.57 0.34 ใชไ้ด ้

31 0.58 0.70 ใชไ้ด ้

32 0.42 0.26 ใชไ้ด ้

33 0.68 0.57 ใชไ้ด ้

34 0.77 0.41 ใชไ้ด ้

35 0.73 0.50 ใชไ้ด ้

36 0.41 0.45 ใชไ้ด ้

37 0.67 0.36 ใชไ้ด ้

38 0.77 0.76 ใชไ้ด ้

39 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

40 0.77 0.76 ใชไ้ด ้
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ตารางที 15  (ต่อ) 

 
ข้อ p r สรุปผล 
41 0.35 0.58 ใชไ้ด ้

42 0.72 0.80 ใชไ้ด ้

43 0.62 0.44 ใชไ้ด ้

44 0.68 0.57 ใชไ้ด ้

45 0.72 0.26 ใชไ้ด ้

46 0.46 0.53 ใชไ้ด ้

47 0.72 0.80 ใชไ้ด ้

48 - - ตดัทิง* 

49 0.37 0.37 ใชไ้ด ้

50 0.39 0.64 ใชไ้ด ้

51 0.58 0.70 ใชไ้ด ้

52 0.61 0.88 ใชไ้ด ้

53 0.51 0.61 ใชไ้ด ้

54 0.63 0.63 ใชไ้ด ้

55 0.46 0.53 ใชไ้ด ้

56 0.81 0.72 ตดัทิง* 

57 0.63 0.63 ใชไ้ด ้

58 0.51 0.61 ใชไ้ด ้

59 0.11 0.59 ตดัทิง* 

60 0.40 0.88 ใชไ้ด ้

เฉลยี 0.58 0.62  
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หมายเหตุ 
1. ขอ้สอบขอ้ที 48 มีค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกเป็นศนูย ์จึงตดัออก

จาํนวน 1 ขอ้ 

2. ขอ้สอบขอ้ที 56 มีค่า p สูงกว่า 0.80 จดัเป็นขอ้สอบทีง่ายเกินไป จึงตดัออก
จาํนวน 1 ขอ้ 

3. ขอ้สอบขอ้ที 59 มีค่า p ตาํกว่า 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทียากเกินไป จึงตดัออก
จาํนวน 1 ขอ้ 

4. เนืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนทีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจงไดแ้ก่ขอ้สอบขอ้
ที 1, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 50, 51, 54, 57 

จาํนวน 27 ขอ้ รวมตดัขอ้สอบออกไปทงัหมด 30 ขอ้  

 

นอกจากนี จากโปรแกรมสาํเร็จรูป CHUNG TEH FAN ทีใชใ้นการวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายของขอ้สอบ (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ไดค่้าความเชือมนั KR-20 ของ Kuder 

Richardson ของขอ้สอบเรืองยาํถินแดนเคร็ง เท่ากบั 0.93 ซึงผา่นเกณฑม์าตรฐาน ไดแ้ก่ 0.75 

(กระทรวงศึกษาธิการ, กองวิจยัทางการศึกษา 2545 : 63) 
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ตารางที 16 สรุปความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพมิเติม  
                    เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ความคดิเหน็ X  S.D. ระดับความ
คดิเหน็ 

1. ด้านเนือหา 
1.1จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 

4.46 0.62 มาก 

1.2 ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจของผูเ้รียน 

4.33 0.66 มาก 

1.3 ช่วยเพิมพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.66 0.47 มากทีสุด 

1.4 ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน 4.40 0.67 มาก 

1.5 สามารถสรุปเรืองราวหรือใจความสาํคญั
ของเรืองได ้

4.46 0.62 มาก 

รวมด้านเนอืหา 4.46 0.57 มาก 
2. ด้านการใช้ภาษา 
2.1 การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน 

4.70 0.46 มากทีสุด 

2.2 ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ
เขา้ใจง่าย 

4.56 0.50 มากทีสุด 

2.3 การสะกดการันตถ์กูตอ้งตามหลกั
ภาษาไทย 

4.73 0.44 มากทีสุด 

2.4 คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน 4.68 0.47 มากทีสุด 

รวมด้านการใช้ภาษา 4.63 0.52 มากทีสุด 
3. ด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1 การจดัทาํรูปเล่มสวยงาม เปิดอ่านไดง่้าย 

4.70 0.46 มากทีสุด 

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจชวนให้
อยากอ่าน 

4.33 0.60 มาก 
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ตารางที 16  (ต่อ) 

 

ความคดิเหน็ X  S.D. ระดับความ
คดิเหน็ 

 3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือ 4.50 0.62 มากทีสุด 

3.4 คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์ 4.83 0.37 มากทีสุด 

3.5 ตวัอกัษรทีพิมพส์วยงาม อ่านง่ายและ
ชดัเจน 

4.66 0.47 มากทีสุด 

3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวางจงัหวะการ
พิมพต์วัอกัษร การจดัช่องว่างระหว่างภาพ
และตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชนัและวยั 

4.53 0.62 มากทีสุด 

3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํ
ไดเ้หมาะสม 

4.56 0.62 มากทีสุด 

3.8 สีสนัสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.60 0.62 มากทีสุด 

รวมด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 4.59 0.50 มากทีสุด 
4. ด้านภาพประกอบและแผนท ี

4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงาม
และชดัเจน 

4.53 0.68 มากทีสุด 

4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั
หนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 

4.63 0.61 มากทีสุด 

4.3 จาํนวนภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.66 0.47 มากทีสุด 

4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4.60 0.49 มากทีสุด 

รวมด้านภาพประกอบและแผนท ี 4.60 0.53 มากทีสุด 
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ตารางที 16  (ต่อ) 

 

ความคดิเหน็ X  S.D. 
ระดับ
ความ
คดิเหน็ 

5. ด้าน แบบฝึกหดัท้ายบท 

5.1 ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย 
4.66 0.60 

มาก
ทีสุด 

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหามากขึน 
4.76 0.43 

มาก
ทีสุด 

รวมด้านแบบฝึกหดัท้ายบท 4.71 0.50 มาก
ทีสุด 

6. ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 

6.1 ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองราวความ
เป็นมาของทอ้งถิน 

4.86 0.34 
มาก
ทีสุด 

6.2 ปลกูฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถิน 

4.93 0.25 
มาก
ทีสุด 

6.3 มีสารประโยชน์สามารถทีจะใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพมิเติม
สาํหรับนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.83 0.37 
มาก
ทีสุด 

6.4 ช่วยปลกูฝังใหผู้เ้รียนเกิดความรักและภูมิใจในวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน 

4.86 0.34 
มาก
ทีสุด 

6.5 สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

4.80 0.40 
มาก
ทีสุด 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ 4.86 0.31 มาก
ทีสุด 

รวมทังฉบบั 4.64 0.46 มาก
ทีสุด 
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ภาคผนวก ง

หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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