
                                                           
 

 

 

 

 
 
 

 การพฒันาหนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 จังหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นางลัน่ทม  ขวญัชัยรัตนภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



การพฒันาหนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 จังหวดัราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางลัน่ทม  ขวญัชัยรัตนภูมิ  

 
 
 
 
 

 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



THE DEVELOPMENT OF YUEN THIN KON DEE CHAI DAEN  BOOK AS A 
SUPPLEMENTARY  READING FOR MATHAYOMSUKSA 2 AT RATCHABURI 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mrs. Luntom  Kwanchairattanaphum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Education Program in Teaching  Social  Studies 

Department of Curriculum and  Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2015 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ทิยานิพนธ์เร่ือง  “ การพฒันาหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี ”  เสนอโดย 
นางลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
 
 

……........................................................... 
                                                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. รองศาสตราจารย ์สมประสงค ์น่วมบุญลือ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์ 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ     .................................................... กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สามารถ  ทิมนาค)                  (รองศาสตราจารยส์มประสงค ์น่วมบุญลือ) 
............/......................../..............       ............/......................../............... 
 
.................................................... กรรมการ       .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์)        (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
............/......................../..............                  ............/......................../.............. 



 ง 

54262404 : สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 
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            ลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ : การพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.สมประสงค ์ น่วมบุญลือ, ผศ.ดร.บุษบา  
บวัสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม. 279 หนา้. 
 

     การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) มีวตัถุประสงค์เพื่อ         
(1) พฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปีท่ี 2 อ าเภอ         
บา้นคา จงัหวดัราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพ  (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม       
เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปีท่ี 2 อ าเภอบ้านคา จังหวดัราชบุรี  และ                 
(3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัหนองพนัจันทร์ อ าเภอบ้านคา          
จงัหวดัราชบุรี จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 25 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยทดลอง
ใชใ้นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย (1) หนงัสืออ่านเพ่ิม เร่ือง เยอืนถ่ินคน
ดีชายแดน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดั
ราชบุรี และ(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent)  และการวิเคราะห์เน้ือหา                             
(Content Analysis) 

    ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อ าเภอ       

บา้นคา จงัหวดัราชบุรี ท่ีสร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.56/83.07 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
   2. ผลการเรียนรู้หลงัอ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดนสูงกว่าก่อนอ่านโดย                    

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดี

ชายแดน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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         The purposes of this research and development which its design was 
the One-Group Pretest-Posttest Design were to: 1) develop a supplementary reading 
book titled Yuen Thin Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, to 
have the efficient criterion, (2) compare the students’ learning outcomes between the 
students’ scores tested before and after reading a supplementary reading book titled 
Yuen Thin Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, and (3) study the 
Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, students’ opinions about a supplementary reading 
book titled Yuen Thin Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi,        
The sample of simple random sampling consisted of 25 students from the class 
Mathayomsuksa 2,Watnongpunjan school, Amphoe Bankha Province. The 
experiment was in the second semester of the academic year 2015 The instruments 
employed to collect data were 1) a supplementary reading book titled Yuen Thin Kon 
Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi.  2) Achivement test toward a 
pre-test and post-test used before and after reading a supplementary reading book 
titled Yuen Thin Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi. and 3) a 
questionnaire inquiring the students’ opinions a supplementary reading book titled 
Yuen Thin Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi. Statistical 
applications in research were percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D), 
hypothesis testing which using t-test for dependent, and content analysis.  
         The findings of the research were as follows : 
          1. The efficiency of a supplementary reading book titled Yuen Thin 
Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi. was found at the percentage 
of 86.56/83.07, which was expected  efficient criterion. 
          2. The statistical significance of the students’ learning outcomes 
between before and after reading a supplementary reading book titled Yuen Thin Kon 
Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi were significantly at the level of 
.05 significance which post-test scores were higher than pre-test scores. 
          3. The opinions of students towards a supplementary reading book 
titled Yuen Thin Kon Dee Chaidaen for Mathayomsuksa 2 at Ratchaburi, showed the 
highest level agreements. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การอ่านหนงัสือนบัเป็นหนทางหน่ึงท่ีเปิดโลกทศัน์ เสริมสร้างสติปัญญากระตุน้ทกัษะพิสัยดา้น

จิตวเิคราะห์ การไตร่ตรอง และการหาเหตุผลใหก้บันกัเรียน และสามารถปลูกฝังลกัษณะนิสัยรักการ

อ่านลงไปในจิตใจของนกัเรียนไดไ้ม่ยาก  อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่  ท่ีง่ายและใช้

เวลานอ้ยท่ีสุด ดงัพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานแก่คณะสมาชิก

หอ้งสมุดทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 25 พ.ย. 2514 ความวา่  “หนงัสือเป็น การสะสมความรู้และทุกส่ิงทุกอยา่ง

ท่ีมนุษยไ์ดส้ร้าง ทาํมา คิดมาแต่โบราณกาล จนทุกวนัน้ี หนงัสือจึงเป็นส่ิงสาํคญั เป็นคลา้ย ๆ ธนาคาร

ความรู้และเป็นออมสิน เป็นส่ิงท่ีจะทาํใหม้นุษยก์า้วหนา้ไดโ้ดยแท”้ 

หากนกัเรียนมีหนงัสืออ่านไม่เพียงพอ ก็จะเป็นปัจจยัท่ีบัน่ทอนความรู้ อีกทั้งการส่งเสริมการ

อ่านใหใ้ชห้นงัสือเรียนแต่เพียงอยา่งเดียวยอ่มไม่เพียงพอ เพราะหนงัสือแบบเรียนไม่ใช่มวล

ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร การขยายประสบการณ์อนัเป็นทกัษะพื้นฐานให้

กวา้งขวางออกไปนั้น จาํเป็นตอ้งแสวงหาหนงัสืออ่ืนเขา้มาประกอบ  (วงเดือน ทาจนัทร, 2546 : 3) 

           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25 42 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) (  หมวด 4 แนวการ

จดัการศึกษา มาตรา  24  ไดเ้สนอไวว้า่การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน               

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดาํเนินการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้าํได ้คิด

เป็นทาํเป็นรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอนและอาํนวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมาตรา   

67  สรุปไดว้า่รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวจิยัและพฒันาการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเพื่อใหเ้กิดการใชท่ี้คุม้ค่า

และเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคน ครูผูส้อนส ามารถพฒันา และสร้าง ส่ือไดห้ลายประเภท      

เช่น แบบเรียน ตาํรา หนงัสือทางวชิาการ ส่ือ ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เป็นตน้ (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา , 2553 : 13-38)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยต่ีา ง ๆ ไดเ้จริญ
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รุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วในการจดัการเรียนการสอน  มีการนาํเสนอส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ มาประกอบการ

เรียนการสอน เช่น หนงัสือ แผนท่ี แผนภาพ ซีดี บทเรียนสาํเร็จรูป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ใหเ้กิดผลกบัผูเ้รียนมากท่ีสุดและมีชีวติอยูใ่น

โลกยคุโลกาภิวตัน์และกา้วสู่สังคมภายนอกไดอ้ยา่งมีความสุข  

 ดว้ยความสาํคญัดงักล่าวการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมจึงเป็นส่ือเพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนได้

เสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะเน้ือหาของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมถือวา่เป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีครูผูส้อน

ควรจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ากท่ีสุด 

 การจดัการศึกษาท่ีผา่นมา เป็นการจดัการศึกษาตามแนวทางประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นส่วนใหญ่

วชิาความรู้ต่าง ท่ีจดัใหเ้รียนนั้น จึงค่อนขา้งไปในลกัษณะท่ีเอ้ืออาํนวยแก่การดาํรงชีวติในสังคมชุมชน

เมือง  โดยยงัมีการประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพการดาํรงชีวติในชุมชนชนบทค่อนขา้งนอ้ย ประกอบ

กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจนทอ้งถ่ินและชุมชนปรับตวัตามไม่ทนั 

บงัเกิดผลเป็นปัญหาของชุมชนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สภาพสังคมความเป็นอยูส่ิ่งแวดลอ้ม และ

วฒันธรรม (ธาํรงศกัด์ิ ธาํรงเลิศฤทธ์ิ, 2550 : 2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จกัรภทัริ พงศภ์ทัระ(2546 : 5-6)         

ท่ีกล่าววา่เร่ืองราวของแต่ละทอ้งถ่ินนั้นมีมากซ่ึงแตกต่างกนัตามสภาพภูมิศาสตร์และสังคมอนัเป็นท่ี   

น่าเรียนรู้ทั้งส้ิน แต่กลบัถูกละเลยท่ีจะใหค้วามสาํคญัในการจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

เร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนจนกลายเป็นปัญหาวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ มากมาย เรียนรู้

เร่ืองประเทศเพื่อนบา้นทั้งในเอเชียยโุรปและอเมริกา เร่ืองบุคคลสาํคญั เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์

ของชาติอ่ืน ๆ แต่ไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิงเหล่าน้ีท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งแทจ้ริง ทาํใหข้าดความรู้    

เร่ืองเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงเป็นผลทาํใหข้าดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินท่ีตนอยู ่ดงัจะเห็นไดจ้าก

สภาพสังคมไทยปัจจุบนัน้ีคนไทยตกอยูใ่นภาวะกระแสทุนนิยม วตัถุนิยม ขาดความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย ขาดความรักความผกูพนัในทอ้งถ่ิน การยอมรับในภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็น

รากเหงา้แต่เดิมท่ีมีอยูห่นัไปรับวฒันธรรมต่างชาติท่ีไหลผา่นส่ือต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกสรร

กลัน่กรองเกิดการครอบงาํทางวฒันธรรม(สาํนกันโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนาศิลปะและ

วฒันธรรม, 2545 : 1)  

 ปัญหาดงักล่าวน้ีจะถูกแกไ้ขลงได ้หากจดัการเรียนการสอนคาํนึงถึงสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน ถา้เปิดโอกาสใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมายและแนวทางการ

พฒันาทอ้งถ่ินของตนเองดว้ย จะส่งผลใหส้ามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีลุล่วงไปดว้ยดี  ดงัปรากฏใน

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2545 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 6) มาตร 27 วรรค 2 กาํหนดใหส้ถานศึกษามีบทบาทในการพฒันา

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ                    

เช่น  ความไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรียน ชุมชน วฒันธรรม ประเพณี อาชีพ และ

ค่านิยม ทาํใหน้กัเรียนไม่สนใจท่ีจะศึกษาเพราะเป็นเร่ืองไกลตวั จึงทาํใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน

ข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนและชุมชน สนองต่อหลกัการในหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 (สาํนกัวชิาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 5) ท่ีระบุวา่

เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย

สาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่

กบัความเป็นสากล รวมทั้งสนองต่อการกระจายอาํนาจใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา             

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

            การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในปัจจุบนันบัวา่มีความสาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิง่  เพราะการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้หาประสบการณ์ดว้ยตนเอง 

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน จาํเป็นตอ้งใชส่ื้อการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่ือการ

สอนมีประโยชน์ต่อการสอนของครู เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพแก่นกัเรียน              

ทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาไดร้วดเร็วข้ึน  (จินตนา ใบกาซูยี , 2534  : 142) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   

ฉววีรรณ คูหาภินนัทน์ (2545  : 20) ท่ีกล่าววา่  การพฒันาหนงัสือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาหนงัสือ   

ท่ีจะนาํมาเป็นส่ือการเรียนการสอนนั้น หนงัสือท่ีใชค้วรจะมี การ เร้าความสนใจผูเ้รียนใหมี้ความ

กระตือรือร้นท่ีจะอ่านหรือศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และในปัจจุบนัจะพบวา่หนงัสือส่วนใหญ่ท่ีจาํหน่าย    

ตามทอ้งตลาดและเป็นท่ีนิยมชมชอบของเด็กนกัเรียนคือหนงัสือการ์ตูน  

 นอกจากน้ี บนัลือ พฤกษะวนั  (2536 : 24) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิ่ม เติมไวว้า่        

ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนงัสือ  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  นกัเรียนไดรั้บ

ความรู้จากประสบการณ์กวา้งขวางข้ึน  รู้จกัศึกษาดว้ยตนเอง  รักศิลปวฒันธรรม  และประเพณีของชาติ                      

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จินตนา ใบกาซูย ี(2542  : 143 –144) กล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมวา่                  

1.ส่งเสริมความรู้ หนงัสือเสริมประสบการณ์ โดยเฉพาะหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ควรมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั

ความรู้หรือทกัษะ ความคิดรวบยอด หลกัการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านใน

การดาํเนินชีวติ การศึกษาหาความรู้รวมทั้งก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามหรือพฒันาการในดา้นต่างๆ     

2.ส่งเสริมสติปัญญา หนงัสืออ่านเพิ่มเติมนอกจากจะมีเน้ือหาท่ีใหผู้อ่้านเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

เร่ืองต่างๆ แลว้ ควรมีลกัษณะท่ีส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา กล่าวคือส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้



4 

 

 

ผูอ่้านไดพ้ฒันาทกัษะในการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใชเ้หตุและผลจาํแนกแจกแจง วเิคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านั้นไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการ

แกปั้ญหาต่าง ๆ  3 .ส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม หนงัสืออ่านเพิ่มเติมนอกจากเสนอเน้ือหาสาระท่ีเป็น

ความรู้และส่งเสริมสติปัญญาแลว้ ยงัควรสอดแทรกแนวความคิดท่ีช่วยใหผู้อ่้านเกิดเจตคติท่ีเหมาะสม

ในการนาํความรู้นั้นไปใชต้ามแนวทางท่ีพึงประสงคเ์ป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม   4.ส่งเสริม

ความเขา้ใจ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ีส่งเสริมใหผู้อ่้านสามารถทาํความ

เขา้ใจเร่ืองราวได ้กล่าวคือใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการใช้

ภาษาของผูอ่้านไดอ้ยา่งท่ีเหมาะสม ตลอดจนใชเ้ทคนิควธีิหรือส่งเสริมความเขา้ใจอ่ืนๆ                        

เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ   5 .ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรมี

ลกัษณะท่ีกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง                  

กล่าวคือผูเ้ขียนควรพิจารณาเสนอเร่ืองราวท่ีเด็กแต่ละวยัสนใจ เนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัและประโยชน์

ของเร่ืองราวท่ีเสนอซ่ึงสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน สอดแทรกคาํถามย ัว่ยตุ่างๆ ตลอดจนเสนอแนะ

หนงัสืออ่ืนๆ ท่ีผูอ่้านสนใจ และยงัสอดคลอ้งกบั สุคนธ์  สินธพานนท ์ (2553  : 151-152)                     

กล่าวถึง ประโยชน์ของหนงัสือวา่ช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชนใหเ้กิดพฒันาการดงัต่อไปน้ี  1.ทาํให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้จากหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาไดช้ดัเจน

มากข้ึน ก่อใหเ้กิดความงอกงามและพฒันาในดา้นต่าง ๆ   2 .ผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันาทกัษะการคิดอยา่ง

หลากหลายตามลกัษณะการนาํเสนอของผูเ้รียบเรียงในหนงัสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่ม นาํความรู้และ

ทกัษะไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจในการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง   3.ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน

ตนเองในการอ่านจบัใจความสาํคญัและการเขียนสรุปเน้ือเร่ืองเป็นการพฒันาทกัษะทางภาษา และ

ส่งผลต่อการฝึกทกัษะความคิดรวบยอดอีกดว้ย   4.เป็นการสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่

เรียนรักการอ่าน กระตือรือร้นในการติดตามความรู้ท่ีศึกษาตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์   5 .ผูเ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจาก

หนงัสือเรียน ทาํใหร้อบรู้ส่ิงต่างๆ ในโลกกวา้ง และนาํเกร็ดความรู้หรือขอ้คิดท่ีไดรั้บมาเป็นพื้นฐานใน

การแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  6.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่านหนงัสือ ในหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติมจะมีการแทรกคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคต์ามลกัษณะของหนงัสือ จะช่วยใหผู้เ้รียนได้

เห็นคุณค่าในส่ิงต่าง ๆ ท่ีดีงามในหนงัสือและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

             อน่ึงการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

(ฉบบัท่ี 3)  มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย 
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มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์            

คือ  มีความคิดสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการคน้ควา้ เขา้ใจใน

ประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี  ยดึมัน่ในวถีิชีวติ  มีจิตสาํนึกในการ

อนุรักษภ์าษาไทย  ศิลปวฒันธรรม   ประเพณี  กีฬา ภูมิปัญญาไทย   ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม   รักประเทศชาติ  และทอ้งถ่ิน  มุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหส้ังคม  ตามสาระการ

เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มาตรฐาน ส  2.1 : ขอ้ 3  เขา้ใจและปฏิบติัตามบรรทดัฐาน

และวฒันธรรมในจงัหวดั ภาคและประเทศรวมทั้งตระหนกัถึงความสาํคญัในวฒันธรรมของกลุ่มคนใน

สังคมท่ีมีความหลากหลายและยอมรับในคุณค่าซ่ึงกนัและกนั มาตรฐาน  ส 4.3 : ขอ้ 3  รู้และเขา้ใจ

ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัจนเกิดความภูมิใจ

นาํไปเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวติ มาตรฐาน  ส 5.2 : ขอ้ 3 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  วฒันธรรมตระหนกัถึงผลการกระทาํของมนุษยท่ี์มีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีประหยดัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลในระบบ

นิเวศมีส่วนร่วมแกปั้ญหาและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  (กระทรวงศึกษาธิการ ,                

2551 : 11-12)  

 ดงันั้นการนาํเสนอเน้ือหาในหนงัสืออ่านเพิ่มเติมจึงมีความสาํคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน                 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหเ้ขา้ใจความเป็นไปในทอ้งถ่ินของตนโดยเนน้ตวัช้ีวดัในมาตรฐานชั้น

มธัยมศึ กษา  ปีท่ี 2 ดงัน้ี  สาระ : ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั 

ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ี

ถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข   ตวัช้ีวดัท่ี 8. อธิบายธรรมคุณและ

หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด เห็นคุณค่าและนาํไปพฒันาแกปั้ญหาของชุมชนและ

สังคม มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธาํรงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ตวัช้ีวดัท่ี   1. ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ                

ตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด  ตวัช้ีวดัท่ี  3. วเิคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบติัตนได้

ถูกตอ้ง  สาระ : หนา้ท่ีพลเมือง มาตรฐาน  ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี     

มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและ

สังคมโลกอยา่งสันติสุข  ตวัช้ีวดัท่ี  2 เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ      

หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดี ตามวถีิประชาธิปไตย  ตวัช้ีวดัท่ี 4. อธิบายความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง

ของวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค อาเซียน เพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
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กนั สาระ : เศรษฐศาสตร์  ส 3.1 ม.2/2ความหมาย ความสาํคญั และหลกัการผลิตสินคา้และบริการอยา่ง

มีประสิทธิภาพ   ตวัช้ีวดัท่ี  1. การผลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ินการพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส 3.1 ม. 2/3 หลกัการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   

ตวัช้ีวดัท่ี 1.การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน   สาระ 

: ประวติัศาสตร์ ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 

และธาํรงความเป็นไท ย ตวัช้ีวดัท่ี 3. ระบุภูมิปัญญาวฒันธรรมไทยและอิทธิพลของภูมิปัญญาดงักล่าว

ต่อการพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา  สาระ : ภูมิศาสตร์  มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์                       

กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ตวัช้ีวดัท่ี 1.วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้ม          

ใหม่ทางสังคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของอาํเภอบา้นคา                           

ตวัช้ีวดัท่ี 2.ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอาํเภอบา้นคา 

   จากผลการสาํรวจงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมของจงัหวดัราชบุรี ใน            

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้                         

พบวา่มีเพียงสองเล่มคือวทิยานิพนธ์ของคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิ ยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                        

คือหนงัสืออ่านเพิ่มเติม พิธีกรรมและเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของคนมอญในเมืองไทย กรณีศึกษาใน

เขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี   (อะระโท โอชิมา )  และของสมทรง  พิทกัษพ์ิเศษ (2541)               

การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยรามญั จงัหวดัราชบุรีสาํหรับนกัเรียน ชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้จงัหวดัราชบุรี  คณะศึกษาศาสตร์ วชิาหลกัสูตรและการสอมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 แสดงใหเ้ห็นวา่หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของทอ้งถ่ินในอาํเภอบา้นคามีไม่เพียงพอท่ีจะให้

นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในทอ้งถ่ิน และพบวา่ยงัไม่มีผูใ้ดนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัอาํเภอบา้นคา 

ในลกัษณะส่ือการเรียนการเรียนการสอนท่ีเป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  กระทรวงศึกษาไดต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัของส่ือการเรียนรู้ จึงกาํหนดเร่ืองการใชส่ื้อการเรียนรู้ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551  โดยกาํหนดลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ทีมีในทอ้งถ่ิน การเลือกใช้      

ส่ือส่ิงพิมพค์วรเลือกใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ

ผูเ้รียน การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้

อยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อนาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริม

และส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียง เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียน     
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เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หนา้ท่ีจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีสนบัสนุน 

นอกจากน้ีจากการ สัมภาษณ์ของผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์  อาํเภอบา้นคา             

จงัหวดัราชบุรี ท่ีวา่   “...โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ขาดแคลนหนงัสือเก่ียวกบัทอ้งถ่ินอาํเภอบา้นคา 

จงัหวดัราชบุรี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี เป็นอยา่งมาก...”                  

(อมร  ศิริมงัคโล, 2555) ซ่ึงหนงัสือเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีจะสามารถปลูกฝังใหเ้กิดนิสัยรักการอ่าน 

ฝึกการคิดวเิคราะห์ อีกยงัช่วยเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและช่วยส่งเสริม

นกัเรียนท่ีเรียนชา้ หรือขาดเรียนใหส้ามารถอ่านไดท้นัเพื่อน เม่ือนกัเรียนไดอ่้านแลว้ก็จะเกิดความรู้สึก

รักและผกูพนักบัทอ้งถ่ินของตนเองเกิดความภาคภูมิใจ  

             อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอท่ีตั้งข้ึนใหม่   ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีอยูต่ามแนวตะเขบ็

ชายแดน และ จากการคน้พบของนกัโบราณคดีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอท่ียงัคงมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีควรศึกษาอีกมากกล่าวคือ  (สุรินทร์ เหลือลมยั, 2548 : 3)    

           อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรีนั้นไดพ้บเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้ั้งแต่สมยัหินจนถึงสมยัโลหะ             

ดงัไดพ้บขวานหินแบบยาวมาก่อนแลว้ผูค้นก่อนประวติัศาสตร์เคยขดุหาดีบุก ท่ีเรียกวา่

วฒันธรรม โฮบินเนียนตอนปลาย คุณวเิชียร โลหะศิริ (เจา้ของเหมืองแร่ โลหะศิริ) ไดเ้คยนาํ

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ด    แสงวเิชียร ผูส้นใจศึกษาเร่ืองราวสมยัก่อนประวติัศาสตร์ใน

ประเทศไทย ไดเ้ยีย่มชมเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้ั้งแต่สมยัหินจนถึงสมยัโลหะ โบราณวตัถุสาํคญั

อ่ืนๆ ท่ีพบท่ีเหมืองน้ีคือ  ส่วนขาของหมอ้สามขา เคร่ืองมือป้ันหมอ้ ขวานหินยาว ขวานสาํริด 

เคร่ืองมือเหล็ก หมอ้ดินเผาท่ีมีเมด็แร่ดีบุกอยูข่า้งใน ส่วนตุก๊ตาดินเผารูปคน ชา้ง มา้ น่าจะเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีใชรั้กษาอาการป่วยไข ้  รูปดินเผาเหล่าน้ีคงป้ันสะเดาะเคราะห์ใหผู้ป่้วย และน่าจะ

เป็นคตินิยมสืบเน่ืองมาจนถึงเร่ืองตุก๊ตาเสียกบาลในสมยัสุโขทยั  และเม่ือ พ.ศ.2529  ชาวบา้น

โป่งกระทิงล่าง   ก่ิงอาํเภอบา้นคา ไปขดุหาแร่ดีบุก ริมหว้ยสวนพลู (นายเป๊ะ) ชาวบา้นกลุ่มนั้น

พบช้ินส่วนภาชนะสาํริดขนัสาํริด ลูกปัดแกว้ ลูกปัดหินสี รูปสลกัรูปชา้ง มา้ และผูห้ญิงไวท้รง

ผมใส่ต่างหูคลา้ยหญิงอินเดียตลอดจนเคร่ืองมือสาํริด – เหล็ก ผวิบาง ท่ีเชิงเขาจมูก และท่ีราบ

ริมหว้ยสวนพลู ลกัษณะแบบเดียวกบัท่ีพบท่ีบา้นดอนตาเพชร จงัหวดักาญจนบุรี                   

(พ.ศ.2518 - 2519) ในช่วงยคุเหล็กตอนปลาย เม่ือประมาณ 2,400 - 2,300 ปีมาแลว้    
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    ปัจจุบนัปัญหาการดาํเนินชีวติของประชากรในอาํเภอบา้นคา  มีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ     

การบุกรุกทาํลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการท่ีอาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอท่ีแยกตวัมาจาก                    

อาํเภอสวนผึ้ง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนั จึงเป็นท่ีตอ้งการของเจา้ของรีสอร์ท 

หลายแห่งท่ีตอ้งการจดัตั้งรีสอร์ทข้ึนในอาํเภอบา้นคา ทาํใหว้ถีิชีวติของประชากรเปล่ียนแปลงไป           

มีการขายท่ีดินทาํกินใหก้บันายทุนแลว้ตนเองก็ไปรับจา้งทาํงานโรงงานหรือรับจา้งทาํงานในรีสอร์ท           

แต่อยา่งไรก็ตาม  ทุกทอ้งถ่ินยอ่มมีประวติัความเป็น  มีวถีิชีวติ และสถานท่ีแตกต่างกนัตามสภาพภูมิ

ประเทศ และสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหแ้ต่ละชุมชน มีความ

แตกต่างกนั บุคคลในแต่ละชุมชนมีความภูมิใจในดา้นต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั  ประกอบกบัวสิัยทศัน์และ

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัราชบุรี ไดก้าํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และส่งเสริมภูมิปัญญาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการท่องเท่ียวดา้นตลาดใน

ประเทศประจาํปี 2558 ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงใหห้วัขอ้วา่  “ปีการท่องเท่ียววถีิไทย” 

อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายการท่องเท่ียวสู่จงัหวดัท่องเท่ียวทางเลือกท่ีมีเอกลกัษณ์และมีศกัยภาพในการ

รองรับนกัท่องเท่ียว โดยจงัหวดัราชบุรี ถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 12 เมืองตอ้งหา้ม...พลาด” อีกดว้ยอนัจะ

เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 น้ี ซ่ึงอาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอท่ีมี

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และมีวฒันธรรมของชาวกะเหร่ียงท่ียงัคงอนุรักษใ์ห ้              

ผูท่ี้ตอ้งการสัมผสัมาเยีย่มชม 

            จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาจะพบวา่ชุมชนอาํเภอบา้นคามีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกนัก็มีความโดดเด่นในดา้นท่ีตั้งภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมา ทางดา้น

สังคมวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝัง

ใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน เพื่อใหช่้วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาสืบต่อไป  

โดยส่ือท่ีสาํคญัยิง่ในการใหก้ารศึกษาก็คือหนงัสือ เพราะหนงัสือมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ ความคิด 

และวจิารณญาณใหแ้ก่บุคคล หนงัสือเป็นส่ือพื้นฐานท่ีควรใชใ้น การจดัการเรียนการสอน เป็นแหล่ง

ความรู้ ความบนัเทิงทาํใหผู้อ่้านไดค้วามรู้ใหม่ ไดมี้ความคิดท่ีทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยคุ

ปัจจุบนัทั้งยงัช่วยส่งเสริมและปลูกฝ่ังนิสัยรักการอ่าน และการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัของอาํเภอบา้นคา   จงัหวดัราชบุรี มาจดัทาํเป็นหนงัสือ                 

อ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี                  

ข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอยูอ่าศยั ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงมีเจต

คติท่ีดีและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษา     

ปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและผลงานวจิยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหนงัสือ 

ประกอบดว้ยแนวคิดของจินตนา ใบกาซูย ี(2542: 146) มี 9 ขั้นตอนคือ 1.กาํหนดประเภทหนงัสือ                 

2.กาํหนดจุดประสงค ์ 3.กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย  4 .ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของ

ผูอ่้าน  5 .กาํหนดเน้ือหา /หวัเร่ือง /ช่ือเร่ือง 6 .กาํหนดโครงสร้างเน้ือหา/โครงเร่ือง 7 .กาํหนดแนว              

การเขียน 8 .กาํหนดแหล่งขอ้มูลคน้ควา้อา้งอิง  และ  9 .กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั                      

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2545  : 168-173) มีไว ้ 4 ขั้นตอน 1.ขั้นวางแผน  2.ขั้นยกร่างตน้ฉบบั  เป็นขั้นท่ี

ผูเ้ขียนหนงัสือลงมือยกร่างตน้ฉบบัตามเคา้โครงเร่ืองท่ีกาํหนดไวโ้ดยมีเอกสารขอ้มูลพร้อม                   

3.ขั้นยกร่างตน้ฉบบั  เป็น ขั้นท่ีจะช่วยประกนัวา่ตน้ฉบบัท่ียกร่างข้ึนมีคุณภาพเลือกตวัแทนผูอ่้าน

เป้าหมายทดสอบความเขา้ใจเพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆนาํมาประกอบปรับปรุงแกไ้ข ต้น              

ฉบบัในขั้นสุดทา้ย และ 4. ขั้นยกร่างตน้ฉบบัเป็นขั้นสุดทา้ยท่ีผูเ้ขียนปรับปรุงตน้ฉบบั และ                            

สุคนธ์  สินธพานนท ์(2553 : 152)  มี 8 ขั้นตอนคือ 1.กาํหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน 2. กาํหนดช่ือเร่ือง

หรือหวัขอ้เร่ือง 3.กาํหนดแนวทางหรือออกแบบการเขียนหนงัสือหรือกาํหนดลกัษณะของหนงัสือ               

4.เขียนโครงเร่ืองของหนงัสือ  5.กาํหนดขอบข่ายเน้ือหา  6.เขียนร่างตน้ฉบบั  7 .ทดสอบตน้ฉบบั  และ             

8.ปรับปรุงตน้ฉบบั    ผูว้จิยัได้ สังเคราะห์แนวคิดดงักล่าวและสรุปขั้นตอน การพฒันาหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  ออกเป็น  6 ขั้น มีดงัน้ี  1.ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และ หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมและเอกสารงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี              

2.สัมภาษณ์จากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน  3 .จดัวางรูปแบบและสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 4.หาประสิทธิภาพของ

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม  5.ทดลองใชจ้ริงและ 6.ประเมินผลและปรับปรุงหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2  จงัหวดัราชบุรี ไดมี้การจดัเน้ือหาใหค้รอบคลุมกบัสาระทั้ง 5 สาระเพื่อใหบู้รณาการ และสัมพนัธ์กบั

มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 บทไดแ้ก่ บทท่ี 1 เยอืนถ่ิน      

บา้นคา (สาระภูมิศาสตร์) บทท่ี 2 เล่าขานตาํนานบา้นคา (สาระประวติัศาสตร์) บทท่ี 3 วถีิคนดีชายแดน

(สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม/ สาระหนา้ท่ีพลเมืองฯ) บทท่ี 4 ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา                   

(สาระเศรษฐศาสตร์ ) บทท่ี 5 อาชีพคนบา้นค า  (สาระเศรษฐศาสตร์)   สาํหรับดา้นองคป์ระกอบของ

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์องคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม จากนกัวชิาการดา้นการ
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พฒันาหนงัสือสาํหรับเด็ก(จินตนา ใบกาซูยี , 2542;  ฉววีรรณ  คูหาภินนัท์ , 2545; สุคนธ์  สินธพานนท์ , 

2553) และงานวจิยัดา้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา (สุธีรา  ทบัเกตุ, 2551; สุกญัญา  ชาวผอ่ง,2552; ภาวณี ด่านศิระวานิชย,์ 

2553) สรุปเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยส่วนหนา้ของหนงัสือ ไดแ้ก่                

ปกหนา้-ปกหลงัใบรองปก หนา้ปกใน คาํนาํ สารบญั บญัชีภาพประกอบ  คาํช้ีแจง ส่วนเน้ือหาของ

หนงัสือ ไดแ้ก่   เน้ือหา และภาพประกอบ ส่วนทา้ยของหนงัสือ ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัทา้ยบท                  

เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท, รายการอา้งอิง, รายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์  และประวติัผูเ้รียบเรียง ดงัแสดงไวใ้น

แผนภูมิท่ี 1 ดงัน้ี      
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แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรต้น 

  

 

 

1.ผลการเรียนรู้หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง 

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

 

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยือนถ่ินคนดีชายแดน  

สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดั

ราชบุรี ดงัน้ี 

  บทท่ี 1 เยือนถ่ินบา้นคา  

  บทท่ี 2 เล่าขานตาํนานบา้นคา                         

  บทท่ี 3 วิถีคนดีชายแดน 

  บทท่ี 4 ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา  

  บทท่ี 5 อาชีพคนบา้นคา             

มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  ส่วนหนา้ของหนงัสือ 

     1.1 ปกหนา้-ปกหลงั 

     1.2 .ใบรองปก 

     1.3 หนา้ปกใน 

     1.4 คาํนาํ 

     1.5 สารบญั 

     1.6 บญัชีภาพประกอบ 

     1.7 คาํช้ีแจง 

2.  ส่วนเน้ือหาหนงัสือ 

     2.1 เน้ือหา 

     2.2 ภาพประกอบ 

3.  ส่วนทา้ยของหนงัสือ 

     3.1 แบบฝึกหดัทา้ยบท 

     3.2 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท 

     3.3 รายการอา้งอิง 

     3.4 รายช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์ 

     3.5 ประวติัผูเ้รียบเรียง 

    

 

 

 

2.ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 
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คําถามในการวจัิย 

1.หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    

จงัหวดัราชบุรี มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์85/85 หรือไม่ 

2.ผลการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ิน 

คนดีชายแดนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

3.ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน อยูใ่นระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85 / 85 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนเรียนและหลงัเรียน              

ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  

เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 
 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2      

จงัหวดัราชบุรี   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 

2.ผลการเรียนรู้หลงัเรียน โดยใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี สูงกวา่ก่อนเรียน 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

        ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียน ขยายโอกาส 

อาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                    

ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  255 8   จาํนวน 3โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบา้นลาํพระ                   

2.โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์และ 3.โรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน รวม 78 คน  
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        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ 

ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  25  คน ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2                    

ปีการศึกษา 255 8 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย

สุ่ม   

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดนตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน    

        

เนือ้หาในการวจัิย 

        ในการวจิยัคร้ังน้ีใชพ้ื้นท่ีอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ซ้ึงมีเน้ือหาในการนาํมาพฒันาเป็น

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน    ดงัน้ี 

 1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา 

2. ประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา 

3. ระบบการปกครองของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

4. วถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

5. ศาสนา และความเช่ือพิธีกรรมของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

6. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

7. บุคคลสาํคญัของชุมชนอาํเภอบา้นคา  

 

ระยะเวลาในการวจัิย 

        ระยะเวลาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 255 8 โดยใชเ้วลา การทดลอง 5 สัปดาห์  สัปดาห์                     

ละ 2 ชัว่โมง  รวม  10  ชัว่โมง  โดยจะใชเ้วลาในชัว่โมงแนะแนว และสอนซ่อมเสริมในการทาํ

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน          
 

 

 

 

 



14 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.หนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน หมายถึง เอกสารท่ีมีเน้ือหาสาระเพิ่มเติม

จากหลกัสูตร เน้ือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวชิา เพิ่มเติมใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึงมากข้ึน                         

ใชป้ระกอบการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง การเรียบเรียงหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมจะมีสาํนวน เน้ือหา ภาพประกอบท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็กและเยาวชนในแต่ละ  ช่วงชั้น

การศึกษาซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละวยั โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพภูมิศาสตร์ การเมือง การ

ปกครอง ประวติัความเป็นมา วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ การประกอบ

อาชีพ และ จริยธรรมกบัการดาํเนินชีวติของบุคคลท่ีสาํคญัของอาํเภอบา้นคา  

2.  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง ครูผูส้อนกิจกรรมโดยเนน้

การเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบดว้ย 1 . ขั้นนาํเป็นขั้นท่ีครู นาํเขา้สู่

บทเรียน  2. ขั้นสอน ทดสอบก่อนเรียน ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม 3. ขั้นสรุป 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนโดยหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  

3.ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  หมายถึง ผลการเรียนรู้โดยการอ่านหนงัสือ                

อ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ซ่ึงวดัและประเมินผลขณะเรียนรู้และหลงัเรียนรู้ โดยกาํหนด

เกณฑ ์85/85  

    85 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉล่ียเป็นร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม        

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน และตอบคาํถามในแบบฝึกหดัหลงัการอ่านไดถู้กตอ้ง 

    85 ตวัหลงั หมายถึง ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้

ภายหลงัจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ไดถู้กตอ้ง 

4.  ผลการเรียนรู้ หมายถึง ผลการทาํแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจ ของนกัเรียน จาก          

การอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด  4 

ตวัเลือก จาํนวน  30 ขอ้ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน    

5.ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน ท่ีมีต่อ การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย หนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน เก่ียวกบัเน้ือหา รูปภาพ

ประกอบและแผนท่ี  ลกัษณะรูปเล่ม องคป์ระกอบรูปเล่ม แบบฝึกหดัทา้ยบท คุณประโยชน์และคุณค่า

ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม      

6.นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนขยายโอกาส     

อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.  นกัเรียนเขา้ใจความเป็นมาของชุมชน และภูมิใจในชุมชนของตน 

2.  โรงเรียนสามารถสนบัสนุนใหผู้ใ้ชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดนรัก

ชุมชนและทอ้งถ่ินสร้างจิตสาํนึกใหน้กัเรียน 

3. บุคคลในชุมชนและบุคคลอ่ืนๆ สามารถหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาํเภอบา้นคาได ้
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

 

 การพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดนสาํหรับนกัเรียน                             

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง

ดงัน้ี 

1.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์: กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนา 

      และวฒันธรรม 

2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ 

3.  เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

4.  ขอ้มูลเก่ียวกบัอาํเภอบา้นคา 

5.  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นศาสตร์บูรณาการท่ีมุ่งใหเ้ยาวชนเป็นผูมี้ 

การศึกษาพร้อมที่เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมและเป็นพลเมืองที่มีความรับผดิชอบโดย 

1. นาํความรู้จากอดีตมาสร้างความเขา้ใจในมรดกทางวฒันธรรมของ 

ประเทศเพือ่การตดัสินใจเป็นพลเมืองที่ดี 

2. นาํความรู้เก่ียวกบัโลกเรามาสร้างความเขา้ใจในกระบวนการก่อเกิด 

สภาพแวดลอ้มของมนุษย ์เพือ่การตดัสินใจในการดาํเนินชีวติในสงัคม 

3. นาํความรู้เร่ืองการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภคสินคา้และบริการมา 

ตดัสินใจในการใชท้รัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพือ่การดาํรงชีวติ เพือ่การประกอบอาชีพและการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 
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4. นาํความรู้เก่ียวกบัคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตดัสินใจในการ 

ประพฤติปฏิบติัตนและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

5. นาํวธีิการทางสงัคมศาสตร์มาคน้หาคาํตอบเกี่ยวกบัประเด็นปัญหาใน 

สงัคมและกาํหนดแนวทางประพฤติปฏิบติัที่สร้างสรรค ์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ 

วฒันธรรมโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนมีสติปัญญา                   

มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาํหนด 

จุดหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ 

พระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค ์

2. มีความคิดสร้างสรรคใ์ฝ่เรียน รักการอ่าน และรักการคน้ควา้ 

3. มีทกัษะและกระบวนการทางสงัคมศึกษาเพือ่ใหเ้กิดความคิด การสร้างปัญญา และ 

ทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

4. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกวา่ผูบ้ริโภค 

5. เขา้ใจประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดียดึมัน่ 

ในวถีิชีวติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

6. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

7. รักประเทศชาติและทอ้งถ่ิน มุ่งประโยชน์ และสร้างส่ิงดีงามในสงัคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ยดึมัน่ ในหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาท่ีตนนบัถือ สามารถนาํหลกัธรรมสอน 

ไปใชป้ฏิบติัในการอยูก่นัได ้เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมอนัดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

2. ยดึมัน่ ศรัทธาและธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี 

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวฒันธรรมไทยรวมทั้งถ่ายทอดส่ิงที่ดีงามไวเ้ป็นมรดกของชาติเพือ่สนัติสุขของสงัคมไทยและ

สงัคมโลก 

3. มีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากร ใหมี้ประสิทธิภาพ เพือ่การดาํรงชีวติ 
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อยา่งมีดุลภาพ และสามารถนาํหลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ทั้งในอดีตและปัจจุบนั สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งมีระบบ

และนาํไปสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้

5. มีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีงามระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูส้ร้าง 

วฒันธรรมมีจิตสาํนึกอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กรอบคิดแนวในการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

                 เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

เนื้อหา หน่วย คาบเรียน 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

   ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและ

ธาํรงรักษาพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  

วถีิคนดีชายแดน 

(บทที่ 3) 

 

2 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน

สังคม 

   ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที่ของการเป็นพลเมืองดี มี

ค่านิยมที่ดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย 

ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และสงัคมโลกอยา่งสนัติสุข 

วถีิคนดีชายแดน 

(บทที่ 3) 

 

 

2 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  

   ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต

และการบริโภค การใชท้รัพยากรที่มีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ

พอเพยีง เพือ่การดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

ของดีน่าดูเคียง 

คู่บา้นคา (บทที่ 4) 

อาชีพคนบา้นคา 

(บทที่ 5)  

 

 

2 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  

   ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ไทย มีความรัก ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

เล่าขานตาํนาน 

บา้นคา  

(บทที่ 2) 

 

2 
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ตารางที่ 1 แสดงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กรอบคิดแนวในการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

                 เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน (ต่อ) 

เนื้อหา หน่วย คาบเรียน 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  

   ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพที่ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึก และมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การ

พฒันาที่ย ัง่ยนื 

เยอืนถ่ินบา้นคา 

(บทที่ 1) 

 

 

2 

 

ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้น้ือหาของหนงัสืออ่านเพิม่เติมทั้ง 5 บทครอบคลุมทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ทาํ

ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิม่เติมไดด้ว้ยตนเอง            

โดยอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน 

 

2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

การพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ดี ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการเรียนรู้โดย

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาํคญัและควรคาํนึงถึงมีดงัน้ี 

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

Development Theory) ของ Piaget ไวด้งัน้ี 

2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 

       Piaget ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาการทางความคิดของเด็กวา่มีขั้นตอนหรือกระบวนการ

อยา่งไร เขาอธิบายวา่ การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการดา้นสติปัญญาซ่ึงจะมีการพฒันาการไป

ตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบัขั้น พฒันาการเป็นส่ิงเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรท่ีจะเร่งเด็กใหข้า้มจาก

พฒันาการหน่ึงไปสู่อีก ขั้นหน่ึงเพราะจะทาํใหเ้กิดผลเสียแก่เด็ก แต่จะจดัประสบการณ์ส่งเสริม

พฒันาการของเด็กในช่วงที่เด็กกาํลงัจะพฒันาไปสู่ขั้นที่สูงกวา่ สามารถช่วยใหเ้ด็กพฒันาไปอยา่ง

รวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม Piaget เนน้ความสาํคญัของการเขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการของเด็กมากวา่การ

กระตุน้ใหเ้ด็กมีพฒันาการเร็วขึ้น 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget มีสาระสรุปไดด้งัน้ี 

1.พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลตามวยัต่างๆ เป็นไปตามลาํดบัขั้นดงัน้ี 

     1.1 ขั้นรับรู้ดว้ยประสาทสมัผสั ( Sensorimotor Period) เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอาย ุ                 

0-2 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ีขึ้นอยูก่บัการเรียนรู้และการกระทาํเด็กยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง เด็กยงัไม่

สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

     1.2 ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด ( Preoperational Period) เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอายุ  2-7 ปี 

ความคิดของเด็กวยัน้ียงัขึ้นอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถที่จะใชเ้หตุผลอยา่งลึกซ้ึง แต่

สามารถเรียนรู้และใชส้ญัลกัษณ์ได ้การใชภ้าษาแบ่งเป็นขั้นยอ่ยๆ 2 ขั้นคือ 

1.2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Conceptual Intellectual Period) เป็นขั้น 

พฒันาการในช่วงอาย ุ2-4 ปี 

1.2.2 ขั้นการคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period) เป็นพฒันาการ 

ในช่วงอาย ุ4-7 ปี 

                 1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้นพฒันาการ 

ในช่วงอาย ุ7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น  

เด็กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถคิดยอ้นกลบัได ้และมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์อง

ตวัเลขและส่ิงต่างๆไดม้ากขึ้น 

     1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขั้นพฒันาการในช่วง 

อาย ุ11-15 ปี เด็กสามารถคิดส่ิงที่เป็นนามธรรมได ้และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชก้ระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ได ้

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 

3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงัน้ี 

     3.1 การซึมซบัหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองใน 

การรับประสบการณ์ เร่ืองราว และขอ้มูลต่างๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ต่อไป 

     3.2 การปรับและการจดัระบบ (Accommodation) คือกระบวนการทางสมองใน 

การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กนัเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตน

สามารถเขา้ใจได ้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 

     3.3 การปรับความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของจากขั้น 
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ของการปรับ หากการปรับเป็นไปอยา่งผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อใหเ้กิดสภาพท่ีมีความสมดุลขึ้น หาก

บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมใหเ้ขา้กนัได ้ก็อาจจะเกิดภาวะไม่สมดุล 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาขึ้นในตวับุคคล 

หลักการจัดการศึกษา / การสอน 

1.ในการพฒันาเด็ก ควรคาํนึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก และจดัประสบการณ์ใหเ้ด็ก

อยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนั้น ไม่ควรบงัคบัใหเ้ด็กเรียนในส่ิงท่ียงัไม่พร้อมหรือหากเกินพฒันาการ

ตามวยัของตน เพราะจะก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีไม่ดีได ้

      1.1 การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ตามวยัของตนสามารถช่วยใหเ้ด็ก

พฒันาไปสู่พฒันาการดา้นสูงขึ้นได ้

      1.2 เด็กแต่ละคนมีพฒันาการแตกต่างกนั ถึงแมอ้ายจุะเท่ากนั แต่ระดบัพฒันาการอาจไม่

เท่ากนั ดงันั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรใหเ้ด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้ และพฒันาความสามารถของเขา

ไปตามระดบัการพฒันาการของเขา 

      1.3 ในการสอนควรใชส่ิ้งที่เป็นรูปธรรม เพือ่ช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจลกัษณะต่างๆไดดี้ขึ้น แมใ้น

พฒันาการช่วงความคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสารถสร้างภาพในใจได ้แต่การสอนที่ใชอุ้ปกรณ์ที่เป็น

รูปธรรมจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจแจ่มชดัขึ้น 

2. การใหค้วามสนใจและสงัเกตเด็กอยา่งใกลชิ้ด จะช่วยใหไ้ดท้ราบลกัษณะเฉพาะ ของตวัเด็ก 

3. ในการสอนเด็กเล็กๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ไดดี้กวา่ส่วนยอ่ย ( Part ) ดงันั้น 

ครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแลว้จึงแยกสอนที่ละส่วน 

4. ในการสอนส่ิงใดใหก้บัเด็ก ควรเร่ิมจากส่ิงที่เด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนแลว้จึง

เสนอส่ิงใหม่ที่มีความสมัพนัธก์บัส่ิงเก่า การทาํเช่นน้ีจะช่วยใหก้ระบวนการซึมซบัและจดัระบบความรู้

ของเด็กเป็นไปดว้ยดี 

5. การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ และมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มมาก ๆ ช่วยให้

เด็กดูดซึมขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อนัเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา       

ของเด็ก 
 

2.2ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Gagne 

     1.   Gagneไดจ้ดัประเภทของการเรียนรู้ เป็นลาํดบัขั้นจากง่ายไปหายากไว8้ประเภทดงัน้ี 

   1. การเรียนรู้สญัญาณ (Signal-learning) เป็น การเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองต่อส่ิง
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เร้าที่เป็นไปโดยอตัโนมติั อยูน่อกเหนืออาํนาจจิตใจ ผูเ้รียนไม่สามารถบงัคบัพฤติกรรมใหม่ใหเ้กิดขึ้น

ได ้การเรียนรู้แบบน้ีเกิดจากการที่คนเรานาํเอาลกัษณะการตอบสนองที่มีอยูแ่ลว้มา สมัพนัธก์บัส่ิงเร้า

ใหม่ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัส่ิงเร้าเดิม การเรียนรู้สญัญาณ เป็นลกัษณะการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขของ 

Pavlov 

   2.  การเรียนรู้ส่ิงเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-response)เป็น การเรียนรู้ต่อเน่ืองจาก

การเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สญัญาณ เพราะผูเ้รียนสามารถ

ควบคุมพฤติกรรมตนเองได ้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรม เน่ืองจากไดรั้บแรงเสริม การเรียนรู้แบบน้ีเป็น        

การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงของ Thorndike  และการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข (operant 

conditioning) ของ Skinner ซ่ึงเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํเองมิใช่รอ ใหส่ิ้งเร้า

ภายนอกมากระทาํพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากส่ิงเร้าภายในของผู ้เรียนเอง 

   3.  การเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง

ส่ิงเร้าและการตอบสนองที่ต่อเน่ืองกนัตามลาํดบั เป็นพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํการ

เคล่ือนไหว 

   4.  การเช่ือมโยงทางภาษา (Verbal association) เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะคลา้ยกบั              

การเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง แต่เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา การเรียนรู้การรับส่ิงเร้า-              

การตอบสนอง เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบต่อเน่ืองและการเช่ือมโยงทางภาษา 

    5.  การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน

สามารถมองเห็นความแตกต่างของส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลกัษณะของวตัถุ 

       6.  การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept learning) เป็น การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถจดั

กลุ่มส่ิงเร้าที่มีความเหมือนหรือแตกต่าง กนั โดยสามารถระบุลกัษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกนัได ้

พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยงัส่ิงอ่ืนที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นมาก่อนได ้

   7.  การเรียนรู้กฎ (Rule learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการรวมหรือเช่ือมโยง

ความคิดรวบยอดตั้งแต่สองอยา่งขึ้น ไป และตั้งเป็นกฎเกณฑข์ึ้น การที่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์

จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถนาํการเรียนรู้ นั้นไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆกนัได้ 

    8.  การเรียนรู้การแกปั้ญหา (Problem solving) เป็น การเรียนรู้ที่จะแกปั้ญหา โดย               

การนาํกฎเกณฑต์่างๆ มาใช ้การเรียนรู้แบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดภายในตวัผูเ้รียน เป็นการใช้

กฎเกณฑใ์นขั้นสูงเพือ่การแกปั้ญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น และสามารถนาํกฎเกณฑใ์นการแกปั้ญหาน้ีไป

ใชก้บัสถานการณ์ที่คลา้ยคลึงกนัได ้
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  2. กานเยไดแ้บ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษยไ์ว ้5 ประการ ดงัน้ี 

   1 .  สมรรถภาพในการเรียนรู้ขอ้เทจ็จริง (Verbal information) เป็นความสามรถใน                     

การเรียนรู้ขอ้เทจ็จริงต่างๆ โดยอาศยัความจาํและความสามารถระลึกได ้

               2. ทกัษะเชาวปั์ญญา (Intellectual skills) หรือ ทกัษะทางสติปัญญา เป็นความสามารถ

ในการใชส้มองคิดหาเหตุผล โดยใชข้อ้มูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในดา้นต่างๆ นบัตั้งแต่การ

เรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นทกัษะง่ายๆไปสู่ทกัษะท่ียากสลบัซบัซอ้นมากขึ้น ทกัษะเชาวปั์ญญา ท่ีสาํคญัที่

ควรไดรั้บการฝึกคือ ความสามรถในการจาํแนก (discrimination) ความสามารถในการคิดเป็นรูปธรรม 

(concrete concept) ความสามารถในการใหค้าํจาํกดัความของความคิดรวบยอด (defined concept) 

ความสามารถในการเขา้ใจกฎและใชก้ฎ (rules) และความสามารถในการแกปั้ญหา (problem solving)  

              3. ยทุธศาสตร์ในการคิด (Cognitive strategies) เป็น ความสามารถของกระบวนการ

ทาํงานภายในสมองของมนุษย ์ซ่ึงควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ และการดึงความรู้ 

ความจาํ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช ้ผูมี้ยทุธศาสตร์ในการคิดสูง จะมีเทคนิค มีเคล็ด

ลบัในการดึงความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

แกปั้ญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างไดอ้ยา่งดี รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

   4 .  ทกัษะการเคล่ือนไหว (Motor skills) เป็นความสามารถ ความชาํนาญในการปฏิบติั

หรือการใชอ้วยัวะส่วนต่างๆของร่างกายในการทาํกิจกรรม ต่างๆ ผูท่ี้มีทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีดีนั้น 

พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลกัษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกตอ้งเหมาะสม 

   5 .  เจตคติ (Attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการ

ตดัสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 หลักการจัดการศึกษา/การสอน 

 1. รูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบโดยพยายามเช่ือมโยงการจดัสภาพการเรียนการสอน อนั

เป็นสภาวะภายนอกตวัผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ภายใน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้น

ภายในสมองของคนเรา Gagne อธิบายวา่การทาํงานของสมองคลา้ยกบัการทาํงานของคอมพวิเตอร์ 

 2.ในระบบการจดัการเรียนการสอน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้นั้น Gagne ได้

เสนอระบบการสอน 9 ขั้น ดงัน้ี 

  ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Gaining attention) เป็น ขั้นท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจใน

บทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งส่ิงย ัว่ยภุายนอกและแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผู ้เรียนเองดว้ย  ครูอาจใช้

วธีิการสนทนา ซกัถาม ทายปัญหา หรือมีวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนต่ืนตวั และ มีความสนใจ



24 

 

 

ที่จะเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 2 แจง้จุดประสงค ์(Informing the leaner of the objective) เป็น การบอกให้

ผูเ้รียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะไดรั้บจากการเรียนบทเรียนนั้น โดยเฉพาะ เพือ่ใหผู้เ้รียนเห็น

ประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนทาํใหผู้เ้รียนวางแผนการเรียนของตนเองได ้

นอกจากนั้นยงัสามารถช่วยใหค้รูดาํเนินการสอนตามแนวทางท่ีจะนาํไปสู่จุดหมายได ้เป็นอยา่งดี 

ขั้นที่ 3 กระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจาํเป็น(Stimulating recall of prerequisite  

learned capabilities) เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จาํเป็นต่อการเช่ือมโยงใหเ้กิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ 

เน่ืองจาการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ือง การเรียนรู้ความรู้ใหม่ตอ้งอาศยัความรู้เก่าเป็นพื้นฐาน 

  ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the stimulus) เป็นการเร่ิมกิจกรรมของบทเรียน

ใหม่โดยใชว้สัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 

  ขั้นที่ 5 ใหแ้นวทางการเรียนรู้ (Providing learning guidance) เป็นการช่วยใหผู้เ้รียน

สามารถทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง ครูอาจแนะนาํวธีิกิจการกิจกรรม แนะนาํแหล่งคน้ควา้เป็นการนาํทาง 

ใหแ้นวทางใหผู้เ้รียนไปคิดเอง เป็นตน้ 

  ขั้นที่ 6 ใหล้งมือปฏิบติั (Eliciting the performance) เป็นการใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั 

เพือ่ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ 

  ขั้นที่ 7 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั(Feedback) เป็นขั้นที่ครูใหข้อมูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติั

กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกวา่มีความถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร และเพยีงใด 

  ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค(์Assessing the performance) 

เป็นขั้นการวดัและประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ บทเรียนเพยีงใด ซ่ึง

อาจวดัโดยการใชข้อ้สอบ แบบสงัเกต การตรวจผลงาน หรือการสมัภาษณ์ แลว้แต่วา่จุดประสงคน์ั้น

ตอ้งการวดัดา้นใด แต่ส่ิงสาํคญั คือ เคร่ืองมือที่ใชว้ดัตอ้งมีคุณภาพ เช่ือถือได ้และมีความเที่ยงตรงใน

การวดั 

  ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยาํและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing retention and 

transfer) เป็น การสรุป การย ํ้า ทบทวนการเรียนท่ีผา่นมา เพือ่ใหมี้พฤติกรรมการเรียนรู้เพิม่ขึ้น กิจกรรม

ในขั้นน้ีอาจเป็นแบบฝึกหดั การใหท้าํกิจกรรมเพิม่พนูความรู้ รวมทั้งการใหท้าํการบา้น ทาํรายงาน หรือ

หาความรู้เพิม่เติมจากความรู้ที่ไดใ้นชั้นเรียน 

สรุปผลจากการศึกษาทฤษฎีขา้งตน้พบวา่ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้นั้นจะตอ้งเกิดจากการจดั

กระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนเขา้ใจธรรมชาติพฒันาการของ
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ผูเ้รียนและสร้างแรงจูงใจภายในโดยครูสร้างความสนใจ บอกใหผู้เ้รียนทราบถึงเป้าหมายท่ีจะไดรั้บจาก

การเรียนบทเรียนนั้น ใหแ้นวทางการเรียนรู้  ลงมือปฏิบติั ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ประเมินพฤติกรรมการ

เรียนรู้ตามจุดประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เพราะผูเ้รียนสามารถอ่าน

เพือ่ศึกษาหาความรู้เพิม่เติม หรือใชป้ระกอบการเรียนการสอนใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ

ใหก้วา้งขวางลึกซ้ึงขึ้น ทั้งในและนอกเวลาเรียน ตามความเหมาะสมของวยัและตามความสามารถของ

การอ่านแต่ละบุคคล  ซ่ึงจะกล่าวถึงหนงัสืออ่านเพิม่เติมต่อไป 

 

3.  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาหนังสืออ่านเพิม่เติม 

            ผูว้จิยัจะขอนาํเสนอสาระสาํคญัของความหมาย วตัถุประสงค ์ลกัษณะของหนงัสือ ขั้นตอน              

การพฒันารูปแบบ การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ และประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิม่เติมตามลาํดบั

ดงัน้ี 

         3.1 ความหมายหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

   ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายหนงัสืออ่านเพิม่เติมดงัน้ี 

สมพร จารุนฎั ( 2541 : 3) กล่าววา่ หนงัสืออ่านเพิม่เติม หมายถึง หนงัสือที่มีสาระอา้งอิง

หลกัสูตร เน้ือหาเจาะลึก ในความรู้เฉพาะวชิาเพิม่เติมใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึงมากขึ้น ใชป้ระกอบการ

เรียนการสอน ใหน้กัเรียนอ่านเพือ่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 

จินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 19) กล่าววา่ หนงัสืออ่านเพิม่เติม หมายถึง หนงัสือที่มีสาระอา้งอิง

หลกัสูตรใหน้กัเรียนอ่าน เพือ่ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสมของวยั และ

ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล หนงัสือประเภทน้ีเคยเรียกกวา่ หนงัสืออ่านประกอบ 

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์ (2545 : 13) กล่าววา่ วา่ หนงัสืออ่านเพิม่เติม คือ หนงัสือท่ีนกัเรียนอ่าน

แลว้ไดค้วามรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ขึ้น เป็นการเสริม เน้ือหาที่มีอยูใ่นหนงัสือเรียน 

หนงัสือเหล่าน้ีอาจเขียนขึ้นตามหลกัสูตร หรือมีสาระเก่ียวขอ้งและเสริมหลกัสูตรก็ได ้ 

ฉววีรรณ   สุทธิปาริชาติ (2548 : 21) กล่าววา่ คือหนงัสือท่ีสร้างขึ้นเพือ่ขยาย เน้ือหาความรู้

เพิม่เติมจากหลกัสูตรใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ขึ้น อาจมีเน้ือหาสาระบางส่วนอิงกบัหลกัสูตร โดยให้

ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองตามความหมาย ความพร้อมความสนใจ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัใน แต่ละวยั 

สุคนธ ์   สินธพานนท ์ (2553 : 147) กล่าววา่ หนงัสืออ่านเพิม่เติม คือหนงัสือที่จดัทาํขึ้นเพือ่ 

สาํหรับการอ่าน ศึกษา คน้ควา้ประกอบการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระเพิม่เติม

จากหลกัสูตร หรือมีเน้ือหาสาระการเรียนต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ใหก้ระจ่างชดัเจน        
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มากขึ้น การเรียบเรียงหนงัสืออ่านเพิม่เติมจะมีสาํนวน เน้ือหา ภาพประกอบท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก

และเยาวชนในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา 

จากความหมายของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  หนงัสือที่มีเน้ือหาสาระอา้งอิงจาก

หลกัสูตร เน้ือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวชิาเพิม่เติมใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึงมากขึ้น ใชป้ระกอบการ

เรียนการสอน ใหน้กัเรียนอ่านเพือ่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง การเรียบเรียงหนงัสืออ่านเพิม่เติมจะมี

สาํนวน เน้ือหา ภาพประกอบที่เหมาะสมกบัวยัของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงชั้นการศึกษาซ่ึงมีความ

แตกต่างกนัในแต่ละวนั 

3.2 วตัถุประสงคข์องการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

       หทยั ตนัหยง (2529 : 15-16) กล่าวถึงจุดประสงคใ์นการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมไวด้งัน้ี 

         1.  เพือ่สร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

        2.  เพือ่ช่วยใหเ้ด็กมีหนงัสือที่มีเน้ือหาสาระเหมาะสมกบัวยั 

        3.  เพือ่ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

        4.  เพือ่ใหค้วามรู้ข่าวสารใหม่  ๆ ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งนอกเหนือไปจากแบบเรียนใน

รูปแบบที่เหมาะสมกบัเด็ก 

        5.  เพือ่เสริมสร้างนิสยัรักการอ่าน การคน้ควา้ ซ่ึงจะเป็นคุณสมบติัที่ดีและมีประโยชน์

ต่อไปในอนาคต 

        6.  เพือ่ช่วยพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กใหเ้จริญตามวยั มีทกัษะในการอ่าน 

        7.  เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บความบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลินไดรั้บความจรรโลงใจมี

ความสุขใจ 

        8.  เพือ่ช่วยปลูกฝังค่านิยม เจตคติ และแบบอยา่งที่ดีของสงัคมตลอดจนเอกลกัษณ์ไทย               

ใหเ้กิดแก่เด็ก 

จินตนา ใบกาซูย ี(2542: 8-9) กล่าวถึงจุดประสงคใ์นการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมไวด้งัน้ี 

      1. ช่วยใหเ้ด็กไดรั้บความบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน สนองความตอ้งการของวยัเด็ก   

     2. ช่วยสร้างความคิดคาํนึงและความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 

      3. ช่วยพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กใหเ้จริญงอกงามเด็กยิง่อ่านมากยิง่มีความ

แตกฉานในดา้นภาษา โดยเฉพาะเร่ืองประโยค และขอ้ความเป็นอยา่งมาก  หนงัสือบางเล่มท่ีใชภ้าษา

ไพเราะสละสลวย จดัเป็นส่ือการเรียนของเด็กไดดี้  
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      4. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติและแบบอยา่งอนัน่าพงึปรารถนาใหบ้งัเกิดแก่เด็ก

คุณธรรมที่แทรกแอบแฝงอยูใ่นเน้ือหาที่สนุกสนานและมีส่วนปลูกฝังสร้างเสริมลกัษณะนิสยัที่ดีบงัเกิด

แก่เด็ก 

      5. ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัการอ่านหนงัสือ อ่านหนงัสือเป็น อ่านหนงัสือเก่ง และเกิดนิสยัรัก

การอ่านใหอ้ยูต่ลอดชีวติ ซ่ึงอาํนวยประโยชน์ต่อเด็กมาก ในแง่ท่ีรู้จกัการอ่านเป็นเคร่ืองมือแสวงหา

ความรู้ 

      6. ช่วยทดแทนความรู้สึกที่ขาดหายไป เช่น ขาดความรัก รู้สึกวา้เหวมี่ปมดอ้ย หนงัสือ

ที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี จะช่วยปลอบประโลมจิตใจของเด็ก และเป็นเพือ่นกบัเด็กไดดี้ที่เดียว 

      7. ช่วยใหเ้ด็กไดมี้หนงัสือที่มีเน้ือหาสาระเหมาะสมกบัวยั เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้ด็ก

หนัไปอ่านและสนใจเร่ืองของผูใ้หญ่เร็วกวา่วยั อนัจะเป็นส่ิงที่ชกันาํใหเ้ด็กประพฤติตนในส่ิงที่ไม่

สมควร 

อภิวรรณ วรีะสมิทธ์ิ  (2547: 28) กล่าวถึงจุดประสงคใ์นการสร้าง หนงัสืออ่านเพิม่เติม

เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์แก่เด็กในการอ่าน เป็นส่ือการเรียนการสอนอยา่งหน่ึงท่ีจดัทาํเพิม่เติมโดยมีเน้ือหา

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรเพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้กวา้งขวางออกไป และมีโอกาสไดอ้่านหนงัสือที่มีสาระ

นอกเหนือจากการอ่านหนงัสือแบบเรียนท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้จุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมสรุปไดด้งัน้ี 

           1. เพือ่เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 

      2. เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บความบนัเทิง และความรู้ไดรั้บความสุขใจ 

        3. เพือ่ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ใหเ้ด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และศึกษาหา 

ความรู้ดว้ยตนเอง ความสนใจ และพอใจของผูอ้่าน 

      4. ใหค้วามรู้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามของสงัคมใหแ้ก่เด็กตามวยั เพือ่จะได ้

เติบโตขึ้นเป็นผูใ้หญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต 

      5. เพือ่ช่วยพฒันาดา้นสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจของเด็ก 

ถวลัย ์มาศจรัส (2548: 16) กล่าวถึงจุดประสงคใ์นการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมไว ้ดงัน้ี 

     1. เป็นการใหค้วามรู้ ข่าวสารใหม่ ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งและเพิม่เติมรายละเอียดเน้ือหา

บางหวัขอ้ที่ไม่สามารถกาํหนดลงในแบบเรียนไดห้มด โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ความสามารถพเิศษ ความอยากรู้อยากเห็น และความกระตือรือร้นของเด็กได ้

      2. เพือ่เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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     3. เพือ่ใหเ้ด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และเกิดทกัษะในการอ่านมากขึ้น 

    4. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามของสงัคม และสร้างศรัทธาในเอกลกัษณ์ไทย 

     5. เพือ่เสริมสร้างนิสยัรักการอ่าน อนัจะทาํใหเ้ด็กขวนขวาย หาความรู้ใหม่ ๆ  จาก

หนงัสือตามความสนใจ 

     6. ช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันาการเลือกหนงัสืออ่านท่ีดีและเหมาะสมได ้

     7. เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขใจ 

     8. ช่วยใหเ้ด็กมีหนงัสือที่เหมาะสมกบัวยั 

กล่าวโดยสรุป  วตัถุประสงคข์องการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เพือ่เป็นการเพิม่เติมความรู้  

ความคิด  ส่งเสริม  จินตนาการ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินตามความ

เหมาะสมของวยั  ช่วยทดแทนความรู้สึกที่ขาดหายไปและพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กใหเ้จริญ

งอกงาม และยงัช่วยพฒันาดา้นสติปัญญา อารมณ์  จิตใจของเด็ก โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการ  

ความสามารถพเิศษความอยากรู้อยากเห็นและช่วยปลูกฝังนิสยัรักการอ่านและรู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์ 

3.3 ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

      จินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 28) กล่าวถึงลกัษณะที่ดีของหนงัสือสาํหรับเด็กพอสรุปไดด้งัน้ี 

      1. เน้ือหามีวตัถุประสงคช์ดัเจนเพยีงเร่ืองเดียว เร่ืองชดัเจน ไม่สบัสนยุง่ยากความยากง่าย

เหมาะสมกบัวยัของเด็ก เน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ตวัละครแสดงความเคล่ือนไหวใชต้วัละครไม่

มาก ไม่มีบทบรรยายมากเกินไป 

     2. รูปแบบเน้ือหา มีทั้งนิทาน นิยาย นิทานพื้นบา้นเร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทละครความ

เรียง รวมทั้งฉนัทลกัษณ์ ทุกๆรูปแบบจะมีเร่ืองราว ( Plot) อยูด่ว้ยและใชรู้ปแบบอยา่งเหมาะสม 

กลมกลืน อ่านเขา้ใจง่าย และรวดเร็ว 

     3. รูปภาพ เป็นส่ิงสาํคญั เด็กเล็กควรมีภาพมากกวา่ตวัอกัษร ภาพจะตอ้งเป็นภาพสีโดย

เฉพาะตวัเล็กๆ ภาพจะตอ้งชดัเจนถูกตอ้งไม่เลอะเลือน 

     4. ภาษาและสาํนวน ใชภ้าษาง่ายๆ ประโยคสั้นๆ คาํซํ้ าๆ เพือ่ช่วยในการเรียนภาษาท่ี

เหมาะสมกบัวยั ถูกตอ้งตามอกัขระวธีิภาษไทยและไม่ใชภ้าษาเขียน 

     5. ขนาดตวัอกัษรตอ้งกะทดัรัด ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป เด็กวยัเร่ิมเรียน ป. 1-2 ควรมีความ

หนาระหวา่ง 10-30 หนา้ นอกจากนั้นมีการจดัหนา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปเล่มดว้ย 

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2545: 20) กล่าววา่ หนงัสือสาํหรับเด็กที่ดีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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       1. เน้ือหาตรงกบัความสนใจของเด็กแต่ละวยั 

           1.1 หนงัสือคาํประพนัธไ์ม่สลบัซบัซอ้นมีความคลอ้งจองกบับทกลอนง่าย  ๆ

           1.2 เน้ือหาไม่จริงจงัมากนกั แต่ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน 

           1.3 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

           1.4 เป็นเร่ืองท่ีชดเชยอารมณ์สนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแต่ละวยั 

      2. เน้ือหา ใหส้าระข่าวสารกบัเด็ก ช่วยพฒันาทศันคติและค่านิยมส่งเสริมความเขา้ใจ

ตนเอง ขยายการรับรู้ สร้างความสาํนึก กระตุน้จินตนาการเพือ่สร้างความริเร่ิมช่างคิด ช่างถาม 

     3. ลกัษณะของเร่ืองและวธีิเขียน ตอ้งเดินเร่ืองฉบัไว ทนัใจ เน้ือเร่ือง ไม่สบัสนวกวน

แสดงความสามารถของตวัเอก มีความรู้ใหม่ โดยไม่มุ่งดา้นสารคดีและคติธรรมใหม้ากเกินไปภาษาที่

เขียนควรเป็นภาษาที่ง่ายๆ 

     4. ขนาดรูปเล่ม ตอ้งกะทดัรัด เหมาะสมกบัเด็กแต่ละวยั 

     5. ตวัอกัษรตวัโต ชดัเจน เหมาะสมกบัสายตาของเด็ก 

     6. ภาพ มีความสดใส ชดัเจน ดึงดูดความสนใจมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

     7. การวางรูป หนา้การจดัขอ้ความ การเวน้ช่องวา่งของดา้นขา้งทั้งสองขา้ง และ

ดา้นบนดา้นล่าง ของหนงัสือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     8. ปกสีสวย ตรงต่อความเป็นจริง ดึงดูดความสนใจของเด็ก 

     9. ตวัละครอยูใ่นวยัเดียวกนัหรือวยัใกลเ้คียงกบัเด็ก 

ลกัษณะของหนงัสือที่ดี ตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูอ่้านในเร่ืองต่อไปน้ี 

     1. ส่งเสริมความรู้ โดยเฉพาะหนงัสือส่วนเพิม่เติมควรมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัความรู้

หรือทกัษะความคิดรวบยอด หลกัการ หรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองซ่ึงเป็นประโยชน์แก่

ผูอ่้านในการดาํรงชีวติ การศึกษาหาความรู้ รวมทั้งก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามและพฒันาการในดา้น

ต่างๆ 

     2. ส่งเสริมสติปัญญาใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ แลว้ ควรมีลกัษณะ

ที่ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา ใหผู้อ้่านไดพ้ฒันาทกัษะในการสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบให้

เหตุผลจาํแนกแจกแจง วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านั้น

ไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาต่างๆ 

     3. ส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสม กล่าวคือ ควรสอดแทรกแนวคิดที่ช่วยใหผู้อ่้านเกิดเจตคติ

ที่เหมาะสมในการนาํความรู้ไปใชใ้นทางที่พงึประสงค ์เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนร่วม 
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     4. ส่งเสริมความเขา้ใจ กล่าวคือ ใชภ้าษาที่ถูกตอ้งและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบ 

การณ์ทางดา้นการใชภ้าษา เสนอเน้ือหาตามลาํดบัขั้นตอนความรู้ (Content Structure) และตาม

พฒันาการทางสติปัญญาของผูอ้่าน ใหต้วัอยา่งท่ีเหมาะสม ตลอดจนใชเ้ทคนิควธีิ หรือเคร่ืองส่งเสริม

ความเขา้ใจอ่ืนๆ (Organizational Aids) เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ คาราง คาํถาม อภิธานศพัท ์

     5. เป็นเร่ืองสั้นๆ ไม่ซบัซอ้น อ่านง่าย สามารถอ่านจบภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

             6. เน้ือเร่ืองใหค้วามสนุกสนานอาจมีอารมณ์ขนัและแทรกความรู้สึกเล็กๆ นอ้ยๆ            

ลงไปดว้ย 

     7. เสนอเน้ือเร่ืองในรูปนิทานมีคติสอนใจแทรกอยูไ่ม่สอนตรงๆ 

     8. ใชภ้าษาง่ายๆ เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

     9. มีภาพประกอบเน้ือเร่ือง หรือเสนอเร่ืองดว้ยภาพลว้นก็ได ้

     10. ภาพมีสีสดใส และสามารถอธิบายเร่ืองไดดี้ 

กล่าวโดยสรุปลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม มีเน้ือหา วตัถุประสงคช์ดัเจนเพยีงเร่ืองเดียว ไม่

สบัสนยุง่ยาก ความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของเด็ก เน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน รูปแบบเน้ือหา มีทั้ง

นิทาน นิยาย นิทานพื้นบา้นเร่ืองสั้น สารคดี บทความ บทละครความเรียง   เด็กเล็กควรมีภาพมากกวา่

ตวัอกัษร ภาพจะตอ้งเป็นภาพสีโดยเฉพาะตวัเล็กๆ ภาพจะตอ้งชดัเจนถูกตอ้งไม่เลอะเลือน  ภาษาและ

สาํนวน ใชภ้าษาง่ายๆ ประโยคสั้นๆ ขนาดตวัอกัษรตอ้งกะทดัรัด ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป ขนาดรูปเล่ม 

ตอ้งกะทดัรัด เหมาะสมกบัเด็กแต่ละวยั 

3.4 ขั้นตอนการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

      จินตนา ใบกาซูย ี( 2542 : 147-179) ไดส้รุปขั้นตอนในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมไว้

ดงัน้ี 

        1. กาํหนดประเภทหนงัสือ 

              ตอ้งวางแผนกาํหนดล่วงหนา้วา่ หนงัสือที่เขียนอยูใ่นประเภทใด เป็นหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมหรือหนงัสือส่งเสริมการอ่าน พจิารณาถึงความถนดัความชาํนาญ หนงัสือมีรูปลกัษณ์และ 

ประโยชน์การใชส้อยอยา่งไร โดยคาํนึงถึงความสนใจของผูอ้่านดว้ย 

        2. กาํหนดจุดประสงค ์

ผูเ้ขียนตอ้งตั้งจุดประสงคว์า่ตอ้งการใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ ความคิด ทกัษะ  

และประโยชน์อะไรและอยา่งไร หรือส่ิงท่ีควรเนน้หรือสมบติัเด่นๆ ของส่ิงท่ีจะเขียนดว้ยการกาํหนด

จุดประสงคเ์ป็นเหมือนทิศทางช้ีแนวการเขียน จุดประสงคม์กัปรากฏอยูใ่นคาํนาํหรือคาํช้ีแจงของผูเ้ขียน 
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        3. กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 

            ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้วา่ผูอ่้านคือใคร มีคุณสมบติั มีวยัวฒิุ ระดบัสติปัญญา ความรู้ 

และประสบการณ์เดิมขนาดไหน การแบ่งกลุ่มนกัเรียนที่อยูใ่นระบบโรงเรียน แบ่งแยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

               3.1 กลุ่มวยัเร่ิมเรียน 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. ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ้่าน 

           เด็กวยั 12-18 ปี ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายมีความสนใจและ

ตอ้งการหนงัสือประเภทต่างๆดงัน้ี 

           4.1 สารคดีและบทความ ไดแ้ก่ เร่ืองศาสนาและวฒันธรรม การเมือง 

สงัคมศาสตร์ภาษาและวรรณคดี วทิยาศาสตร์และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ การแพทย์

เกษตรกรรม ธุรกิจการคา้ อุตสาหกรรม ศิลปะ ประวติัศาสตร์ พงศาวดาร จดหมายเหตุ บนัทึกประจาํวนั

และโบราณคดี ท่องเที่ยว ประวติับุคคลสาํคญั 

           4.2 นวนิยาย (รวมเร่ืองแปล) ไดแ้ก่เร่ือง นวนิยายสาํหรับผูใ้หญ่ นวนิยาย 

วทิยาศาสตร์ นวนิยายลึกลบัสอบสวน นวนิยายผจญภยั นวนิยายประวติัศาสตร์ นวนิยายเกี่ยวกบั

สงคราม หสัคดี 

           4.3 ร้อยกรองและกวนิีพนธ ์ไดแ้ก่ ละคร สุภาษิต นิทานคาํกลอน เสภา บท

ร้อยกรองสั้นๆ เร่ืองยอพระเกียรติ กาพยเ์ห่เรือ นิราศ 

     5.  กาํหนดเน้ือหา / หวัขอ้เร่ือง / ช่ือเร่ือง 

          การกาํหนดช่ือเร่ืองจะเก่ียวโยงไปถึงหวัขอ้เร่ืองท่ีจะเขียนและขอบข่ายเน้ือหา

ที่กาํหนดไวใ้นโครงสร้าง หลกัการที่สาํคญัคือ ช่ือเร่ืองควรจะมีความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง และ

โครงสร้างเน้ือหาเร่ือง เพือ่วา่เม่ือผูอ่้านเห็นช่ือเร่ือง ก็สามารถคาดคะเนไดว้า่เน้ือหาภายในเป็นอะไร 

     6. การกาํหนดโครงสร้างเน้ือหา/โครงเร่ือง 

         โครงสร้างเน้ือหาคือ การกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาที่จะเขียน ใหมี้ระบบ

ตามลาํดบั ความคิด หรือวธีิการเรียนเรียงความคิด ความสมัพนัธข์องความคิดหรือตามวตัถุประสงคข์อง

การเขียน ตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างเน้ือหาทางวชิาการ เป็นรากฐานท่ีสาํคญัจะช่วยใหผู้อ่้านเกิดความรู้ 



32 

 

 

และเขา้ใจส่ิงที่อ่านไดง่้ายขึ้น โครงสร้างของหนงัสืออ่านเพิม่เติมจะไม่หนาเกินไป ควรประกอบดว้ย 

บทนาํ เน้ือเร่ืองที่แบ่งออกเป็นบท ๆ และภาคผนวกบทนาํ อาจเป็นบทยอ่ของเน้ือหาสาระ หรือบท

สงัเขปของหนงัสือ เพือ่ใหผู้อ่้านรู้วา่ตนจะอ่านเร่ืองใด ผูเ้ขียนอาจบอกขอบข่ายเน้ือหา บอกสาเหตุ 

แรงจูงใจที่เขียนเร่ืองน้ี  วตัถุประสงค ์ของการเขียน แนวทางการศึกษา เน้ือเร่ือง มกัแบ่งเป็นบท เป็น

ตอน เป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และยอ่หนา้ เน้ือหาสาระน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่กาํหนดไว้

แลว้ มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการสาขานั้นๆ มี การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาสาระตามโครงสร้าง มีการ

จดัลาํดบัตามเกณฑท์ี่ผูเ้ขียนกาํหนดไว ้มีการจดัลาํดบัตามเหตุการณ์ มีการจดัลาํดบัตามการเปรียบเทียบ

ความเหมือนหรือแตกต่าง มีการจดัลาํดบัตามเหตุผล เน้ือหามีความทนัสมยั มีแหล่งอา้งอิง สาระความรู้

ละเอียดพอเหมาะกบัประสบการณ์สติปัญญาของผูอ้่าน เน้ือหาตอ้งไม่ขดัแยง้กบัศีลธรรม จริยธรรม 

ประเพณี และความมัน่คงของสงัคมในโครงสร้างของบทหน่ึงๆ ควรประกอบดว้ย บทนาํเร่ือง เน้ือเร่ือง

และจบดว้ยบทสรุปความ 

      7. กาํหนดแนวการเขียน 

        หนงัสืออ่านเพิม่เติม มีจุดประสงคเ์พือ่ใหผู้อ่้านไดเ้น้ือหาสาระ ความรู้ 

ความคิดในวชิาต่างๆ อยา่งเขา้ใจแจ่มแจง้ ดงันั้นแนวการเขียนที่เหมาะสม จึงควรเป็นเรียงความ มี

โวหารหรือ วธีิเรียบเรียงนิยมใชค้ือ 

           7.1 การบรรยาย คือการเล่าเร่ืองซ่ึงไดพ้บไดเ้ห็นมาอยา่งถ่ีถว้น อาจมีตวับุคคล

หรือ ตวัละครมีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ นิยมใชเ้ขียนนิทาน นิยาย ตาํนาน ประวติั เร่ืองเล่า รายงาน

บนัทึกเหตุการณ์ 

          7.2 การพรรณนา คือการใหร้ายละเอียดเกี่ยวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นการราํพนั

ความรู้สึก นิยมเขียนพรรณนาความงามของธรรมชาติสถานท่ีหรือความดี 

          7.3 การอธิบาย คือการช้ีแจง สัง่ สอน อธิบาย ใหเ้กิดความเขา้ใจเกิดความรู้ 

            7.4 การอภิปราย คือการชกัจูงช้ีชวนใหค้ลอ้ยตามและปฏิบติัตามโดยใช้

เหตุผลหรือตวัอยา่ง 

          7.5 การเปรียบเทียบ คือการเทียบเคียงเพือ่ใหข้อ้ความที่มีอยูเ่ดิมนั้นมี

ความหมายกระจ่างขึ้นหนงัสืออ่านเพิม่เติมในปัจจุบนันิยมใชแ้นวการเขียนดงัต่อไปน้ี 

              7.5.1 เร่ืองเล่า ผูเ้ขียนมกัเล่าประสบการณ์ใหผู้อ่้านรับรู้ ใชล้กัษณะ

การบรรยายเร่ือง  มีการสนทนา ใชส้รรพนามระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน 

          7.5.2 จดหมาย หรือบนัทึกเหตุการณ์ เป็นรูปแบบที่เขียนง่าย เน้ือหา 
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ใชส่ิ้งที่ผูเ้ขียนมีประสบการณ์ในทาํนองเล่าเร่ือง ไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั แต่เป็นไปตามที่ผูเ้ขียน

ประสบ 

          7.5.3 สาระบนัเทิง คือ การผสมผสานระหวา่งการเขียนแบบสารคดี 

และบนัเทิงคดี    เขา้ดว้ยกนั มีลกัษณะการเขียนแบบบนัเทิงคดี มีการสมมติตวัละคร เพือ่ใหเ้ร่ือง

สนุกสนาน โดยมีเน้ือหาสาระที่เป็นความรู้ ความคิดแก่ผูอ่้านอยา่งเตม็ท่ี 

      8. กาํหนดแหล่งขอ้มูลคน้ควา้อา้งอิง  

            ก่อนลงมือเขียน ผูเ้ขียนตอ้งอ่านและคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ   

การจดัระบบขอ้มูล ซ่ึงนาํไปสู่การเรียบเรียงและการนาํเสนอเร่ืองการเขียนบนัทึกในส่ิงที่ไดอ่้านและ

คน้ควา้ ส่ิงที่ควรบนัทึกไวไ้ดแ้ก่ ช่ือหวัเร่ืองสาํหรับอา้งอิง เน้ือเร่ืองวนัเดือนปี และแหล่งขอ้มูลควร

เลือกแหล่งขอ้มูลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

     9. กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั 

          9.1 ความยาวของหนงัสือ ขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบดงัน้ี 

     9.1.1 ความสามารถของผูอ่้านตามวยั มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

            วยั 0-5 ขวบ ประมาณ 4-5 หนา้ หรือ 8-16 หนา้ (ขนาด 8 หนา้ยก)  

 แนวตั้ง-นอน 

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

หนา้ขนาด 16 หนา้ยก) 

                 วยั 12-14 ขวบ ประมาณ 50-100หนา้ (ขนาด16หนา้ยก หรือ ขนาดพอ็คเก็ตบุค๊)  

    9.1.2 ความยากง่าย และธรรมชาติของเน้ือหาสาระขึ้นอยูก่บัวยั ประสบการณ์  

และความสามารถทางสติปัญญาของผูอ้่าน 

         9.2 รูปเล่มมาตรฐานของหนงัสือ อธิบายถึงลกัษณะ รูปเล่ม หนงัสือที่นิยมจดัพมิพ์         

ทัว่ ๆไป ดงัน้ี 

    9.2.1 ขนาด 8 หนา้ยก หมายถึง หนงัสือที่มีขนาด 18.5×26 ซม. 

    9.2.2 ขนาด 16 หนา้ยก หมายถึง หนงัสือที่มีขนาด 13×18.5 ซม. 

    9.2.3 ขนาด 16 หนา้ยกพเิศษ หมายถึง หนงัสือที่มีขนาด 14.6×21 ซม.  

หนงัสืออ่านเพิม่เติมที่เขียนดว้ยงานเขียนประเภทสารคดี นิยมพมิพใ์นรูปเล่มขนาด 16 หนา้ยกพเิศษ 

       9.3 ภาพประกอบ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการอ่านตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ควรจดัวาง 

ใหอ้ยูต่่อเน่ืองในบริเวณเดียวกนักบัขอ้ความ ถา้ตอ้งการภาพที่แสดงโครงสร้างภายนอกควรใช ้ภาพถ่าย 
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หากตอ้งการภาพที่มีรายละเอียดควรใชภ้าพวาด ภาพสีจะดึงความสนใจอ่านไดม้ากกวา่   ภาพขาวดาํ 

การเตรียมภาพประกอบทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การถ่ายภาพขึ้นใหม่ การวาดภาพใหม่ การถ่ายภาพจาก

หนงัสือ การขอฟิลม์ภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่นสาํนกัพมิพ ์หน่วยราชการต่าง ๆ  

       9.4 การจดัรูปเล่ม และการจดัหนา้ การจดัทาํรูปเล่มหนงัสือ ตอ้งรู้ส่วนประกอบของ

หนงัสือตลอดทั้งเล่ม ส่วนประกอบของหนงัสือแบ่งเป็นส่วนใหญ่ ๆ  ดงัน้ี 

    9.4.1 ส่วนหนา้ของหนงัสือประกอบดว้ย 

             9.4.1.1 ปกหนา้ ควรใหมี้สีสนัสะดุดตา ภาพบนปกควรเป็นหวัใจของ  

เร่ือง ขอ้ความบนปกมีช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง ตวัอกัษรอ่านง่ายสะดุดตา 

               9.4.1.2 ปกหลงั ปัจจุบนันิยมใหอ้อกแบบภาพเป็นส่วนหน่ึงของ 

หนา้ปก 

               9.4.1.3 สนัปก สนัปกท่ีมีจาํนวนหนา้ไม่มากนกั ไม่นิยมใส่ขอ้ความ 

บนสดัส่วนหนงัสือที่มีความหนา นิยมใส่ช่ือเร่ืองบนสนั 

               9.4.1.4 หนา้ปกใน ในหนา้น้ี มีช่ือหนงัสือ ประเภทหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง 

ผูว้าดภาพ ผูจ้ดัทาํ ผูร้วบรวม ผูจ้ดัพมิพ ์รายละเอียดเกี่ยวขอ้งกบัการจดัทาํหนงัสือ 

               9.4.1.5 มีขอ้ความแสดงจุดประสงคห์รือสารประโยชน์ของหนงัสือ 

ประวติั ความเป็นมา คาํช้ีแจงการใชห้นงัสือ 

                9.4.1.6 หนา้สารบญั 

    9.4.2 ส่วนเน้ือหาของหนงัสือ ประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองและภาพประกอบ  

หนงัสือที่มีภาพประกอบควรจดัภาพใหเ้ป็นส่วนหน่ึงองเน้ือหา โดยอาจจดัภาพใหเ้ป็น ½ ของ หนา้ 

หรือ ¼ ของหนา้ หรือ ¾ ของหนา้ก็ได ้ดูใหเ้หมาะสม 

    9.4.3 ส่วนทา้ยของหนงัสือ ประกอบดว้ย หนา้บรรณานุกรม หนา้กิจกรรม  

อ่ืนๆ เช่น แบบฝึกหดั กิจกรรมทา้ยเร่ือง 

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2545  : 168-173) เสนอแนะกระบวนการหรือขั้นตอนในการสร้าง

หนงัสืออ่านเพิม่เติมประเภทสารคดีสาํหรับเด็กไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผน 

     1.1 กาํหนดความคิดรวบยอด แก่นเร่ืองและจุดมุ่งหมายทัว่ไป  เพือ่กาํหนดจุดมุ่งหมาย

ของงานเขียนหนงัสือซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความคิดที่มีความหมายกวา้งขวางหรือแยกแยะลงเป็นรายละเอียด

ที่เฉพาะเจาะจงไดห้รือไม่ 
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     1.2 ผูอ่้านเป้าหมายคือ  การกาํหนดคุณสมบติัวา่ตอ้งการใหเ้ด็กวยัใดระดบัชั้นใดมี

ความรู้เก่ียวกบัอะไรบา้ง  เพือ่จะไดเ้ป็นแนวทางวางแผนเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของงานเขียนหนงัสือ

ต่อไป 

     1.3 เน้ือหา  สาระ  วเิคราะห์ขอบข่ายของเน้ือหาสาระและเร่ืองราวเพือ่ใหส้มัพนัธก์บั

ความคิดรวบยอดหรือแก่นเร่ือง 

1.3.1 กาํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป 

1.3.2. ศึกษาและกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้รียน 

1.3.3. กาํหนดและวเิคราะห์เน้ือหาสาระ 

1.3.4. กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1.3.5. กาํหนดรูปแบบและวธีิประเมินผล 

1.3.6. กาํหนดวธีิการและแนวทางการเสนอเน้ือหา 

1.3.7. กาํหนดแหล่งขอ้มูลที่สนบัสนุนการจดัทาํส่ือ 

1.3.8. ยกร่างและจดัทาํส่ือการเรียนรู้ตามรูปแบบ และวธีิการกาํหนดไว ้

1.3.9. ทดสอบคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น 

1.3.10. ปรับปรุงแกไ้ขตน้ฉบบั/ ตน้แบบส่ือใหส้มบูรณ์ 

1.3.11. นาํส่ือที่ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 

     1.4 จุดมุ่งหมายเฉพาะ  คือการกาํหนดลกัษณะของจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจงซ่ึง

เก่ียวขอ้งสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัเน้ือหาเหมาะสมกบัผูอ่้านเป้าหมาย 

    1.5 ประเมินความเขา้ใจคือการกาํหนดรูปแบบและวธีิการประเมินความเขา้ใจเพือ่

ป้องกนัการหลงทางวา่การสร้างงานเขียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดมุ่งหมายท่ีเรากาํหนดไวไ้ดจ้ริง 

     1.6 แนวทางการเสนอเน้ือหาเป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และกาํหนด

รายละเอียดกบัผูอ่้านเป้าหมาย จุดมุ่งหมายเฉพาะและเน้ือหาโดยละเอียดมาเป็นพื้นฐานในการจดัทาํเคา้

โครงเร่ืองและโครงสร้างก่อนลงมือเขียนหนงัสือ 

       1.7 การรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ขอ้มูลที่จะใชป้ระกอบการเขียน  ที่มีความพร้อมแม่นยาํ

ตรงเป้าหมาย 

2. ขั้นยกร่างตน้ฉบบั 

     เป็นขั้นที่ผูเ้ขียนหนงัสือลงมือยกร่างตน้ฉบบัตามเคา้โครงเร่ืองที่กาํหนดไวโ้ดยมีเอกสาร  

ขอ้มูลพร้อม กาํหนดเวลาตารางทาํงานสาํหรับการเขียนตน้ฉบบั เม่ือยกร่างตน้ฉบบัเสร็จแลว้ผูเ้ขียนตอ้ง
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อ่านทบทวน  ตรวจสอบผลงานที่ออกมานั้นตามแผนงานแลว้ปรับปรุงอีกคร้ังก่อนนาํตน้ฉบบัไป

ทดสอบและนาํมาปรับปรุงเป็นคร้ังสุดทา้ย 

3. ขั้นยกร่างตน้ฉบบั 

    ขั้นที่จะช่วยประกนัวา่ตน้ฉบบัที่ยกร่างขึ้นมีคุณภาพและสนองจุดมุ่งหมายที่วางไวอ้าจเป็น

การทดสอบอยา่งไม่เป็นทางการ หรือสุ่มเลือกตวัแทนผูอ่้านเป้าหมายทดสอบความเขา้ใจเพือ่รวบรวม

ขอ้เสนอแนะต่างๆนาํมาประกอบปรับปรุงแกไ้ขตน้ฉบบัในขั้นสุดทา้ย 

4.  ขั้นยกร่างตน้ฉบบั 

     เป็นขั้นสุดทา้ยที่ผูเ้ขียนปรับปรุงตน้ฉบบั  โดยนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดสอบและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาพจิารณาปรับปรุงเป็นคร้ังสุดทา้ย 

สุคนธ ์ สินธพานนท ์( 2553 : 152) เสนอแนะขั้นตอนในการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม                         

มี 8 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการเขียนใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการเขียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ 

สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.  กาํหนดช่ือเร่ืองหรือหวัขอ้เร่ืองในการเขียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมนั้น ช่ือเร่ืองหรือ 

หวัขอ้เร่ืองเป็นส่ิงสาํคญัมาก เพราะช่ือเร่ืองจะเป็นตวักาํหนดเน้ือหาสาระขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเขียน

และควรเป็นเร่ืองที่ผูเ้ขียนมีความถนดัและมีความรู้ในเน้ือหาสาระทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัหรือ

เลือกเร่ืองที่ตนเองมีขอ้มูลในการคน้ควา้หาความรู้ไดเ้พยีงพอ 

        3.  กาํหนดแนวทางหรือออกแบบการเขียนหนงัสือ หรือกาํหนดลกัษณะของหนงัสือซ่ึง

สามารถออกแบบไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนเนน้ทฤษฎี/เน้ือหาสาระเป็นหลกั เนน้ภาคปฏิบติั 

หรืออาจบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปดว้ยกนั 

      4.  เขียนโครงเร่ืองของหนงัสือ เม่ือไดช่ื้อเร่ืองและวางแนวทางการเขียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม

แลว้ ผูเ้ขียนก็เขียนเคา้โครงเร่ือง  ในกรณีท่ีจดัทาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมเป็นหนงัสือเล่มเล็กจาํนวนหนา้ไม่

มากนกัเช่น 20-30 หนา้ 

      5.  กาํหนดขอบข่ายเน้ือหา ผูเ้ขียนตอ้งกาํหนดขอบข่ายเน้ือหาหรือขยายเน้ือหาสาระของ

โครงร่างหนงัสือที่กาํหนดไวเ้พือ่จะไดเ้ป็นแนวทางในการเขียนร่างตน้ฉบบัใหส้มบูรณ์ตาม

วตัถุประสงค ์
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      6.  เขียนร่างตน้ฉบบั ผูเ้ขียนกาํหนดโครงร่างและขอบข่ายเน้ือหาสาระในการเขียนหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมแลว้ เขียนร่างตน้ฉบบั เขียนตามโครงร่างและขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนดไว ้โดยมีขอ้มูลต่าง 

ๆ ที่รวบรวมไวเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการเขียน 

      7.  ทดสอบตน้ฉบบั  สามารถใหเ้พือ่นร่วมงานอ่านหรือใหผู้ท่ี้สนใจในการอ่านหนงัสือ 

หรือผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ ความชาํนาญในการเขียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเน้ือเร่ืองที่เขียน เพือ่จะไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง ต่อจากนั้นนาํไปใหเ้ด็กซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่าน 

      8. ปรับปรุงตน้ฉบบั เม่ือไดข้อ้มูลจากการวพิากษว์จิารณ์ หรือขอ้เสนอแนะจากผูอ้่านซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายแลว้ ผูเ้ขียนก็นาํไปปรับปรุงตน้ฉบบัใหมี้ความสมบูรณ์ต่อไป  ผูเ้ขียนควรใหค้วามสาํคญั

ต่อการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูอ้่านซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดงันั้นการ

ปรับปรุงตน้ฉบบัที่สมบูรณ์ยอ่มส่งผลดีต่อผูอ่้าน และจะทาํใหไ้ดห้นงัสือที่มีคุณภาพตามที่กาํหนด 

กล่าวโดยสรุปขั้นตอนการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแด ออกเป็น  6 ขั้น  

มีดงัน้ี   1.ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 และ หลกัสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมและเอกสาร

งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบั อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี    2 .สมัภาษณ์จากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน   3 .จดัวางรูปแบบ

และสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม     4.หาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  5 .ทดลองใชจ้ริง และ  6 .

ประเมินผลและปรับปรุงหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

3.5 รูปแบบการเขียนของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

       นกัวชิาการหลายท่านไดแ้บ่งรูปแบบหนงัสืออ่านเพิม่เติมไวห้ลายลกัษณะดงัน้ี 

        สมพร จารุนฏั (2541 : 23) ไดแ้บ่งรูปแบบการเขียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมไวด้งัน้ี 

1. หนงัสือบนัเทิงคดี คือหนงัสือที่มีเน้ือหาสาระเป็นเร่ืองราวที่ผูแ้ต่งสมมติขึ้น                 

มุ่งให ้ผูอ่้านสนุกสนานเพลิดเพลิน แบ่งออกไดด้งัน้ี 

             1.1 วรรณกรรมโบราณ ไดแ้ก่ นิทานพื้นเมือง นิทานคติธรรม ตาํนาน 

                 1.2 นิทานแฟนตาซี 

             1.3 นิยายสมยัใหม่ 

             1.4 นิยายอิงประวติัศาสตร์ 

2. หนงัสือสารคดี คือหนงัสือที่มุ่งใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เป็นสาํคญั แบ่งไดด้งัน้ี 

             2.1 หนงัสือใหค้วามรู้ 

              2.2 หนงัสือชีวประวติั 
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                          ส่วนของเน้ือหาในงานเขียนสารคดีเป็นส่วนที่สาํคญัที่สุดเพราะเป็นหวัใจของ

งานเขียนที่จะแสดงใหเ้ห็นวา่ งานเขียนนั้นมีคุณค่าสมตามจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนคือเพือ่ใหค้วามรู้แก่ 

ผูอ่้านเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในเร่ืองเกี่ยวกบักบัเน้ือหามีสาระสาํคญัที่ผูเ้ขียนควรพจิารณาให้

ความสาํคญัในการ วางแผนเตรียมการดงัต่อไปน้ี 

 1. เน้ือหาถูกตอ้งตามหลกัวชิาและเป็นท่ียอมรับ 

              2. เน้ือหาครบถว้นสนองจุดมุ่งหมายของงานเขียน 

              3. เน้ือหาทนัสมยั 

              4. เน้ือหาครอบคลุมถึงความคิดท่ีแตกต่างกนัหลายดา้น มิใช่เสนอเน้ือหาเฉพาะแง่มุม

เดียว 

              5. ความคิดเห็นส่วนตวัที่มีต่อเน้ือหา และความคิดที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ที่ควรระบุให้

ชดัเจน 

จินตนา ใบกาซูย ี(2542: 191) แบ่งลกัษณะของการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม คือ 

            1. การบรรยาย คือการเล่าเร่ืองซ่ึงไดพ้บไดเ้ห็นมาอยา่งถ่ีถว้น อาจมีตวับุคคลอ่ืนหรือตวั

ละคร มีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์เกิดขึ้นเป็นเน้ือเร่ืองดาํเนินไป นิยมใชเ้ขียนใน

นิทาน นิยาย ตาํนาน ประวติั เร่ืองเล่า รายงาน บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

            2. การพรรณนา คือการใชร้ายละเอียดเกี่ยวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด ที่ไดพ้บเห็นมาโดย 

ตลอด ไม่มีเน้ือเร่ือง หรือเป็นการราํพนัตามรู้สึกของผูเ้ขียนได ้ 

            3. การอธิบาย คือการช้ีแจงสัง่สอน อธิบาย และพสูิจน์ใหเ้กิดความเขา้ใจ เกิดความรู้เป็น

การใหค้วามกระจ่างเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เหมาะสมกบัขอ้เขียนที่ตอ้งการใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน 

            4. การอภิปราย คือการชกัจูงใจช้ีชวนใหค้ลอ้ยตามและปฏิบติัตาม โดยใชเ้หตุผลหรือ

การใชต้วัอยา่ง  หรือรายการชนิดต่าง ๆ เป็นการอา้งอิงใหน่้าเช่ือถือและสมจริง 

            5. การเปรียบเทียบ คือการเทียบเคียงเพือ่ใหข้อ้ความที่มีอยูเ่ดิมนั้น มีความหมายกระจ่าง

ขึ้น โดยการยกตวัอยา่งหน่ึงมาเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างหรือความเหมือน 

            6. เร่ืองเล่า ผูเ้ขียนมกัเล่าประสบการณ์ใหผู้อ่้านรับรู้ ใชล้กัษณะการบรรยายเล่าเร่ืองและ

มีการพดูคุยสนทนา เพือ่ใหเ้ร่ืองดาํเนินไป มีการใชส้รรพนามระหวา่งผูอ่้านกบัผูเ้ขียน (ฉนั ผม คุณ 

ผูเ้ขียน ผูอ่้าน คุณ ท่าน เป็นตน้) 
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            7. สาระบนัเทิง รูปแบบการเขียนแบบน้ี คือการผสมประสานระหวา่งการเขียนแบบสาร

คดีและบนัเทิงคดีเขา้ดว้ยกนั โดยใหมี้ลกัษณะการเขียนแบบบนัเทิงคดี มีการสมมติตวัละคร มีฉาก และ

ใชก้ลวธีิการเขียนเร่ืองสั้น หรือนิยายเขา้มาช่วยในการเขียน เพือ่ใหเ้ร่ืองสนุกสนานชวนอ่าน  

ปรีชา   ชา้งขวญัยนื (2550 : 85) ไดแ้บ่งรูปแบบของการเขียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมไวด้งัน้ี 

           1. รูปแบบการบรรยาย   รูปแบบเรียงความ สามารถแบ่งเป็นประเภทยอ่ยไดอี้ก 

หลายรูปแบบเช่น การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนอภิปราย การเขียนเปรียบเทียบ                          

การขยายความ  การเขียนสืบคน้ การเขียนแกปั้ญหา การเขียนวเิคราะห์ การเขียนพรรณนา 

          2.  รูปแบบนิทาน นิทานชาวบา้น นิทานประจาํถิ่น นิทานประจาํชาติ นิทานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการผจญภยั 

3.   รูปแบบนิยาย  นิยายประจาํชาติ  นิยายรักสะเทือนอารมณ์ นิยายแปล นิยายเทพ นิยาย 

ที่เก่ียวขอ้งกบัอิทธิปาฏิหาริย ์แฝงคุณธรรมในทอ้งเร่ืองจะแสดงใหเ้ห็นคุณค่าแห่งความดี  

        กล่าวโดยสรุปวา่รูปแบบของหนงัสืออ่านเพิม่เติมนั้นมีหลายรูปแบบ มีทั้งหนงัสือบนัเทิงคดี  

หนงัสือสารคดี สาระบนัเทิง การสมมติตวัละคร มีฉาก และใชก้ลวธีิการเขียนเร่ืองสั้น หรือนิยายเขา้มา

ช่วยในการเขียน เพือ่ใหเ้ร่ืองสนุกสนานชวนอ่าน ผูว้จิยัจึงเลือกรูปแบบประเภทสารคดี เน่ืองจากผูว้จิยัมี

จุดประสงคมุ่์งที่จะใหส้ารประโยชน์และความรู้เป็นสาํคญั  

3.6 จิตวทิยากบัการอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

               จิตวทิยาเกี่ยวกบัการอ่านหนงัสือของเด็กแต่ละวยัจะช่วยใหส้ามารถสนองความตอ้งการ 

การเรียนรู้ของเด็กไดดี้ยิง่ขึ้นโดยเฉพาะนกัเรียนในวยัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีนกัวชิาการ

หลายท่านใหค้วามเห็นไวด้งัน้ี  

        วริิยะ  สิริสิงห (2537: 24) ไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาของเด็กเก่ียวกบัการอ่านหนงัสือดงัน้ี  

เด็กอาย ุ11-16 ปี ชอบอ่านเร่ืองราว เร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระมากกวา่รูปภาพตอ้งการใหต้นเองเป็นตวัละคร

ในเร่ือง ชอบอ่านเร่ืองสมจริงมากกวา่เร่ืองประเภทนิยาย 

         จินตนา   ใบกาซูย ี(2542 : 20) กล่าววา่ จิตวทิยาในการอ่านหนงัสือของเด็กหรือความ

สนใจในการอ่านของเด็กในวยัต่าง ๆ เป็นส่ิงจาํเป็นในการเขียนเร่ืองท่ีเด็กอ่านไม่วา่จะเป็นหนงัสือภาพ 

หนงัสือการ์ตูน ลว้นมีผูอ่้านเป็นเด็กทั้งนั้น นอกจากน้ีความสนใจในการอ่านของเด็กท่ีอยูต่่างวยักนัยงั

แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้นผูจ้ดัทาํหนงัสือเหล่าน้ีตอ้งรู้ความตอ้งการอ่านของเด็กในแต่ละวยั 

ความสามารถในการอ่านหนงัสือของเด็กตามวยั และการใชภ้าษาของเด็กตลอดจน ความสั้นยาวของ

เร่ือง การดาํเนินเร่ืองที่ง่ายหรือซบัซอ้น อุปนิสยัของตวัละครเม่ือเปรียบเทียบเทียบกบัผูอ่้าน เพือ่จะผลิต
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หนงัสือไดต้อบสนองความตอ้งการของผูอ้่านมีดงัน้ี เด็กวยัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือวยัรุ่น(12-14ขวบ) 

วยัน้ีเป็นวยัที่เร่ิมยา่งเขา้สู่ความเป็นวยัรุ่นอยา่งจริงจงัเห็นไดช้ดัเจนเม่ือเด็กอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ที่ 1 และ 2 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเช่ือมต่อระหวา่งวยัเด็กและวยัรุ่น มีการเปล่ียนแปลงมากทั้งในดา้นร่างกาย

และจิตใจ อุปนิสยัใจคอ ตลอดจนความสามารถชอบ ความถนดัต่าง ๆ ความเปล่ียนแปลงเหล่านั้นเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนในระยะเด็กวยัน้ีแสดงความเป็นตวัเองมากขึ้น เช่ือฟังเพือ่นและครูมากกวา่พอ่แม่ เร่ิม

เลือกและสนใจเฉพาะส่ิงที่ตนเองพอใจ ชอบเขา้กลุ่มเพือ่นท่ีมีความพอใจในส่ิงเดียวกนั มีความสงัเกต

เพิม่มากขึ้น ชอบทดลองดว้ยตนเองเพือ่หาคาํตอบใหก้บัความอยากรู้อยากเห็นบางคร้ังกลา้ทาํแต่

บางคร้ังก็ไม่กลา้ทาํในทาํนอง “กลา้ ๆ กลวั ๆ” ในดา้นความสนใจนั้น ในระยะน้ีทั้งสองเพศเร่ิมแสดง

ความแตกต่างในส่ิงที่ไม่ชอบเหมือนกนั เด็กหญิงจะเขา้กลุ่มเพศเดียวกนั ที่มีอุปนิสยัและความชอบ

เหมือนกนั ในขณะที่เด็กจะเลือกเพือ่นชายที่ชอบกิจกรรมเหมือนกนั เด็กผูช้ายชอบอ่านหนงัสือที่มี

เน้ือหาเก่ียวกบัการคน้ควา้ทดลอง การ์ตูน  การผจญภยั เด็กผูห้ญิงชอบอ่านหนงัสือนิยายรักหวาน นิยาย

ชีวติเก่ียวกบัครอบครัวเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัว บุคคลที่ช่ืนชอบ 

       ฉววีรรณ   คูหาภินนัทน์ (2545: 47) ไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาการอ่านในแต่ละวยัวา่เด็กวยั 12-14 

ขวบ ความสนใจในการอ่านกวา้งมากขึ้น รู้จกัวนิิจฉยัการอ่าน หาขอ้เทจ็จริงมาพสูิจน์ สนบัสนุน รู้จกั

คน้ควา้เพิม่เติม ชอบเร่ืองบุคคลสาํคญั เร่ืองโรงเรียน เด็กวยัเดียวกนั กีฬา งานอดิเรก แมลงสตัวต์่าง ๆ 

วทิยาศาสตร์ เร่ืองท่องถ่ิน เด็กชายสนใจวทิยาศาสตร์ที่อยูใ่กลต้วัเด็ก คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์ การทล

องต่าง ๆ เด็กผูห้ญิงสนใจนวนิยายรัก ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงชอบแมลงเช่นผเีส้ือมาก  หนงัสือวยัน้ีจะ

เนน้เร่ืองมากกวา่รูป ส่วนมากจะเป็นหนงัสือฉบบักระเป๋า (Pocket) 

        ครรชิต  มนูญผล (2547: 10) ไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาการอ่านในแต่ละวยัวา่วยันกัอ่านมืออาชีพ 

ช่วงคืออาย ุ12-14 ปี เป็นวยัแห่งความตอ้งการและแสวงหาตอ้งการที่จะรักและไดรั้บความรัก ตอ้งการที่

จะประสบความสาํเร็จ รวมทั้งการยอมรับจากเพือ่น ๆ ตอ้งการความเป็นอิสระปราศจากการควบคุมซ่ึง

ผลต่อการอ่านของเด็กดงัน้ี เด็กผูช้ายจะขอบอ่านเร่ืองราวผจญภยัลึกลบัซบัซอ้นซ่อนเง่ือน ชีวประวติั 

ประวติัศาสตร์ การประดิษฐข์องเล่น เคร่ืองยนตก์ลไก ส่วนเด็กผูห้ญิงชอบอ่านเร่ืองชีวติในบา้น เร่ือง

ความรักสะเทือนอารมณ์ การรักษาความงาม สตัวเ์ล้ียงตวัโปรด ซ่ึงเด็กในวยัน้ีกลา้หาญพอที่จะแสวงหา

ในส่ิงที่ตนอยากรู้อยา่งจริงจงัและมีความตั้งใจที่จะประสบความสาํเร็จสูงมาก เพยีงแต่ประสบการณ์ยงั

มีไม่มากนกั หนงัสือจึงเป็นเสมือนคลงัปัญญาสารพดัส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 

        กล่าวโดยสรุปจิตวทิยาการอ่านของเด็กมธัยมศึกษาตอนตน้ชอบอ่านเร่ืองราว เร่ืองที่มี

เน้ือหาสาระมากกวา่รูปภาพ ชอบอ่านเร่ืองสมจริงมากกวา่เร่ืองประเภทนิยาย เด็กผูช้ายชอบอ่านหนงัสือ
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ที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัการคน้ควา้ทดลอง การ์ตูน การผจญภยั เด็กผูห้ญิงชอบอ่านหนงัสือนิยายรักหวาน

สะเทือนอารมณ์  นิยายชีวติเกี่ยวกบัครอบครัวเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัว บุคคลที่ช่ืนชอบและชอบ

หนงัสือฉบบักระเป๋า (Pocket) ที่สามารถพกติดตวัไดง้่าย 

 3.7 การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

         ในการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้

แนวคิดไวด้งัน้ี  

          ชยัยงค ์   พรหมวงศ ์ (2554 :  7-11) ไดก้ล่าวไวว้า่ การหาค่าประสิทธิภาพของหนงัสือ

อ่านเพิม่เติม หมายถึง การนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไปทดลองใช ้(Tryout) เพือ่ปรับปรุง แลว้นาํไปทดลอง

สอนจริง (Trialrun) เพือ่นาํผลที่ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จึงผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก 

          ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2547 : 127) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม                     

วา่เป็นการประเมินหรือพจิารณาคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของส่ือนั้น ๆ เพือ่จะไดแ้กไ้ขปรับปรุงใหไ้ดผ้ลตาม

จุดมุ่งหมาย ก่อนที่จะนาํส่ือนั้นไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนและเผยแพร่ต่อไป 

           บุญชม  ศรีสะอาด (2543  :  23) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพส่ือการสอนวา่เป็น การประเมินผล                          

ส่ือการสอนวา่ส่ือการสอนมีคุณภาพและมีคุณค่าหรือไม่ ในระดบัใด 

            จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้า่  การหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม มีวตัถุประสงค์    

เพือ่ตอ้งการประเมิน พจิารณาตรวจสอบ คุณค่าของหนงัสืออ่านเพิม่เติม วา่เหมาะสมท่ีจะนาํไปใช ้ใน การจดั                   

การเรียนการสอนหรือไม่  ถา้ไม่เหมาะสมก็จะทาํการแกไ้ข ปรับปรุง ใหมี้ประสิทธิภาพก่อนที่จะนาํไปสอน 

 3.8 แนวทางในการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

        การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม มีแนวทางการประเมิน ดงัน้ี  

       ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2554 : 2) กล่าววา่ ในการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม         

ซ่ึงเป็นการตรวจสอบพฒันาการเพือ่ใหง้านดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการนาํหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมที่สร้างขึ้น ไปทดลองใชต้ามขั้นตอนที่กาํหนดไว ้เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี่กาํหนดไวแ้ลว้จึงนาํไปใชส้อนจริง นาํผลที่ไดม้า ปรับปรุง แกไ้ข เสร็จแลว้

จึงผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก  

         การทดลองใช ้ หมายถึง  การนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ผลิตขึ้นเป็นตน้แบบ  แลว้ไป

ทดลองใชต้ามขั้นตอนที่กาํหนดไวใ้นแต่ละระบบ  เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบฝึกใหเ้ท่าเกณฑ์

ที่กาํหนดไว ้



42 

 

 

         การทดลองสอนจริง  หมายถึง  การนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ไดท้ดลองใชแ้ละปรับปรุง

แลว้ทุกหน่วยในแต่ละวชิาไปสอนจริงในชั้นเรียน หรือในสถานการณ์การเรียนท่ีแทจ้ริง เป็นเวลา   1  

ภาคเรียนเป็นอยา่งนอ้ย 

  3.9   ความจาํเป็นที่ตอ้งหาประสิทธิภาพ 

         ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2554 : 3) กล่าววา่ในการผลิตระบบการดาํเนินงานทุกประเภท

จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบระบบนั้น เพือ่เป็นการประกนัวา่จะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุ่งหวงั การหา

ประสิทธิภาพของแบบฝึกมีความจาํเป็นดว้ยเหตุผลหลายประการดงัน้ี 

   1. สาํหรับหน่วยงานผลิตหนงัสืออ่านเพิม่เติม เป็นการประกนัคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม                        

วา่อยูใ่นขั้นสูงเหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก   หากไม่มีประสิทธิภาพก่อนแลว้หาก

ผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไม่ไดดี้ ก็จะตอ้งทาํใหม่เป็นการส้ินเปลืองทั้งเวลา แรงงานและ เงินทอง 

   2. สาํหรับผูใ้ชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม หนงัสืออ่านเพิม่เติมจะทาํหนา้ท่ีสอนโดยการ

ช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมตามที่มุ่งหวงั บางคร้ังตอ้งช่วยครูสอน บางคร้ัง

ตอ้งสอนแทนครู เช่น โรงเรียนมีครูคนเดียว ดงันั้น ก่อนนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติม ไปใชค้รูจึงควรมัน่ใจวา่  

หนงัสืออ่านเพิม่เติมนั้น มีประสิทธิภาพในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิด การเรียนรู้จริง  การหาประสิทธิภาพ

ของหนงัสืออ่านเพิม่เติมตามลาํดบัขั้น จะช่วยใหเ้ราได ้หนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีมีคุณค่าทางการสอนจริง

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดไว ้

   3. สาํหรับผูผ้ลิตหนงัสืออ่านเพิม่เติม การทดสอบประสิทธิภาพจะทาํใหผู้ผ้ลิต

มัน่ใจไดว้า่เน้ือหาสาระที่บรรจุลงไปในหนงัสืออ่านเพิม่เติมเหมาะสม ง่ายต่อความเขา้ใจ อนัจะช่วยให้

ผูผ้ลิตมีความชาํนาญสูงขึ้น เป็นการประหยดัแรงสมอง แรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมตน้แบบ 

       3.10  การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 

            ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2554 : 3-4) กล่าววา่ เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดบั

ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นระดบัที่ผูผ้ลิตหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมจะพงึพอใจวา่  หากหนงัสืออ่านเพิม่เติมของตนมีประสิทธิภาพถึงระดบันั้นแลว้  หนงัสืออ่าน

เพิม่เติมนั้นก็จะมีคุณค่าจะนาํไปสอนผูเ้รียนและคุม้ค่าแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก 

          การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ  ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยประเมินผลจากพฤติกรรมของ

ผูเ้รียนไว ้ 2  ประเภท  คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (ผลลพัธ)์ โดย

กาํหนดค่าประสิทธิภาพ เป็น  E1   (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)   E2  (ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์  
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   1.  ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง คือประเมินผลต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ย

พฤติกรรมยอ่ย ๆ หลายพฤติกรรม เรียกวา่ “กระบวนการ” ของผูเ้รียนท่ีสงัเกตจากการประเมินกิจกรรม

กลุ่ม (รายงานกลุ่ม) และรายงานบุคคล ไดแ้ก่ งานที่หมอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูส้อนกาํหนดไว ้

   2.   ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย  คือประเมินผลลพัธข์องผูเ้รียน โดยพจิารณา

จาก การสอบ หลงัเรียนและการสอบไล่ 

        ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมจะกาํหนดเป็นเกณฑท์ี่ผูส้อนคาดหมายวา่ 

ผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นท่ีพงึพอใจโดยกาํหนดใหเ้ป็นร้อยละของผลเฉล่ียของคะแนน การ

ทาํงานและการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมด  นั้นคือ  E1 / E2   คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ 

        การที่จะกาํหนด  E1 / E2 ใหมี้ค่าเท่าใดนั้น ใหผู้ส้อนเป็นผูพ้จิารณาตามความพอใจ โดย

ปกติเน้ือหาที่เป็นความรู้ความจาํมกัตั้งไว ้80 / 80 หรือ 90 / 90 อยา่งไรก็ตาม ไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้ ํ่า 

เพราะตั้งเกณฑไ์วเ้ท่าใด ก็มกัไดผ้ลเช่นนั้น 

3.11  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 

         ชยัยงค ์   พรหมวงศ ์ (2554 :  7-8) ไดก้ล่าววา่ขั้นตอนการทดสอบ เม่ือผลิตหนงัสือ 

อ่านเพิม่เติมขึ้นเป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งนาํไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

         1. 1 : 1 (แบบเด่ียว) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 3 คนโดยใชน้กัเรียนเรียนอ่อน ปานกลาง 

และเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึ้น โดยปกติคะแนนที่ไดจ้ากการทดลองแบบ

เด่ียวจะไดค้ะแนนตํ่ากวา่เกณฑม์าก ในขั้นน้ี E1 / E2  ที่ไดจ้ะมีค่าประมาณ 80/80  

          2. 1 : 10 (แบบกลุ่ม) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน คละนกัเรียนเรียนอ่อน ปานกลาง 

และเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึ้น ในขั้นน้ีคะแนนของนกัเรียนจะเพิม่ขึ้นอีกเกือบ

เท่าเกณฑ ์โดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑป์ระมาณ 10% นั้นคือ E1 / E2  ที่ไดจ้ะมีค่า ประมาณ 80/80    

4. 1 : 100 (ภาคสนาม) คือ ทดลองกบันกัเรียนทั้งชั้น 40-100 คน คาํนวณหาประสิทธิภาพ 

และทาํการปรับปรุง ผลลพัธท์ี่ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑท์ี่ตั้งไว ้หากห่างจากเกณฑไ์ม่เกิน    2.50 %  ก็

ใหย้อมรับ แต่หากแตกต่างกนัมาก ผูส้อนตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพใหม่โดยยดึสภาพ ความจริง

เป็นเกณฑเ์ช่น เม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้ได ้ 83.5/85.4 แสดงวา่หนงัสืออ่านเพิม่เติมนั้นมี

ประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเ้คียงกบัเกณฑ ์85/85 ที่ตั้งไว ้แต่ถา้ตั้งเกณฑไ์ว ้75/75เม่ือผลการทดลอง

เป็น 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข์ึ้นมาเป็น 85/85 ได ้

      3.12 การยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพ 
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               บุญชม  ศรีสะอาด (2543 :23) กล่าววา่ การหาประสิทธิภาพส่ือการสอนวา่เป็น การประเมินผลส่ือการ

สอนวา่ส่ือการสอนมีคุณภาพและมีคุณค่าหรือไม่ ในระดบัใด 

               ฉลองชยั  สุรวฒันบูรณ์ (2546 :15)ไดก้ล่าววา่ เม่ือทดลองหนงัสืออ่านเพิม่เติมภาคสนาม

ไปแลว้เทียบค่า E1 / E2  ที่หาไดจ้ากกิจกรรมหรือแบบฝึกหดั  E1 / E2  เพือ่ดูวา่เรายอมรับประสิทธิภาพ

แบบฝึกหดัหรือไม่  การยอมรับประสิทธิภาพใหถื้อค่าความแปรปรวนร้อยละ  2.5 – 5  นัน่คือ

ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมไม่ควรตํ่าเกินร้อยละ 5  แต่โดยปกติเราจะกาํหนดไวร้้อยละ  2.5   

การยอมรับประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติมมี  3  ระดบัคือสูงกวา่เกณฑ ์ เท่าเกณฑ ์ และตํ่ากวา่เกณฑ ์ 

               ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2547: 127)   กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม                          

วา่เป็นการประเมินหรือพจิารณาคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของส่ือนั้น ๆ เพือ่จะไดแ้กไ้ขปรับปรุงใหไ้ดผ้ลตาม

จุดมุ่งหมาย ก่อนที่จะนาํส่ือนั้นไปใชใ้นระบบกระบวนการเรียนการสอนและเผยแพร่ต่อไป 

             จากแนวคิดขา้งต้ นพอสรุปไดว้า่การหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม                                                                  

เป็นการ ตรวจสอบ และพจิารณาคุณค่าของส่ืออยา่งมีระบบก่อนนาํส่ือไปใชใ้นการจดักิจกรรม                     

การเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

           ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ารทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือ อ่านเพิม่เติม   แบบหน่ึงต่อหน่ึง 

โดยทดลองใชก้บันกัเรียนที่มีความรู้คละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อน รวมเป็น               

จาํนวน 3 คน  ตั้งเกณฑ ์85/85 ทดลองแบบกลุ่มโดยทดลองใชก้บันกัเรียนที่มีความรู้คละกนั ไดแ้ก่เรียน

เก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อนอยา่งละ 3 คน   รวมเป็นจาํนวน 9 คน ตั้งเกณฑ ์8 5/85และการทดลอง

แบบภาคสนามโดยทดลองใชก้บันกัเรียน ที่มีความรู้คละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียน

อ่อน อยา่งละ 10 คน รวมเป็นจาํนวน  30 คน อีกทั้งยงัสมัภาษณ์เพือ่ดูความเหมาะสมของเน้ือหา ความ

เหมาะสมของการใชภ้าษา  ความเหมาะสมของการจดัวางรูปเล่ม และนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไป

ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น 

3.13 ประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

          บนัลือ พฤกษะวนั (2536 : 24) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิม่ไวด้งัน้ี  

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่านหนงัสือ  

2.ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   

3.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้จากประสบการณ์กวา้งขวางขึ้น  

4.ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัศึกษาดว้ยตนเอง ไดรั้บประสบการณ์กวา้งขวาง  

5.ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักศิลปวฒันธรรม และประเพณีของชาติ  
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          จินตนา ใบกาซูย ี(2542: 143–144) กล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมความรู้ หนงัสือเสริมประสบการณ์ โดยเฉพาะหนงัสืออ่านเพิม่เติม ควรมี 

เน้ือหาที่เก่ียวกบัความรู้หรือทกัษะ ความคิดรวบยอด หลกัการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็น

ประโยชน์แก่ผูอ่้านในการดาํเนินชีวติ การศึกษาหาความรู้รวมทั้งก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามหรือ

พฒันาการในดา้นต่าง ๆ 

2. ส่งเสริมสติปัญญา หนงัสืออ่านเพิม่เติมนอกจากจะมีเน้ือหาท่ีใหผู้อ่้านเกิดความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ แลว้ ควรมีลกัษณะที่ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา กล่าวคือส่งเสริม

หรือเปิดโอกาสใหผู้อ่้านไดพ้ฒันาทกัษะในการสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใชเ้หตุและผลจาํแนก          

แจกแจง วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านั้นไปใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

3. ส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม หนงัสืออ่านเพิม่เติมนอกจากเสนอเน้ือหาสาระท่ีเป็น 

ความรู้และส่งเสริมสติปัญญาแลว้ ยงัควรสอดแทรกแนวความคิดที่ช่วยใหผู้อ่้านเกิดเจตคติที่เหมาะสม

ในการนาํความรู้นั้นไปใชต้ามแนวทางท่ีพงึประสงคเ์ป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม 

4. ส่งเสริมความเขา้ใจ หนงัสืออ่านเพิม่เติมควรเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ี 

ส่งเสริมใหผู้อ่้านสามารถทาํความเขา้ใจเร่ืองราวได ้กล่าวคือใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและพอเหมาะแก่ความรู้

และประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษาของผูอ้่านไดอ้ยา่งท่ีเหมาะสม ตลอดจนใชเ้ทคนิควธีิหรือ

ส่งเสริมความเขา้ใจอ่ืนๆ เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ  

5. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง หนงัสืออ่านเพิม่เติมควรมีลกัษณะท่ี 

กระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง กล่าวคือผูเ้ขียนควร

พจิารณาเสนอเร่ืองราวที่เด็กแต่ละวยัสนใจ เนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัและประโยชน์ของเร่ืองราวท่ีเสนอ

ซ่ึงสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน สอดแทรกคาํถามย ัว่ยตุ่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะหนงัสืออ่ืนๆ ที่ผูอ้่าน

สนใจ 

   สุคนธ ์   สินธพานนท ์ (2553 : 151-152 ) กล่าวถึง ประโยชน์ของหนงัสือวา่ช่วยส่งเสริมเด็ก

และเยาวชนใหเ้กิดพฒันาการดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้จากหนงัสืออ่านเพิม่เติม ส่งผลต่อความรู้ความ 

เขา้ใจในเร่ืองที่ศึกษาไดช้ดัเจนมากขึ้น ก่อใหเ้กิดความงอกงามและพฒันาในดา้นต่าง ๆ  

2. ผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันาทกัษะการคิดอยา่งหลากหลายตามลกัษณะการนาํเสนอของ      
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ผูเ้รียบเรียงในหนงัสืออ่านเพิม่เติมแต่ละเล่ม นาํความรู้และทกัษะไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจใน

การกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนตนเองในการอ่านจบัใจความสาํคญัและการเขียนสรุปเน้ือเร่ือง 

เป็นการพฒันาทกัษะทางภาษา และส่งผลต่อการฝึกทกัษะความคิดรวบยอดอีกดว้ย 

      4. เป็นการสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียนรักการอ่าน  

กระตือรือร้นในการติดตามความรู้ที่ศึกษาตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

5. ผูเ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดศึ้กษาเพือ่หาความรู้ต่าง ๆ  

นอกเหนือจากหนงัสือเรียน ทาํใหร้อบรู้ส่ิงต่าง ๆ ในโลกกวา้ง และนาํเกร็ดความรู้หรือขอ้คิดที่ไดรั้บมา

เป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนงัสือ ในหนงัสืออ่านเพิม่เติมจะมี                         

การแทรกคุณลกัษณะต่าง ๆ ที่พงึประสงคต์ามลกัษณะของหนงัสือ จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าในส่ิง                    

ต่าง ๆ ที่ดีงามในหนงัสือและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

กล่าวโดยสรุป  ประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิม่เติมเพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใช ้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ช่วยส่งเสริมการพฒันาการทางดา้นสติปัญญาทกัษะการคิดอยา่งหลากหลาย

และประสบการณ์รอบตวัใหม้ากยิง่ขึ้น ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านใหก้บันกัเรียนพร้อมทั้งพฒันาทั้งดา้น

ความคิดความประพฤติคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์รู้หนา้ที่และบทบาทในสงัคมไดม้ากขึ้น 

จากสาระสาํคญัของหนงัสืออ่านเพิม่เติมดงักล่าวขา้งตน้ มีความสาํคญัต่อผูเ้รียนทาํ 

ใหมี้ผลการเรียนรู้สูงขึ้น  สร้างคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์่อผูเ้รียน นอกจากน้ี หนงัสืออ่านเพิม่เติม ยงั

ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในชุมชนและทอ้งถิ่นของตนอีกดว้ย  

   

 4. ข้อมูลอําเภอบ้านคา 

             หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ผูว้จิยันาํเสนอสาระเกี่ยวกบัอาํเภอบา้นคา                    

จงัหวดัราชบุรี โดยจะขอนาํเสนอขอ้มูลเชิงบูรณาการ ดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมา และสงัคม

วฒันธรรมดงัน้ี   

ด้านสภาพภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

ลกัษณะที่ตั้งและอาณาเขต อาํเภอบา้นคาเดิมเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี

ไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอโดยรวมตาํบลบา้นคา ตาํบลบา้นบึงตาํบลหนองพนัจนัทร์ ขึ้นเป็นก่ิง
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อาํเภอบา้นคา เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2540 ท่ีวา่การก่ิงอาํเภอบา้นคาตั้งอยูใ่นทอ้งท่ี  หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นคา

อยูห่่างจากตวัจงัหวดัราชบุรี ประมาณ 63 กิโลเมตร ก่ิงอาํเภอตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดัปัจจุบนั

ยกฐานะเป็นอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2550 มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง 

ดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

 

 อาณาเขตของอําเภอบ้านคา 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบึงและอาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบั อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เขตเทือกเขาตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

N 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงอาณาเขต และเขตการปกครองอาํเภอบา้นคา 

 

พืน้ที่ของอําเภอบ้านคา 

อาํเภอบา้นคา มีพื้นที่โดยแยกเป็นรายตาํบลไดด้งัน้ี 

1. ตาํบลบา้นคา มีพื้นที่ 281 ตารางกิโลเมตร 

2. ตาํบลบา้นบึง มีพื้นที่ 553 ตารางกิโลเมตร 

3. ตาํบลหนองพนัจนัทร์ มีพื้นที่ 143 ตารางกิโลเมตร 

N 
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัอ่ืนและแสดงระดบัความสูงของแผน่ดิน 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคา มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงเนินเขาและหุบเขา โดยเฉพาะ

พื้นที่ทางดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคามีเทือกเขาสลบัซบัซอ้น เป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารที่

สาํคญัของอาํเภอบา้นคา ส่วนทางดา้นทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ีลาดเอียงไปสู่ท่ีต ํ่าทางดา้นอาํเภอจอม

บึง มีลกัษณะเป็นคล่ืน หรือลอนลาดชนั 

สภาพป่า ป่าไมส่้วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ป่าใหญ่สลบักบัป่าเบญจพรรณและป่าดิบทึบ ซ่ึงยงัมีอยู่

อยา่งค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกของอาํเภอบา้นคา 
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แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคญั  ของอาํเภอบา้นคาไดแ้ก่ ลาํหว้ยท่าเคย ซ่ึงมีตน้นํ้ าลาํธาร อยู่

เทือกเขาทางทิศใตข้องอาํเภอบา้นคาแลว้ไหลขึ้นไปทางเหนือผา่น หมู่ 4หมู่ 6 หมู่ 3 หมู่ 8 ตาํบลบา้นบึง 

และหมู่ 4 หมู่ 9 หมู่ 1 หมู่ 2 ตาํบลบา้นคา ไปรวมกบัแม่นํ้ าภาชีที่ หมู่ 6 ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง ลาํ

หว้ยมะหาด ซ่ึงปัจจุบนัชลประทานไดส้ร้างอ่างเก็บกกันํ้ าจากลาํหว้ยน้ีไวใ้ชป้ระโยชน์ในเขตตาํบล

หนองพนัจนัทร์นอกจากน้ียงัมีลาํหว้ยพบุอนบน ลาํหว้ยกระชาย ลาํหว้ยหนองนํ้ าขุ่นและลาํหว้ยสาขา ที่

เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี 

สภาพภูมิอากาศ 

ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ ของอาํเภอบา้นคาเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ถึง เมษายน 

2. ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 

3. ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 

ด้านประวัติความเป็นมา 

ที่วา่การอาํเภอบา้นคา ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบา้นคา โดยตาํบลบา้นคาไดแ้บ่งการปกครอง 

ออกเป็น 12 หมู่บา้น ช่ือบา้นคา เดิมช่ือ "บา้นข่า" เพราะมีตน้ข่าขึ้นอยูม่ากมาย ต่อมาชาวบา้นเรียกเพี้ยน

เป็น "บา้นคา" จึงเป็นช่ือบา้นคาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอท่ีมีประวติัเกี่ยวกบั

กบัชนกลุ่มนอ้ยที่อยูต่ามตะเขบ็ชายแดนที่มีประวติัเก่ียวพนักนัมานานพร้อมทั้งประวติัศาสตร์เก่ียวกบั

สมยัทวารวดีที่น่าศึกษาเป็นยา่งยิง่      

ด้านศาสนาและความเช่ือ 

ประชาชนของอาํเภอบา้นคานบัถือศาสนาพทุธประมาณ 99% มีนบัถือศาสนาอ่ืนๆ  

ประมาณ 1 % มีสถาบนั หรือองคก์รศาสนา ดงัน้ี 

1. วดั จาํนวน 8 แห่ง 

2. สาํนกัสงฆ ์จาํนวน 17 แห่ง 

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีประจาํทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ วนัสงกรานตแ์ละประเพณีกินขา้วห่อของ

ชาวกะเหร่ียง 

ด้านการประกอบอาชีพ 

เน่ืองจากพื้นที่ของอาํเภอบา้นคาเหมาะสาํหรับการเกษตร และการปศุสตัว ์ทาํให้ 

ประชากรในพื้นที่มีอาชีพดา้นการเกษตรและการปศุสตัวเ์ป็นหลกัประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 18,190 บาท/

คน/ปี ดงัน้ีการเกษตรกรรมอาํเภอบา้นคามีพื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ินจาํนวน 175,797 ไร่พชืเศรษฐกิจที่
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สาํคญัไดแ้ก่สบัปะรด ออ้ยส่งโรงงาน มะม่วง มนัสาํปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์การปศุสตัว ์ไก่เน้ือ         

ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ สุกรขนุ โคพื้นเมือง   การพาณิชย ์

1. สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงขนาดใหญ่จาํนวน 9 แห่ง 

2. สหกรณ์ 1 แห่ง ไดแ้ก่ หน่วยสาธิตสหกรณ์โป่งกระทิง 

3. ร้านคา้ทัว่ไปที่จดทะเบียน จาํนวน 250 แห่ง 

4. การบริการโรงแรม 

4.1. โรงแรม จาํนวน 2 แห่ง 

4.2. ที่พกัประเภทรีสอร์ท จาํนวน 3 แห่ง 

4.3. สระวา่ยนํ้ ามาตรฐาน จาํนวน 2 แห่ง  

 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       5.1 งานวจิยัในประเทศ 

  ในการดาํเนินการวจิยัเร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน   

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา

หนงัสืออ่านเพิม่เติม ดงัน้ี 

       นุชนารถ ยิม้จนัทร์ (2546: 52-61) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง ฮีต 12ในชีวติชาว            

ศรีสะเกษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถุประสงคเ์พือ่เป็น                    

ส่ือประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยมีขั้นตอนในการพฒันา

หนงัสือคือ ศึกษาคน้ควา้เอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนาม วเิคราะห์ สงัเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียง

เป็นหนงัสืออ่านเพิม่เติม และหาประสิทธิภาพของหนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งคือ    1. ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเน้ือหา  จาํนวน 5 คน 2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือจาํนวน 3 คน 3 . ครูผูส้อน

รายวชิาสงัคมศึกษา จาํนวน 30 คน 4 . นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 200 

คน ผลการวจิยัพบวา่ 1. คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุดา้นเน้ือหามีความ

ถูกตอ้งร้อยละ 99.00 2 . คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา

หนงัสือมีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์      3 . คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ประเมินโดยครูมี

ระดบัเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์ 4. คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีประเมินโดยนกัเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ 

นนัโท อ่อนเจริญ (2546 : 91-105) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ืองศาสนาสากลในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 ของกลุ่มโรงเรียน
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ในสหวทิยาเขตนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พือ่เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 ของกลุ่มโรงเรียนใน         

สหวทิยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา และเพือ่ศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนและนกัเรียนใน

ระดบัช่วงชั้นที่ 4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวทิยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมเร่ืองศาสนาสากล โดยมีขั้นตอนในการพฒันาหนงัสือคือ การศึกษาคน้ควา้เอกสาร วเิคราะห์ 

สงัเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิม่เติม กลุ่มตวัอยา่งคือ   1 . ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

จาํนวน 6 คน   2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหรือเขียนหนงัสือจาํนวน 4 คน    3. ครูผูส้อนรายวชิาสงัคม

ศึกษาในระดบัช่วงชั้นที่ 4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวทิยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จาํนวน 24 คน 

4. นกัเรียนในระดบัช่วงชั้นที่ 4 ของกลุ่มโรงเรียนในสหวทิยาเขตนครหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จาํนวน 

400 คน ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือหรือการเขียน 

ครูผูส้อน และนกัเรียนมีความเห็นเกี่ยวกบัดา้นเน้ือหา ดา้นการสอนเน้ือหา ดา้นการใชภ้าษาและดา้น

คุณประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ืองศาสนาสากล สอดคลอ้งกนัวา่เหมาะสมในระดบัมาก 

สาํหรับความคิดเห็นคุณลกัษณะรูปเล่มและเทคนิคการพมิพ ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหามีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด แต่กลุ่มอ่ืนๆมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในระดบัมาก 

สมหมาย  ประเสริฐเจริญสุข (2547 : 150)  ไดท้าํการวจิยัผลการทดลองใชห้นงัสือส่งเสริม 

การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชุด เพือ่การเรียนรู้เกี่ยวกบัคาํขวญั

จงัหวดันครปฐม  ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีวตัถุประสงคเ์พือ่ หาประสิทธิภาพ หนงัสือ

ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชุด เพือ่การเรียนรู้เกี่ยวกบั        

คาํขวญัจงัหวดันครปฐม  ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียนโดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชุด เพือ่การเรียนรู้เก่ียวกบัคาํขวญัจงัหวดันครปฐม  ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมที่สร้างขึ้นเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และเหมาะสมกบัหลกัสูตร

ประถมศึกษา ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นโดยพจิารณาจากความแตกต่างระหวา่งค่าคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียนกบัหลงัเรียน กล่าวคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึ้น ร้อยละ 28.06  และสูงกวา่เกณฑท่ี์

น่าพอใจ (ร้อยละ 80)  ร้อยละ 7.72   เม่ือพจิารณาเป็นรายหน่วยยอ่ย  พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิเพิม่ขึ้นโดย

เฉล่ียร้อยละ 29.01  และสูงกวา่เกณฑท์ี่น่าพอใจ (ร้อยละ80) ร้อยละ8.90  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของทอ้งถ่ิน 

เจนวทิย ์ อุสสวโิร (2548 : 47-55) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง สโตยสู่สตูล ในกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 3 จงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคเ์พือ่สร้าง
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หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง สโตยสู่สตูล ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสาํหรับนกัเรียน

ในช่วงชั้นที่  3 จงัหวดัสตูล และเพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญครูผูส้อนและนกัเรียนต่อหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมเร่ือง  สโตยสู่สตูล โดยมีขั้นตอนในการพฒันาหนงัสือคือศึกษาคน้ควา้เอกสาร เก็บขอ้มูล

ภาคสนาม วเิคราะห์ สงัเคราะห์แลว้นาํมาเขียนเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิม่เติม และหาประสิทธิภาพ

ของหนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งคือ 1 . ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 3 คน 2 . ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา

หนงัสือจาํนวน 3 คน    3. ครูผูส้อนสอนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจาํนวน 14 คน      

4. นกัเรียนในระดบัช่วงชั้นที่ 3 จาํนวน 120 คน ผลการวจิยัพบวา่   1. ไดห้นงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง สโตย

สู่สตูลในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ในจงัหวดัสตูลซ่ึงมี

เน้ือหา 4 เร่ือง 2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหามีความคิดเห็นวา่เน้ือหาส่วนใหญ่มีความถูกตอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การพฒันาหนงัสือ ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่คุณภาพหนงัสือมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

มาก 

 สุกุลธีร์  จรัสศรีสุนทร (2551 : 108) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ืองการอนุรักษม์รดกโลก

ทางวฒันธรรมของไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  มีวตัถุประสงคพ์ฒันาหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมเร่ือง การอนุรักษม์รดกโลกทางวฒันธรรมของไทย  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ใหมี้

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมเร่ือง  การอนุรักษม์รดกโลกทางวฒันธรรมของไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2    

และศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง การอนุรักษ์

มรดกโลกทางวฒันธรรมของไทย   ผลการวจิยัพบวา่หนงัสืออ่านเพิม่เติมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

93.91/84.83 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพิม่เติมสูงวา่ก่อนเรียน 

นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมในระดบัมากที่สุด 

 สุธีรา  ทบัเกตุ (2551 : 74-75) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรมเร่ือง  “ประวติัเมืองปราจีน” สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5  มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ พฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

เร่ือง “ประวติัศาสตร์เมืองปราจีน” สาํหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพือ่เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน ก่อนและหลงัการอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง  “ประวติัศาสตร์เมืองปราจีน” และศึกษาเจตคติของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง ประวติัศาสตร์จงัหวดัปราจีนบุรี  พบวา่ ไดห้นงัสือ

อ่านเพิม่เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง “ประวติัเมืองปราจีน”  
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สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขนาด 8 x10 น้ิว จาํนวน 30 หนา้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ทางการอ่านก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.

05โดยหลงัอ่านหนงัสือมีคะแนนสูงกวา่ก่อนอ่านหนงัสือ การศึกษา เจตคติต่อประวติัเมืองปราจีนบุรี

หลงัการอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม พบนกัเรียนมีเจตคติต่อประวติัศาสตร์เมืองปราจีนอยูใ่นระดบั              

( X  = 4.03) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 โสภา  สุขวทิยาภรณ์ (2551 : 71-72 ) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน            

วชิาสงัคมศึกษา เร่ือง “เร่ืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน” สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ พฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วชิาสงัคมศึกษา เร่ืองเล่าจากผูเ้ฒ่า

วงัตะเคียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  เพือ่เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย

ใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นวา่หนงัสืออ่านเพิม่เติมมีความ

เหมาะสมในระดบัมาก เม่ือนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไปหาประสิทธิภาพ พบวา่ มีประสิทธิภาพ 

83.80/79.87 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียน 

โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ือง”เร่ืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน” สูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 สุกญัญา  ชาวผอ่ง (2552 : 74-75) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแผน่ดิน

สมุทรปราการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ สร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม

เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแผน่ดินสมุทรปราการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 จงัหวดัสมุทรปราการใหมี้

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียน

ดว้ยหนงัสือ อ่านเพิม่เติมเร่ือง  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแผน่ดินสมุทรปราการ ผลการวจิยัพบวา่เม่ือประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมของหนงัสืออ่านเพิม่เติมความเหมาะสมอยูใ่นระดบัคุณภาพ 

จากเหตุผลดงักล่าว ทาํใหผู้เ้รียนที่เรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแผน่ดิน

สมุทรปราการ มีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 ภาวณี ด่านศิระวานิชย ์(2553 :73-74) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองย ํา่ถ่ินแดนเคร็ง 

สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงค ์1.เพือ่พฒันา

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองย ํา่ถ่ินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั

นครศรีธรรมราชใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ8์0/80 2.เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่าน

หนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ืองย ํา่ถ่ินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั
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นครศรีธรรมราช และ 3.ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จงัหวดันครศรีธรรมราช

ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ืองย ํา่ถ่ินแดนเคร็ง  ผลการวจิยัพบวา่  1.หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองย ํา่ถ่ิน

แดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนระดบั ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราชที่สร้างขึ้น มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24/80.72 เป็น ไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด  2.นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงั

อ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองย ํา่ถ่ินแดนเคร็ง แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 โดยผล        

การเรียนรู้หลงัอ่านสูงกวา่ก่อนอ่าน และ  3.นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองย ํา่ถ่ิน

แดนเคร็ง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 จากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม  สรุปไดว้า่การพฒันา

หนงัสืออ่านเพิม่เติมนั้นเป็นการวจิยัเพือ่หาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือและความพงึพอใจของนกัเรียน ซ่ึงผลงานวจิยัดงักล่าวได้

สรุปเป็นแนวทางเดียวกนัวา่ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียน

รู้จกัแสวงหาความรู้ ปลูกฝ่ังใหน้กัเรียนเกิดนิสยัรักการอ่าน ช่วยใหน้กัเรียนเลือกอ่านหนงัสือได้

เหมาะสมตามวยัและความสามารถของตน 

       5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 Anuar  (1979: 178) ไดส้าํรวจเน้ือหาหนงัสือที่เด็กชอบอ่านในสิงคโปร์ พบวา่ หนงัสือสาํหรับ

เด็กซ่ึงเป็นหนงัสืออ่านเพิม่เติมประเภทหน่ึง ควรเป็นเร่ืองที่เด็กสามารถบอกลกัษณะนิสบัของตวัละคร

ได ้สามารถบอกสถานที่หรือแก่นของเร่ืองได ้และเป็นเร่ืองที่ก่อใหเ้กิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์

สนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กหรือเป็นเร่ืองลึกลบัน่าพศิวงจึงเสนอแนะวา่ ควรสร้างเร่ืองประเภท

ส่งเสริมจินตนาการใหแ้ก่เด็ก เพราะจะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจชีวติ เขา้ใจปัญหาของผูอ่ื้น ทั้งยงัช่วย

ส่งเสริมใหมี้ความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลาํบากต่างๆ ท่ีตอ้งเผชิญในชีวติเม่ือเติบ

ใหญ่ 

 Roger (1990 : อา้งถึงใน อมรา  ชวนขยนั 2552 : 114) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองอิทธิพลของหนงัสือ

อ่านเพิม่เติม เร่ือง Pig in a wig   ที่มีต่อการอ่านของนกัเรียนในระดบั 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาวา่

การอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง Pig in a wig    ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความจาํท่ีดีเยีย่มในเร่ืองคาํศพัท ์

และความสนใจอ่านหนงัสือเพยีงใด กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบั 1  จาํนวน 39 คน  และเป็นเด็กที่มี

ผลการเรียนตํ่าในวชิาการอ่านหรือวชิาคณิตศาสตร์ หรือทั้ง 2 วชิา  วธีิการวจิยั ใชว้ธีิการสงัเกตอยา่งไม่

เป็นทางการของการปรับตวัเด็กใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่ม ควบคุมและกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ซ่ึงจะใชเ้วลา 15 

นาที ของทุกวนั ใหแ้ต่ละกลุ่มเร่ิมเรียนเหมือนกนั โดยใชห้ลกัการอ่านของเนลสนัและคณิตศาสตร์ และ
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ใชเ้วลา 45 นาที ของทุกวนัจดัการเรียนการสอนแตกต่างกนั โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ปฏิบติักิจกรรมการ

อ่านตามแบบที่ไดเ้สนอแนะไวใ้นหนงัสือ คู่มือครู กลุ่มทดลองที่ 2 สอนดว้ยหนงัสืออ่านเพิม่เติม Pig in 

a wig    ซ่ึงเขียนเป็นภาษาธรรมชาติมีเพลงสาํหรับเด็กและกิจกรรมประกอบเพลง มีการคดัเลือกวสัดุ

อุปกรณ์อยา่งละเอียดตามความยากของการเรียนแต่ละระดบั ส่วนกลุ่มควบคุมดาํเนินกิจกรรมตาม

โครงการคณิตศาสตร์เพิม่เติม ผลการวจิยัปรากฏวา่ กลุ่มทดลอง 2 กลุ่มมีผลความจาํเหนือกวา่กลุ่ม

ควบคุม กลุ่มทดลองที่สอนโดยการอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง  Pig in a wig   ไดรั้บผลอยา่งมากใน

การจาํคาํศพัท ์สนใจหนงัสือและเกิดความชอบในการอ่านหนงัสืออยา่งเป็นอิสระมากขึ้น มีความ

สนุกสนานกบัการอ่าน พอ่แม่ไดร่้วมกิจกรรมการอ่านของลูกมากขึ้น โดยลูกมาเล่าเร่ือง Pig in a wig   ที่

อ่านมาจากโรงเรียนใหฟั้ง ทาํใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แม่ลูก 

 Enciso  (1992: 165) ไดศึ้กษาลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการอ่านระดบัมธัยมศึกษาดา้นเจตคติ   

ที่มีต่อการอ่าน การวดัความชอบต่อเร่ืองที่อ่าน และการออกแบบเคร่ืองมือเพือ่ประเมินผลความชอบ

ของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสือที่ชอบ ผลการวจิยัปรากฏวา่ การจาํแนกเน้ือเร่ือง รูปแบบ เทคนิคการเขียน 

และปัจจยัส่วนตวั ไดแ้ก่อาย ุเพศ และความสามารถในการอ่าน มีผลกระทบต่อความสนใจในการอ่าน

ของนกัเรียน ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งมีมาตรฐานและหลกัเกณฑใ์นการเลือกหนงัสือใหน้กัเรียนอ่านท่ีมี

ประโยชน์ทั้งต่อนกัเรียนและครู ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะวา่ประสบการณ์ในการอ่านหนงัสือเป็นส่ิงสาํคญั

ที่สุดสาํหรับนกัเรียนในการศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงการอ่านหนงัสือจะทาํใหเ้กิดความรอบรู้และเป็นการทา้

ทายใหศึ้กษาคน้ควา้ เพิม่เติมต่อไป 

 Burden (1994: 181) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติมสาํหรับวยัรุ่นเพือ่ส่งเสริมฟ้ืนฟู

การอ่านในชั้นเรียนที่ใชภ้าษาองักฤษเป็นพื้นฐา น กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั้นที่ 12 จาํนวน 161 

คน โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติมสาํหรับวยัรุ่นหลายประเภทและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั ผล

การศึกษาพบวา่ หลงัจากนกัเรียนอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติมสาํหรับวยัรุ่นเป็นเวลา 2 เดือน นกัเรียน

สามารถสร้างเกณฑใ์นการเลือกอ่าน เป็นเจา้ของหนงัสืออ่านเพิม่เติมได ้และสามารถประเมินความกวา้

หนา้ในการอ่านหนงัสือของตนเองได ้

 จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศดงักล่าว พอสรุปไดว้า่ การใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม ใน           

การสอนพบวา่ หลงัจากผูเ้รียนอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม ทาํใหเ้กิดความสนใจและความชอบในการอ่าน

หนงัสืออยา่งเป็นอิสระมากขึ้น มีความสนุกสนานกบัการอ่านก่อใหเ้กิดจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์

สามารถสนองความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถสร้างเกณฑใ์นการเลือกอ่านหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมได ้สามารถประเมินความกา้วหนา้ในการอ่านหนงัสือของตนเองได ้ทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
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ในการดาํเนินชีวติ เขา้ใจปัญหาของผูอ่ื้นและช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความพยายามท่ีจะฝ่าฟันปัญหา

อุปสรรค ความยากลาํบากที่ตอ้งเผชิญในอนาคต ทาํใหเ้กิดความรอบรู้และเป็นการทา้ทายใหศึ้กษา

คน้ควา้เพิม่เติมต่อไป ทาํใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แม่และลูกเม่ือลูกนาํเร่ืองท่ีอ่านมาเล่าใหฟั้ง 

 

สรุป 

 จากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงักล่าว  จะเห็นหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมเป็นส่ือส่ิงพมิพท์ี่เสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากหลกัสูตร ช่วยเพิม่พนูความรู้ 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถ และความตอ้งการของตนสนองความ

อยากรู้  อยากเห็นมีจิตนาการ ส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู้เพิม่สูงขึ้น มีความคงทนในการเรียนรู้ มีเจตคติที่

ดีต่อ การอ่านหนงัสือมากขึ้น ทั้งน้ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนโดยใหอ้่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม                       

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี ที่สร้างขึ้น ทาํให้

ครูผูส้อนใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นเดียวกนั 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี เป็นลกัษณะการวจิยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามแผนการวจิยัก่อนการทดลอง ( Pre 

Experimental) โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

      1.1 การศึกษาขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา และลกัษณะหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน มีขั้นตอนคือ 1.การศึกษาหลกัสูตร หนงัสือ ตาํรา งานวจิยั 2.สาํรวจลกัษณะของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม 3.เก็บขอ้มูลภาคสนาม และ   4.จดัสนทนากลุ่มผูรู้้ในทอ้งถ่ินเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

เน้ือหา 

      1.2 การจดัทาํรูปเล่มและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม มีขั้นตอนคือ 

1.กาํหนดประเภทหนงัสือ 2.กาํหนดจุดประสงค ์ 3.กาํหนดระดบัผูอ่้านเป้าหมาย  4.ศึกษาความสนใจ

และความตอ้งการของผูอ่้าน 5.กาํหนดเน้ือหา/หวัเร่ือง/ช่ือเร่ือง 6.กาํหนดโครงสร้าง เน้ือหา/โครงเร่ือง                

7.กาํหนดแนวเขียน 8.กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษาคน้ควา้อา้งอิง 9.กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและ

ตน้ฉบบัตรวจสอสบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่นาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน

แบบหน่ึงต่อหน่ึง  (One to One Tryout) แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม ( Field 

Tryout) 

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 จงัหวดัราชบุรี โดยนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตวัแปรท่ีศึกษา เน้ือหา 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

        ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนขยายโอกาส 

อาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่กาํลงั

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   จาํนวน 3โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นลาํพระ โรงเรียนบา้นโป่ง

กระทิงบน โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ รวม 78 คน  

        กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ 

ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  25  คน ที่กาํลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2                   

ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วย

สุ่ม   

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรตน้  ได ้แก่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน           

 เนื้อหาในการวิจัย 

        ในการวจิยัคร้ังน้ีใชพ้ื้นที่อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ซ้ึงมีเน้ือหาในการนาํมาพฒันาเป็น

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน    ดงัน้ี 

 1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา 

 2. ประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา 

 3. ระบบการปกครองของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

 4. วถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

 5. ศาสนา และความเช่ือพธีิกรรมของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

 6. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนอาํเภอบา้นคา 

7. บุคคลสาํคญัของชุมชนอาํเภอบา้นคา 
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ระยะเวลาในการวิจัย 

        ระยะเวลาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใชเ้วลาการทดลอง 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 

ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง โดยจะใชเ้วลาในชัว่โมงแนะแนวและสอนซ่อมเสริมในการทาํแบบทดสอบ           

วดัผลการเรียนรู้ และการอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทําวิจัย  

  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีของนกัวชิาการรวมทั้งการสร้างแบบสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้างและประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเพือ่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลพื้นฐานในการนาํมาสร้าง

หนงัสืออ่านเพิม่เติม ดงัน้ี 

   1.  แบบสัมภาษณ์ครู     เก่ียวกบัลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 5 คนโดยมีคุณสมบติัตามที่ผูว้จิยักาํหนด 

ดงัน้ี เป็นครูที่มีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

    2. แบบสัมภาษณ์ผู้รู้ ผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยสร้างขอ้คาํถามก่อนที่จะ

ไปสมัภาษณ์แบบสมัภาษณ์ที่มีโครงสร้าง จาํนวน 1 ฉบบั สาํหรับสมัภาษณ์กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน

ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน เก่ียวกบัเน้ือหาขอ้มูลของ อาํเภอบา้นคาจงัหวดัราชบุรีโดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดงัน้ี 

       ตอนที่ 1 ขอ้คาํถามที่เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  

      ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชใ้นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  

      ตอนที่  3  ขอ้เสนอแนะ 

3. ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

       ตอนที่ 1 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  

      ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชใ้นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  

      ตอนที่ 3 ประเด็นในการสมัภาษณ์เพือ่รับทราบขอ้เสนอแนะ  

 4.หนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บทดงัน้ี 
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บทที่ 1 เยอืนถ่ินบา้นคา   (สาระภูมิศาสตร์) 

บทที่ 2 เล่าขานตาํนานบา้นคา  (สาระประวติัศาสตร์) 

บท ที่ 3 วถีิคนดีชายแดน (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม/    

 สาระหนา้ที่พลเมืองฯ) 

บทที่ 4 ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา    (สาระเศรษฐศาสตร์/ 

บทที่ 5 อาชีพคนบา้นคา (สาระเศรษฐศาสตร์) 

 5. แผนจัดการเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนการเรียนและหลังการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืน

ถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นขอ้สอบปรนยั  ชนิด  4 

ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

7. แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

 

ข้ันตอนที่ 1  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน                        

วัตถุประสงค์  

           เพือ่ศึกษา วเิคราะห์ ขอ้มูลความตอ้งการลกัษณะหนงัสืออ่านเพิม่เติมจากครูผูส้อนกลุ่ม

สาระสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมและพื้นฐานเก่ียวกบัอาํเภอบา้นคา  จากเอกสาร  ตาํรา งานวจิยั

และการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ การจดัประเด็นกลุ่มสนทนา 

วิธีดําเนินการ   

       ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       1. หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองเยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 บท เพือ่ใหค้รอบคลุมสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม มีขั้นตอนดงัน้ี 

          1.1   ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

          1.2 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม ในประเด็นดงัน้ี                        

1.ความหมายลกัษณะขององคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  2.รูปแบบการเขียนหนงัสืออ่าน
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เพิม่เติมประเภทสารคดี    3.ขั้นตอนการสร้างออกแบบ และจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิม่เติม                   

4.  การหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม  5.การประเมินหนงัสืออ่านเพิม่เติม  6.ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมกลุ่มสาระ      

การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพือ่นาํมาใชใ้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมใหมี้

คุณภาพและเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

           1.3 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลอาํเภอบา้นคา จากเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอาํเภอบา้นคา 

ประกอบดว้ยภูมิปัญญาบา้นคา หนงัสือเม่ือกะเหร่ียงลุกขึ้นพดู อตัชีวประวติัหลวงปู่ เทสก ์ เทสรังสี    

ชาติพนัธุร์าชบุรี บทความใครเป็นคนยงินกัเรียนโรงเรียนบา้นคาวทิยา อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

หลกัสูตรทอ้งถ่ินโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ และสภาพชุมชนอาํเภอบา้นคา  นาํมากาํหนดเป็นหวัขอ้

เร่ืองของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดั

ราชบุรี โดยกาํหนดหวัขอ้เร่ืองหลกัใหค้รอบคลุมกบั 5 สาระ ไดแ้ก่   1.เยอืนถ่ินบา้นคา (สาระ

ภูมิศาสตร์)   2.เล่าขานตาํนานบา้นคา (สาระประวติัศาสตร์)   3.วถีิคนดีชายแดน(สาระศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม/ สาระหนา้ที่พลเมืองฯ)   4.ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา (สาระเศรษฐศาสตร์)   5.อาชีพคนบา้นคา    

(สาระเศรษฐศาสตร์)   

          1.4 การสมัภาษณ์ครูเก่ียวกบัลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 5 คนโดยมีคุณสมบติัตามที่ผูว้จิยั

กาํหนด ดงัน้ี เป็นครูที่มีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี 

    1.4.1ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารเก่ียวขอ้ง  สาํรวจพื้นท่ีอาํเภอบา้นคา และศึกษา

แนวคิดหลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ วธีิการสมัภาษณ์ และการเก็บขอ้มูล

การสมัภาษณ์ 

     ขั้นตอนที่ 2 นาํขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสมัภาษณ์แบบโครงสร้าง

ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

จงัหวดัราชบุรี โดยลกัษณะของแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างของลกัษณะหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง 
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เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียดดงัน้ี ขอ้คาํถาม

สาํหรับครู 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาในหนงัสืออ่านเพิม่เติมและดา้นคุณลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

     ขั้นตอนที่ 3 นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี เสนออาจารยท์ี่

ปรึกษาวทิยานิพนธเ์พือ่ใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรปรับขอ้คาํถามให้

ชดัเจนและกระชบัมากยิง่ขึ้น 

    ขั้นตอนที่ 4 นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีมาปรับปรุง

ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

     ขั้นตอนที่ 5 นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีที่ปรับปรุง

แกไ้ขแลว้ไปใชส้มัภาษณ์ครูโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ โรงเรียนบา้นลาํพระ และโรงเรียนบา้นโป่ง

กระทิงบน 

    1.4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ มาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการ

วเิคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) เพือ่นาํขอ้มูลที่จากแบบสมัภาษณ์มากาํหนดประเด็นคาํถามเพือ่ใช้

ในการเก็บขอ้มูลภาคสนามต่อไป 

        1.5 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสาํรวจพื้นท่ี การสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง โดยมีขอ้คาํถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บการสมัภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัอาํเภอบา้น

คา ไดแ้ก่ สภาพภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมา ชีวติและภูมิปัญญาของชุมชน ศาสนาและความเช่ือ  

เศรษฐกิจและ การประกอบอาชีพ การปกครองและบุคคลสาํคญั เพือ่นาํไปสมัภาษณ์กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้

ในทอ้งถ่ินปราชญช์าวบา้นและ ผูน้าํชุมชนอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรีซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีผูว้จิยั

กาํหนดดงัน้ี 

          พระสงฆ ์ซ่ึงตอ้งอาศยัหรือจาํพรรษาอยูใ่นอาํเภอบา้นคาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่15 ปี หรือ 

เป็นเจา้อาวาสวดัในอาํเภอบา้นคา จาํนวน 3 คน 

           ผูรู้้ในทอ้งถิ่นซ่ึงตอ้งเกิดและอาศยัอยูใ่นอาํเภอบา้นคาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี เป็นผูท้ี่

ไดรั้บการยกยอ่งจากทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ดา้นประเพณี

หรือวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ความเช่ือ หรือเป็นนกัวชิาการท่ีมีความรู้เกี่ยวกบัอาํเภอบา้นคา จาํนวน 11 คน 
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            ชาวบา้น ซ่ึงเป็นคนที่มีพื้นเพเป็นคนอาํเภอบา้นคา ตอ้งเกิดและอาศยัอยูใ่นอาํเภอ        

บา้นคาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จาํนวน 4 คน 

             ผูน้าํชุมชน ซ่ึงเป็นคนที่มีพื้นเพเป็นคนอาํเภอบา้นคา ตอ้งเกิดและอาศยัในอาํเภอ        

บา้นคาไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี เคยตาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น กาํนนั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือ

ดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชนในปัจจุบนั จาํนวน 4 คน 

    1.5.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลอาํเภอบา้นคา มี

รายละเอียดดงัน้ี 

              ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือที่เกี่ยวขอ้งกบั

การสร้างแบบสมัภาษณ์ วธีิการสมัภาษณ์ และการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 

                          ขั้นตอนที่ 2  นาํขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสมัภาษณ์ซ่ึง

กาํหนดขอบเขตของเน้ือหาจากโครงเร่ืองท่ีนาํมาพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม โดยลกัษณะของแบบ

สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลอาํเภอบา้นคา มีรายละเอียดดงัน้ี   

    ตอนที่ 1 สอบถามดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห ้สมัภาษณ์

เก่ียวกบัเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา  จาํนวน 4 ขอ้ 

     ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชใ้นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลของอาํเภอบา้น  

            ขั้นตอนที่ 3 นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลอาํเภอบา้นคา เสนอ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธเ์พือ่ใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจารยท์ี่ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรปรับขอ้

คาํถามใหช้ดัเจนและกระชบัมากยิง่ขึ้น 

             ขั้นตอนที่ 4 นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลอาํเภอบา้นคา                  

มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

             ขั้นตอนที่ 5 นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงขอ้มูลอาํเภอบา้นคา ที่ปรับปรุงแกไ้ข

แลว้ไปใชส้มัภาษณ์เก็บขอ้มูลภาคสนามต่อไป 

   5.1.2 ขั้นตอนในการสมัภาษณ์ มีดงัน้ี  

           1. พดูคุยเร่ืองราวทัว่ไปเพือ่สร้างความไวว้างใจและใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบั  

สถานภาพของผูใ้หส้มัภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาตถึงส่ิงที่จะใชป้ระกอบการสมัภาษณ์เช่น กลอ้งถ่ายรูป 

เคร่ืองบนัทึกเสียง เป็นตน้ 

           2. ผูว้จิยัสมัภาษณ์ทีละประเด็น และมีการสรุปประเด็นที่ไดก้่อนขึ้นประเด็น 

ใหม่และ ควรขออนุญาตจดบนัทึกโดยยอ่เพือ่กนัลืม 
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           3. ก่อนปิดประเด็นการสมัภาษณ์ผูว้จิยัทบทวนโดยสรุปสาระสาํคญัที่ไดจ้าก 

การสมัภาษณ์และแสดงความขอบคุณผูใ้หส้มัภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัเน้ือหาทัว่ไปของอาํเภอบา้นคา    จงัหวดัราชบุรี โดยการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้คาํถามที่เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์วเิคราะห์โดยการใชส้ถิติค่า

ร้อยละ โดยผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ชาวบา้น ผูน้าํชุมชนรวม

ทั้งส้ิน 22 คน เป็นเพศหญิงจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 04.55 เป็นเพศชาย จาํนวน 21 คน คิดเป็น        

ร้อยละ 95.45 

ตอนที่ 2 เป็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา   จงัหวดัราชบุรี วเิคราะห์ขอ้มูล

โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความ 

 2.  ประเด็นการจดักลุ่มสนทนา เป็นการตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอ้งของขอ้มูลของ

อาํเภอบา้นคา จากที่ผูว้จิยัไดจ้ากการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา งานวจิยั ศึกษาและสาํรวจพื้นท่ีในอาํเภอ

บา้นคา และการสมัภาษณ์มารวบรวมวเิคราะห์ร่วมกบัผูร่้วมกลุ่มสนทนาไดแ้ก่กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น และผูน้าํชุมชนจาํนวน 10 คน จากประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหา

ขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา 

ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

   ตอนที่ 1 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  

  ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชใ้นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  

  ตอนที่ 3 ประเด็นในการสมัภาษณ์เพือ่รับทราบขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

 การสร้างประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฏีจากหนงัสืองานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั อาํเภอบา้นคา  

จงัหวดัราชบุรี 

  2. นาํขอ้มูลที่ไดม้าประมวลเพือ่กาํหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตของ

เน้ือหา โดยขอคาํปรึกษาจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 

  3. สร้างประเด็นการจดักลุ่มสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี จากนั้นนาํประเด็นการจดักลุ่มสนทนาที่สร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบเพือ่ให้

ขอ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 
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 4. จากนั้นนาํประเด็นการจดักลุ่มสนทนาที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท์ี่ปรึกษา

ตรวจสอบ อีกคร้ังสมบูรณ์ของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัแนะนาํวตัถุประสงคข์องการจดักลุ่มสนทนา  พร้อมทั้งขออนุญาตถึงส่ิงที่จะใช้

ประกอบ การจดักลุ่มสนทนา เช่น กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเสียง 

2. สร้างบรรยากาศความไวว้างใจ  ใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนารู้สึกสบายใจและไวว้างใจที่จะแสดง

ความคิดเห็น 

3. ดาํเนินการสนทนาตามประเด็นการจดักลุ่มสนทนา 

4. ผูว้จิยัทบทวนสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนาและแสดง

ความขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกลุ่มสนทนา 

ขอ้มูลจากการจดักลุ่มสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาขอ้มูลของ อาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี โดย                   

การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีพบวา่ 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้คาํถามที่เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลจากการจดักลุ่มสนทนาวเิคราะห์

โดยการใชส้ถิติค่าร้อยละ  

ตอนที ่2 เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเกี่ยวกบัอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความซ่ึง

ไดข้อ้มูลสาํคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นพอ้งกบัผลจากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในดา้นสภาพภูมิศาสตร์  

ดา้นประวติัความเป็นมา ดา้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชน  ดา้นศาสนาและความเช่ือ  ดา้นเศรษฐกิจ

และการประกอบอาชีพ ดา้นระบบการปกครอง ดา้นบุคคลสาํคญั 

จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งตน้สรุปขอ้มูลเป็นแผนภูมิ ดงัรายละเอียดแผนภูมิที่ 5 
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แบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เก็บขอ้มลูภาคสนาม โดยการเก็บขอ้มลูจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก พระสงฆ ์ผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน  ชาวบา้น  ผูน้าํชุมชน 

 

ขั้นที่ 1   

 
 

ขั้นที่ 2 

 

ขั้นที่ 3  

 

ขั้นที่ 4 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

ขั้นที่ 7 

 

แผนภูมิที่  5   ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม                      

                     เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน  

1.7 การจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน มีขั้นตอนดงัน้ี  

   1.7.1กาํหนดประเภทหนงัสือ 

  งานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองเยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี โดยเลือกรูปแบบประเภทสารคดี เน่ืองจากผูว้จิยัมี

จุดประสงคมุ่์งที่จะใหส้ารประโยชน์และความรู้เป็นสาํคญั  

       1.7.2กาํหนดจุดประสงค ์

  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  เยอืนถ่ิน 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

 

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูอาํเภอบา้นคา จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํเภอบา้นคา 

สัมภาษณ์ครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบรี จาํนวน 5 คน 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

 

นาํขอ้มลูมาสังเคราะห์และจดัทาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือจดัเก็บขอ้มลูอาํเภอบา้นคา  

นาํแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
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คนดีชายแดนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี เพือ่เป็น ส่ือส่ิงพมิพท์ี่เสริมสร้าง

ประสบการณ์นกอกเหนือจากหลกัสูตรเก่ียวกบัเร่ืองราวของอาํเภอบา้นคา ซ่ึงจะก่อใหน้กัเรียนเกิด

ความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ตลอดจนมีเจตคติท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจใน

อาํเภอบา้นคา   

       1.7.3กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย  

       ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองเยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ  

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มช่วงอายรุะหวา่ง12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) 

       1.7.4 ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ้่าน  

          ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ลกัษณะหนงัสืออ่านเพิม่เติมจากครูผูส้อน

มาใชส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมตรงตามความตอ้งการของครู และชุมชนมากขึ้น 

       1.7.5 กาํหนดเน้ือหา/หวัเร่ือง/ช่ือเร่ือง/โครงเร่ือง 

        ผูว้จิยัวางโครงเร่ืองของเน้ือหาคือ การกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาที่จะเขียน 

ใหมี้ระบบตามลาํดบั ความคิด หรือวธีิการเรียนเรียงความคิด ความสมัพนัธข์องความคิดหรือตาม

วตัถุประสงคข์อง การเขียน ตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างเน้ือหาทางวชิาการ เป็นรากฐานท่ีสาํคญัจะช่วยให้

ผูอ่้านเกิดความรู้ และเขา้ใจส่ิงที่อ่านไดง่้ายขึ้น โครงสร้างของหนงัสืออ่านเพิม่เติมจะไม่หนาเกินไป 

ควรประกอบดว้ย บทนาํ  เน้ือเร่ืองที่แบ่งออกเป็นบท ๆ และภาคผนวกบทนาํ อาจเป็นบทยอ่ของเน้ือหา

สาระ หรือบทสงัเขป ของหนงัสือ เพือ่ใหผู้อ้่านรู้วา่ตนจะอ่านเร่ืองใด ผูเ้ขียนอาจบอกขอบข่ายเน้ือหา 

บอกสาเหตุ แรงจูงใจที่เขียนเร่ืองน้ี วตัถุประสงค ์ของการเขียน แนวทางการศึกษา เน้ือเร่ือง มกัแบ่งเป็น

บท  เป็นตอน เป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และยอ่หนา้ เน้ือหาสาระน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ี่

กาํหนดไวแ้ลว้มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการสาขานั้นๆ มี การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาสาระตาม

โครงสร้าง มีการจดัลาํดบัตามเกณฑท่ี์ผูเ้ขียนกาํหนดไว ้มีการจดัลาํดบั ตามเหตุการณ์   มีการจดัลาํดบั

ตามการเปรียบเทียบความเหมือน-แตกต่าง มีการจดัลาํดบัตามเหตุผล เน้ือหามีความทนัสมยั มีแหล่ง

อา้งอิง สาระความรู้ละเอียดพอเหมาะกบัประสบการณ์สติปัญญาของผูอ้่าน เน้ือหาตอ้งไม่ขดัแยง้กบั

ศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี และความมัน่คงของสงัคมในโครงสร้างของบทหน่ึงๆควรประกอบดว้ย 

บทนาํเร่ือง  เน้ือเร่ืองและจบดว้ยบทสรุปความซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาเป็นเล่ม ๆ ตามสาระการเรียนรู้

ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ คือ สาระที่ 1ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมืองและวฒันธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระ ที่ 4 ประวติัศาสตร์ 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ และเน้ือเร่ืองของแต่ละบทจะมีสาระการเรียนรู้  ทั้ง 5 สาระเช่ือมโยงกนั แต่ผูว้จิยั
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จะดึงจุดเด่นของแต่ละสาระการเรียนรู้เป็นตวัหลกัในเน้ือหาแต่ละบทของหนงัสือ และตั้งช่ือของแต่ละ

เล่มใหส้มัพนัธก์นัโดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

         1.  ส่วนหนา้ของหนงัสือ ประกอบดว้ย 

 1.1 ปกหนา้-ปกหลงั  

 1.2 ใบรองปก  

 1.3 หนา้ปกใน  

 1.4 คาํนาํ 

 1.5 สารบญั  

 1.6 บญัชีภาพประกอบ 

 1.7 คาํช้ีแจง  

         2.  ส่วนเน้ือหาของหนงัสือ ประกอบดว้ย 

 2.1 เน้ือหาและภาพประกอบ  

  

 

 

 

 

 

  

        3.  ส่วนทา้ยของหนงัสือ ประกอบดว้ย 

 3.1 แบบฝึกหดัทา้ยบท  

 3.2 เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท  

 3.3 รายการอา้งอิง  

 3.4 รายช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์  

 3.5 ประวติัผูเ้รียบเรียง  

    1.7.6 กาํหนดแนวการเขียน  

ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติมโดยใชว้ธีิการเขียนแบบ 

บทที่ 1 เยอืนถ่ินบา้นคา   (สาระภูมิศาสตร์) 

บทที่ 2 เล่าขานตาํนานบา้นคา  (สาระประวติัศาสตร์) 

บท ที่ 3 วถีิคนดีชายแดน (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม/    

 สาระหนา้ที่พลเมืองฯ) 

บทที่ 4 ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา    (สาระเศรษฐศาสตร์/ 

บทที่ 5 อาชีพคนบา้นคา (สาระเศรษฐศาสตร์) 
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เรียงความเป็นการเล่าเร่ือง อนัเป็นวธีิการเขียนท่ีมุ่งใหส้าระความรู้กบันกัเรียน มีความยากง่ายเหมาะสม

กบัวยั นาํเสนอเน้ือหาแก่ผูอ่้านจะไดเ้กิดความเพลิดเพลิน  ภาพประกอบที่ใชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหาแต่

ละบทโดยใชภ้าพจริงจากสถานที่จริง  กาํหนดขนาดรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิม่เติมซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดใหมี้

ขนาด สิบหก หนา้ยกพเิศษ 14.6  x 21 ซม. แนวตั้ง ตวัอกัษรขนาด 20 พอยทใ์นการพมิพด์ว้ยเคร่ืองมือ

คอมพวิเตอร์มีสีสนัชวนอ่าน 

1.8  นาํหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ท่ีพฒันาเสร็จสมบูรณ์แลว้เสนอ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ  ซ่ึงอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธใ์ห้

ขอ้เสนอแนะวา่ดา้นเน้ือหาและการใชภ้าษา ควรปรับการใชภ้าษาในบางคาํใหส้ละสลวยขึ้น และ

เพิม่เติมบทสรุปทา้ยบทในแต่ละบท ดา้นภาพประกอบบางภาพไม่ชดัเจนไม่ส่ือความหมายตรงกบัเน้ือ

เร่ือง ก็ปรับใหช้ดัเจนและนาํภาพบางภาพที่ไม่ตรงกบัเน้ือเร่ืองออกไป ดา้นลกัษณะรูปเล่มการพมิพ ์

ควรปรับการจดัขอ้ความในบางหนา้ไม่ใหแ้น่นจนเกินไป มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

1.9  การตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1.ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นเน้ือหา     2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสงัคม  3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล โดยใชแ้บบ

ตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีผูว้จิยัสร้างขึ้นตามหลกัเกณฑก์ารตรวจหนงัสือเสริม

ประสบการณ์ของกรมวชิาการ ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา   ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การสอนสงัคม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล  

1.9.1 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี 

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียดดงัน้ี 

           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพของหนงัสือ

อ่านเพิม่เติม 

            ขั้นตอนที่ 2  นาํขอ้มูลที่ไดจ้ากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบประเมินคุณภาพ

หนงัสืออ่านเพิม่เติม ซ่ึงยดึตามหลกัเกณฑก์ารประเมินหนงัสือเสริมประสบการณ์ของกรมวชิาการ โดย

ลกัษณะของ แบบประเมินคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติมมีรายละเอียดดงัน้ี 

            ตอนที่1 สอบถามดา้นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม

แบ่งเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นที่ 1 การประเมินคุณภาพเน้ือหา แบ่งเป็น ดา้นเน้ือหา ดา้นการนาํเสนอเน้ือหา 
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และดา้นการใชภ้าษา ดา้นที่ 2 การประเมินดา้นกายภาพของหนงัสือ แบ่งเป็นดา้นองคป์ระกอบอ่ืนของ

หนงัสือ และดา้นการจดัวางรูปเล่มหนงัสือ  ดา้นที่ 3 ดา้นคุณค่าและประโยชน์ที่ไดรั้บ 

  ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ขั้นตอนที่ 3 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธเ์พือ่ใหข้อ้เสนอแนะอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธเ์สนอแนะวา่ ควรปรับภาษาในขอ้คาํถามบางขอ้ใหช้ดัเจนมากขึ้น 

  ขั้นตอนที่ 4 นาํแบบประเมินคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์

ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

   ขั้นตอนที่ 5 นาํแบบประเมินคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  2.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสงัคม  3.ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นวดัและประเมินผล มีคุณสมบติัตามท่ีผูว้จิยักาํหนด ตรวจสอบคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติมในคราว

เดียวกนั 

1.9.2 ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติมโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 

3 คนปรากฏวา่หนงัสืออ่านเพิม่เติม ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นมีค่าคุณภาพอยูร่ะหวา่ง  4.00-5.00 โดยมีค่าเฉล่ีย               

เท่ากบั 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51  (รายละเอียดในภาคผนวก  ค หนา้ 212 ) ซ่ึงผา่นเกณฑ์

ที่ตั้งไวค้ือเท่ากบัหรือมากกวา่  3.50   ดงันั้นจึงถือไดว้า่หนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นมีความ

ถูกตอ้งและสมบูรณ์เหมาะที่จะนาํไปใชต้่อไป 

1.10 นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ปรับปรุงหนงัสืออ่านเพิม่เติมใหมี้ความสมบูรณ์มาก

ยิง่ขึ้น ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ดา้นคุณภาพหนงัสือเน้ือหาควรปรับขอ้ความใหเ้ป็นภาษาของ

ภูมิศาสตร์ที่ถูกตอ้ง ในบางหนา้ที่ขอ้ความแน่นไปควรลดลงการบรรยายใตภ้าพ ภาพที่ถ่ายจากสถานที่

จริงโดยผูว้จิยั ใหจ้ดัทาํบญัชีภาพประกอบเพิม่ต่อจากสารบญั  และควรปรับแบบฝึกหดัทา้ยบทใหมี้

ความหลากหลายมากกวา่น้ี  

1.11  การหาประสิทธิภาพของ หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยักาํหนดคุณสมบติัในการจาํแนกกลุ่มนกัเรียนเก่ง  

ปานกลาง และอ่อนจากระดบัผลการเรียนเฉล่ียรายวชิากลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

เพือ่ใหน้กัเรียนมีความสามารถคละกนั ดงัน้ี   
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          กลุ่มนกัเรียนเก่ง คือ กลุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย รายวชิากลุ่มสาระสงัคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั 3.00-4.00 

          กลุ่มนกัเรียนปานกลางคือกลุ่มนกัเรียนที่มีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย รายวชิากลุ่มสาระ

สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั 2.00-2.99 

          กลุ่มนกัเรียนอ่อน คือ กลุ่มนกัเรียนที่มีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย รายวชิากลุ่มสาระสงัคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั ต ํ่ากวา่ 2.00 

     โดยมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพ แบบรายบุคคล (Individual Tryout) นาํหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นลาํพระ ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

โดยเป็นนกัเรียนที่มีความรู้คละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง เรียนปานกลาง เรียนอ่อน อยา่งละ 1 คน รวมเป็น

จาํนวน 3 คน และสมัภาษณ์เพือ่ดูความเหมาะสมของเน้ือหา ความเหมาะสมของการใชภ้าษา ความ

เหมาะสมของการจดัวางรูปเล่ม และนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 

        ผลการหาค่าประสิทธิภาพ ( E1 /E2) ของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แบบรายบุคคลหรือแบบหน่ึงต่อหน่ึง  (Individual 

Tryout หรือ  One to One Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ  82.67/80.00  ซ่ึงตามเกณฑ์  85/85 (ชยัยงค์                

พรหมวงศ,์ 2554 : 38-39) ที่กาํหนดไว ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีแบบรายบุคคล 

 
จาํนวนคน คะแนนเตม็ 

คะแนนเฉล่ีย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวา่งเรียน 3 50 41.33 2.52 82.67 

คะแนนหลงัเรียน 3 30 24.00 4.00 80.00 
  

จากผลการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคลแบบหรือแบบหน่ึงต่อหน่ึง  (Individual 

Tryout หรือ One to One Tryout) พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ก่แผนที่ไม่ชดัเจน ตวัหนงัสือในแผนที่

เล็กเกินไป ผูว้จิยัจึงแกไ้ขโดยการขยายขนาดของแผนท่ีใหใ้หญ่ขึ้น เพิม่ตวัอกัษรใหใ้หญ่และหนาขึ้น

เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถอ่านขอ้มูลไดช้ดัเจน 



73 

 

2. การหาประสิทธิภาพ แบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มยอ่ย( Small Group Tryout) นาํหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี ไปทดลองใช้

กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นลาํพระ ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอาํเภอบา้นคา 

จงัหวดัราชบุรี โดยเป็นนกัเรียนที่มีความรู้ความสามารถคละกนัไดแ้ก่เรียนเก่ง 3 คน เรียนปานกลาง 3 

คน เรียนอ่อน 3 คน จาํนวน  9 คน และสมัภาษณ์เพือ่ดูความเหมาะสมของเน้ือหา ความเหมาะสมของ

การใชภ้าษา ความเหมาะสมของการจดัวางรูปเล่ม และนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไปปรับปรุงแกไ้ขให้

สมบูรณ์ยิง่ขึ้น  

     ผลการหาค่าประสิทธิ (E1/E2) ของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี  แบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มยอ่ย  (Small Group Tryout) ไดค้่า

ประสิทธิภาพ  83.33/85.19 เป็นไปตามเกณฑ์  85/85 (ชยัยงค์ พรหมวงศ,์  2554: 38-39) ที่กาํหนดไว้  ดงั

รายละเอียดในตารางที่ 3 ดงัน้ี 

ตารางที่ 3 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น 

                 มธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีแบบกลุ่มเล็ก 

 
จาํนวนคน คะแนนเตม็ 

คะแนนเฉล่ีย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวา่งเรียน 9 50 41.67 3.04 83.33 

คะแนนหลงัเรียน 9 30 25.56 1.74 85.19 

 

 จากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มยอ่ย   (Small Group Tryout) 

พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ก่  เน้ือหามากไปในบางยอ่หนา้ คาํบางคาํนกัเรียนไม่เขา้ใจ (ภาษา

กะเหร่ียง) ผูว้จิยัจึงแกไ้ขโดยการเพิม่รูปภาพที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาใหม้ากขึ้น และจดัทาํคาํแปลภาษาไทย

ไวใ้นวงเล็บหลงัภาษากะเหร่ียง เพือ่นกัเรียนไดศึ้กษาคาํศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจใหเ้ขา้ใจมากยิง่ขึ้น 

3.  การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(Field Tryout) นาํหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคน

ดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีที่ 2 โรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี มี

จาํนวน 30 คน และสมัภาษณ์เพือ่ดูความเหมาะสมของเน้ือหา ความเหมาะสมของการใชภ้าษา ความ
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เหมาะสมของการจดัวางรูปเล่ม แลว้นาํผลท่ีไดม้าคาํนวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้

คือ 85/85 

     ผลการหาค่าประสิทธิภาพหลงัจากที่ผูว้จิยัไดน้าํหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ที่ผา่น การปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหา

ประสิทธิภาพ  (E1/E2) แบบภาคสนาม  (Field Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 จาํนวน  30 คน 

โดยเป็นนกัเรียนที่มีความรู้ความสามารถคละกนั ไดแ้ก่ เรียนเก่ง10 คน เรียนปานกลาง 10 คน เรียนอ่อน 

10 คน  ผลการหาค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2) แบบภาคสนาม  (Field Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ  

87.60/81.22 เป็นไปตามเกณฑ ์85/85 ที่กาํหนดไว ้(ชยัยงค์  พรหมวงศ์ , 2554 : 38-39) ดงัรายละเอียดใน

ตารางที่ 4 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ  

                นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีแบบภาคสนาม 

 
จาํนวนคน คะแนนเตม็ 

คะแนนเฉล่ีย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวา่งเรียน 30 50 43.80 2.67 87.60 

คะแนนหลงัเรียน 30 30 24.36 2.51 81.22 

 

จากตารางที่ 4 ผูว้จิยัไดน้าํหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Field 

Tryout) ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของรูปภาพอีกคร้ังหน่ึงเน่ืองจากรูปภาพบางรูปมีขนาดเล็กเกินไปทาํให้

มองเห็นไม่ชดัเจน  ผูว้จิยัจึงไดข้ยายรูปภาพใหมี้ขนาดใหญ่ขึ้น  นอกจากน้ีการ ที่ประสิทธิภาพของ

หนงัสืออ่านเพิม่เติมมีค่าเท่ากบั  87.60/81.22 อยูช่่วงร้อยละ 5   จึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ยอมรับได ้แต่ค่า  

E1 สูงกวา่ค่า E2 ห่างกนัเกินร้อยละ 5   แสดงวา่กิจกรรมที่ใหน้กัเรียนทาํกบัการสอบหลงัเรียนไม่สมดุล

กนัโดยค่า E1 มากกวา่ค่า  E2 นัน่คือ งานท่ีมอบหมายอาจจะง่ายกวา่การสอบ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์  2554  : 

11) แสดงวา่แบบฝึกหดัทา้ยบทง่ายเกินไป เน่ืองจากค่า  E1 หรือ  E2 ที่คาํนวณไดจ้ากการทดสอบ

ประสิทธิภาพ  ดงันั้นผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกหดัทา้ยบทใหมี้ความยากมากขึ้น จากนั้นผูว้จิยัจึง

นาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

1.12  นาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น ก่อนนาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งต่อไป  
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นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริง 

จดัสนทนากลุ่ม เพื่อตรวจสอบเน้ือหาความถูกตอ้งของขอ้มูลอาํเภอบา้นคา 

นาํหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ เสนอแนะ                                                          

แลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํหนังสืออ่านเพิ่มเติม ไปทดลองใช(้Try out) กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ 1) ทดลองใชก้บักลุม่ 1:1:1   2) ทดลองใชก้บักลุ่ม 3:3:3     3) ทดลองใชก้บักลุ่ม 10:10:10     

ตรวจสอบคุณภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  

 และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จดัทาํรูปเล่มหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

 และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

จากขั้นตอนการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี สรุปเป็นแผนภูมิที่ 6 ไดด้งัน้ี 

ขั้นที่ 1 
 

  

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

 

ขั้นที่ 4 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

ขั้นที่ 6 

 

ขั้นที่ 7 

 

 

ขั้นที่ 8 

 

 

ขั้นที่ 9 

 

 

 

ขั้นที่ 10 

 

 

 

ขั้นที่ 11 

 

 

ขั้นที่ 12  

 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํรา และงานวจิยั ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

 

สัมภาษณ์ครูเก่ียวกบัลกัษณะหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน 

สาํรวจพื้นที่อาํเภอบา้นคา และสัมภาษณ์ กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิ่น กลุ่มชาวบา้น และผูน้าํชุมชน 

 

ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลอาํเภอบา้นคา จากเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัอาํเภอบา้นคา 

   แผนภูมิที่  6 ขั้นตอนการสร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

                       นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางหลกัสูตร พุทธศกัราช 2551และหลกัสูตรโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์  
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2. แผนการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน  สาํหรับ                      

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีซ่ึงประกอบดว้ย 5 แผน ใชเ้วลาสอน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ         

2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

                      2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตร  

โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ กลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

  2.2 ศึกษาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา          

ปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 เร่ือง เพือ่นาํมาสร้างเป็นแผนจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี   1. เยอืนถ่ิน

บา้นคา  2. เล่าขานตาํนานบา้นคา 3. วถีิคนดีชายแดน   4. ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา  และ 5. อาชีพคน

บา้นคา 

                 2.3   สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

จาํนวน  5 แผนไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา จาํนวน 2  ชัว่โมง แผนการจดั 

การเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เล่าขานตาํนานบา้นคา  จาํนวน 2 ชัว่โมง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง วถีิคนดี

ชายแดนจาํนวน 2 ชัว่โมง  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ของดีน่าดูเคียงคู่บา้นคา  จาํนวน 2 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองอาชีพคนบา้นคาจาํนวน 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง ดงัตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 แผนการสอน หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน จาํนวน 5 แผน 

                รวมเวลา 10 ชัว่โมง 

แผนที่ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 

1 เยอืนถ่ิน 

บา้นคา  

(บทที่ 1) 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้แผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา 

2. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของ

อาํเภอบา้นคา 

3.  ผูเ้รียนมีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของอาํเภอบา้นคาได ้

 

2 ชัว่โมง 
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ตารางที่ 5 แผนการสอน หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน จาํนวน 5 แผน 

                รวมเวลา 10 ชัว่โมง (ต่อ) 

แผนที่ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 

2 เล่าขาน 

ตาํนาน 

บา้นคา 

(บทที่ 2) 

1. ผูเ้รียนเขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของการนบัเวลาการแบ่ง

ช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และวธีิการ

ทางประวติัศาสตร์ที่เก่ียวกบัอาํเภอบา้นคาได ้

2. ผูเ้รียนศึกษา รวบรวมขอ้มูลและจดัระบบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบดว้ย

วธีิการทางประวติัศาสตร์เพือ่ใชใ้นการศึกษาอภิปรายประวติัความ

เป็นมาของอาํเภอบา้นคาได ้

3. ผูเ้รียนเขา้ใจวธีิการทางประวติัศาสตร์เพือ่นาํมาใชศึ้กษา หาขอ้สรุป

และนาํเสนอเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์อาํเภอบา้นคาอยา่งมี

วจิารณญาณได ้

4.ผูเ้รียนสามารถนาํเสนอประวติัความเป็นมาเหตุการณ์สาํคญัใน

ประวติัศาสตร์ของอาํเภอบา้นคาได ้

 

2 ชัว่โมง 

3 วถีิคนดี

ชายแดน 

(บทที่ 3) 

1.ผูเ้รียนเขา้ใจ ตระหนกัและสามารถปฏิบติัตนเป็น ศาสนิกชนท่ีดีและ

ธาํรงรักษา พระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือได ้

2.ผูเ้รียนสามารถอธิบายแนวปฏิบติัของตนเอง เพือ่นและ ครอบครัว 

เพือ่การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขในการดาํเนินชีวติในสงัคมได ้

3.ผูเ้รียนสามารถยกตวัอยา่งการกระทาํความดีของบุคคลท่ีเป็น

แบบอยา่งในการดาํเนินชีวติและค่านิยมท่ีดีงามของอาํเภอบา้นคาได ้

2 ชัว่โมง 

4  ของดีน่าดู 

เคียงคู่ 

บา้นคา 

(เล่มที่ 4) 

   1. ผูเ้รียนเขา้ใจความหมาย ความสาํคญัและการอนุรักษว์ฒันธรรม 

ประเพณีของอาํเภอบา้นคา 

  2. ผูเ้รียนอธิบายความหมายและอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอาํเภอบา้นคาได ้

  3.ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนในการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินของอาํเภอบา้นคาได ้

2 ชัว่โมง 



78 

 

ตารางที่ 5 แผนการสอน หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน จาํนวน 5 แผน 

                รวมเวลา 10 ชัว่โมง (ต่อ) 

 

แผนที่ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 

5  อาชีพคน 

บา้นคา 

(บทที่ 5) 

 1. ผูเ้รียนรู้เขา้ใจความหมายและวธีิการนาํทรัพยากรของอาํเภอบา้นคา 

มาใชใ้นการประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 2.ผูเ้รียนเขา้ใจระบบและวธีิการของเศรษฐกิจพอเพยีงและสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจาํวนั 

2 ชัว่โมง 

 

 

 

2.4 นาํแผนจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขั้นนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ ์เพือ่ให ้

ขอ้เสนอแนะวา่กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนควรมีความชดัเจน เพิม่เน้ือหาสาระการเรียนรู้แบบ

สรุปความรู้จากหนงัสืออ่านเพิม่เติม และควรปรับกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนใหมี้ความน่าสนใจมาก

ยิง่ขึ้น 

  2.5 นาํแผนจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธ ์

              2.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

ประกอบดว้ย 1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสงัคม  3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและ

ประเมินผล เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) ของแผน

จดัการเรียนรู้ จากนั้นนาํคะแนนที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนจดัการเรียนรู้  

(IOC : Index of Item Objective Congruence) เป็นรายขอ้  ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนจดัการ

เรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค หนา้ 214 )  

2.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้นตามขอ้เสนอแนะของ 

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใหป้รับการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละหวัขอ้วา่บรรลุขอ้ใด และกิจกรรมใน

แผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความสมัพนัธก์นั ก่อนนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
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นาํแผนจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขั้นนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

นาํแผนจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ของแผนจดัการเรียนรู้  

สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการจดัทาํแผนการเรียนรู้ดงัรายละเอียดแผนภูมิท่ี 7  

ขั้นที่ 1   

 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

ขั้นที่ 7  
 

                                               

   แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

                       สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี  

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคน

ดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบปรนยั

ชนิด 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้ กาํหนดค่าคะแนน คือตอบถูก   1 คะแนน ตอบผดิ 0 คะแนน โดยมี

ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบดงัน้ี 

ศึกษาศึกษาหลกัสูตรแกนกลางหลกัสูตร พุทธศกัราช 2551และหลกัสูตร 

โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 

ศึกษาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

จงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 เร่ือง เพ่ือนาํมาสร้างเป็นแผนจดัการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

จาํนวน 5 แผน 10 ชัว่โมง 
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   3.1 ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เน้ือหา และการวดัประเมินผล วธีิการสร้างแบบทดสอบ 

และหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนจากเอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบปรนยั 

   3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 

                3.3 ศึกษาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 

2 จงัหวดัราชบุรี  เพือ่นาํมาสร้างเป็นแบบทดสอบดงัน้ี  1. สภาพภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา  2. ประวติั

ความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา  3. วถีิชีวติและภูมิปัญญาของอาํเภอบา้นคา  4. ศาสนาและความเช่ือของ

ชาว อาํเภอบา้นคา  5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของอาํเภอบา้นคา  6. ระบบการปกครองของ

อาํเภอบา้นคา   7. บุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา    

               3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน โดยวเิคราะห์แบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้ตามระดบัความรู้ของนกัเรียนที่แสดงพฤติกรรมดา้นพทุธพสิยัตามแนวคิดของ 

Anderson and Krathwohl (2001) ปรนยัจาํนวน 30 ขอ้ ใหมี้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และครอบคลุม

เน้ือหาสาระทุกเร่ืองในหนงัสืออ่านเพิม่เติม ดงัตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ ดงัตารางที่ 6 ดงัน้ี 

ตารางที่ 6 วเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน 

เนื้อหา 

พฤติกรรมการวัด 
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1.สภาพภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา  1 1 1 1   4 

2.ประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา 1 1  1 1  4 

3.วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของอาํเภอบา้นคา 1 1 1 1 1 1 6 

4.ศาสนาและความเช่ือของของอาํเภอบา้นคา  1 1 1  1 4 

5.เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของอาํเภอบา้นคา 1 1 1 1  1 5 

6.ระบบการปกครองของอาํเภอบา้นคา  1 1  1   3 

7.บุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา 1 1  1 1  4 

รวม 6 7 4 7 3 3 30 
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   3.5 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธเ์พือ่ตรวจสอบและให้

ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธใ์หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรปรับขอ้คาํถามและตวัเลือก

คาํตอบใหมี้ความชดัเจน จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  3.6 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

ประกอบดว้ย 1 . ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสงัคม  3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและ

ประเมินผล ตรวจสอบหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา( Content Validity) โดยพจิารณาความ

สอดคลอ้งรายขอ้ของแบบทดสอบกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหา

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC : Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้ง

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก  ค หนา้ 216)   แสดงวา่ ขอ้สอบมีความ

เที่ยงตรง ถา้ขอ้สอบที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0.50 จะตอ้งนาํไปปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหไ้ด้

ขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

          ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคข์อ้นั้น 

    ใหค้ะแนน  0 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่  

          ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่ตรงจุดประสงคข์อ้นั้น 

               3.7 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที่ไดจ้ากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1 . ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้น        

การสอนสงัคม  3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล  มาปรับปรุงแกไ้ข ในเร่ือง 1. ขอ้คาํถามยงัใชค้าํ

ไม่กระชบั  2. ตวัเลือกตอ้งไม่ต่างกนัมาก  3. ตวัเลือกควรเรียงจากนอ้ยไปหามาก หรือ มากไปหานอ้ย  

4. ควรเรียงเน้ือหา  5. การจดักลุ่มใหอ้ยูก่ลุ่มเดียวกนั ไม่กระโดดไปมา 

               3.8 นาํไปทดลอง ( Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน             

ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพือ่หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้โดยใช้

เกณฑค์วามยากง่าย 0.20-0.80 และเพือ่หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 

ขึ้นไป (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2551 : 186-188) พบวา่ไดค้่า ค่าความยากง่าย ( p) 0.20-.80 และค่าอาํนาจ

จาํแนก (r) 0.02-0.60    (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก  ค หนา้ 232)  ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกแบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้ใหค้งเหลือ 30 ขอ้ ตามที่กาํหนด    

               3.9 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที่ผา่นการคดัเลือกแลว้จาํนวน 30 ขอ้  มาหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร  KR-20 (Kuder-Richardson Formular 20) ของคูเดอร์  

และริชาร์ดสนั โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน 
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นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีผา่นการคดัเลือกแลว้จาํนวน 30 ขอ้  มาหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder-Richardson Formular 20) 

 

0.78  (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก  ค หนา้ 236 ) ทาํใหผู้ว้จิยัไดแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อน

อ่านและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 30 ขอ้เพือ่นาํไปทดลองใชต้่อไป      

               3.10  นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน         

การวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป               

 จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดนสรุปเป็น

แผนภูมิที่ 8 ไดด้งัน้ี 

 

ขั้นท่ี 1  

 

ขั้นท่ี 2  

 

 

ขั้นท่ี 3  

 

ขั้นท่ี 4  

 
 

ขั้นท่ี 5 

 

 

 

ขั้นท่ี 6 

 

 

ขั้นท่ี 7  

 

 

ขั้นท่ี 8 

 

ขั้นท่ี 9 

  

  แผนภูมิที่ 8   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  

                      เยอืนถิ่นคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน   

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหาแลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและให้

ขอ้เสนอแนะ 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 

 

ศึกษาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

จงัหวดัราชบุรี 

สร้างแบบทดสอบปรนยั เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ตามแนวคิดของ เบนจามิน บลูม 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
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4.  การสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 สถานภาพ ขอ้มูลทัว่ ไป  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

เก่ียวกบัเน้ือหา การใชภ้าษา ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ ์ภาพประกอบและแผนที่ แบบฝึกหดัทา้ยบท

และคุณค่าและประโยชน์ที่จะไดรั้บโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท ดงัน้ี  

5   มีค่าเท่ากบั  มากที่สุด  

4   มีค่าเท่ากบั  มาก  

3   มีค่าเท่ากบั ปานกลาง  

2  มีค่าเท่ากบั  นอ้ย  

1  มีค่าเท่ากบั  นอ้ยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

    4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

การสร้างแบบสอบถาม  

    4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม แบบมาตรประเมินค่า ( Rating 

Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Five Rating Scale)  

    4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่สร้างเสร็จแลว้ เสนออาจารยท์ี่

ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบ เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขตามที่อาจารยท์ี่ปรึกษา

วทิยานิพนธใ์นเร่ือง การพมิพ ์และการเวน้วรรค  

    4.4 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสงัคม  3. ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นวดัและประเมินผล เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity) ของแบบสอบถาม 

จากนั้นนาํคะแนนที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์(IOC : 

Index of Item Objective Congruence) เป็นรายขอ้ โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
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 ใหค้ะแนน +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์             

 ใหค้ะแนน   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์     

 ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์     

ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์( IOC : Index of Item Objective 

Congruence) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท์ี่ยอมรับได ้ ซ่ึงค่าดชันีความ

สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคอ์ยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค หนา้ 

223 ) 

      4.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปใชเ้ป็น

เคร่ืองมือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 

จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปเป็นแผนภูมิที่ 9 ไดด้งัน้ี 
 

ขั้นท่ี 1 

  

 

ขั้นท่ี 2 

 

 

ขั้นท่ี 3 

 

 

  

ขั้นท่ี 4 

 

 

ขั้นท่ี 5 

 

แผนภูมิที่ 9  แสดงขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสือ                

                  อ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารตาํราและ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  

ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Five Rating Scale) 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน  

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  แลว้หาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีสร้างเสร็จแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะแลว้นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 
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ข้ันตอนที่ 2 ทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียน                    

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 จงัหวดัราชบุรี โดยนาํหนงัสืออ่านเพิม่เติมไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ข้ันก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

      1.1 สร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ 1.หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน         

2. แผนจดัการเรียนรู้  3.แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน  4. แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

  1.2 ใหน้กัเรียนทาํแบบวดัผลการเรียนรู้ก่อน ( Pretest) เพือ่วดัความรู้พื้นฐาน และเก็บผล

การทดสอบไปเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

2.  ข้ันการทดลอง  ผูว้จิบัดาํเนินการสอนดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดส้ร้างไว ้

จาํนวน 5 แผน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.1 ผูว้จิยัแนะนาํการใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน กบันกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ ซ่ึงมีช่วงอาย ุ12-14 ปี (ก่อน

วยัรุ่น) ตามแนวคิดของครรชิต มนูญผล (2547: 10) ท่ีกล่าวถึงความสนใจแนวการอ่านหนงัสือของเด็ก

ช่วงอาย ุ12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) นั้นชอบอ่านประเภทสารคดีท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจใกลต้วั มีเน้ือหาสมจริง 

พร้อมทั้งอธิบายแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

 2.2 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนศึกษาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ในคาบเรียนสอนซ่อมเสริมวชิาสงัคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม และคาบเรียนแนะแนว  จาํนวน 2 คาบต่อสปัดาห์ โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม ที่ผูว้จิยัสร้าง

ขึ้นร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เยอืนถ่ิน

บา้นคา แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เล่าขานตาํนานบา้นคา  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง วถีิคนดี

ชายแดน แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4  เร่ือง ของดีน่าดูเคียงคู่บา้นคา  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง อาชีพ

คนบา้นคา รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมงดงัน้ี 

        2.2.1 ขั้นนาํเป็นขั้นที่ครู นาํเขา้สู่บทเรียน โดยครูช้ีแจงการเรียน โดยใชห้นงัสือ

อ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดนบทที่ 1  เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา ไดแ้ก่ ใหน้กัเรียนศึกษาหนงัสือ
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อ่านเพิม่เติม เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดีชายแดนบทที่ 1  เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา   การทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทที่ 1 

เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา  และสรุปประเด็นที่สาํคญัเป็นแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 

         2.2.2 ขั้นสอน ทดสอบก่อนเรียน ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่าน

เพิม่เติม โดยใหน้กัเรียนตอบคาํถามเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของอาํเภอบา้นคา  4  คาํถาม ดงัน้ี 1.  อาํเภอ

บา้นคาเดิมเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอใดของจงัหวดัราชบุรี     2. สาเหตุของการแยกตวัออกมาตั้งเป็น

อาํเภอบา้นคาคืออะไร  3. เม่ือเดินขา้มเทือกเขาตะนาวศรีที่บา้นโป่งกระทิงบนเราจะไปพบกบัประเทศ

ใด  4. คาํขวญัของอาํเภอบา้นคาคือ  เม่ือนกัเรียนตอบคาํถามแลว้ ครูนาํแผนท่ีอาํเภอบา้นคามาเปิดใหดู้

ในโปรแกรมนาํเสนอ (Power point) นกัเรียนดูแผนท่ีอาํเภอบา้นคา และช่วยกนับอกวา่ในแต่ละตาํบล

นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบา้ง (5 นาที) ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แลว้นาํหนงัสือ

อ่านเพิม่เติม ไปศึกษาหาความรู้บทที่ 1 เร่ืองเยอืนถ่ินบา้นคาใหเ้วลาอ่าน 30 นาที   ขั้นสรุป ครูและ

นกัเรียนช่วยกนัสรุปทบทวนความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการเรียนโดยหนงัสืออ่านเพิม่เติมออกมาเป็นแผนที่

ความคิด (Mind Mapping) ในเร่ืองการมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การ

พฒันาที่ย ัง่ยนืของอาํเภอบา้นคา ในประเด็นลกัษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศของอาํเภอบา้นคา และ

ลกัษณะพชืพรรณธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมีอยูข่องอาํเภอบา้นคา 

 2.3 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทหนงัสืออ่านเพิม่เติม หลงัจากการอ่านหนงัสือจบแต่ละ

บท และทาํแบบฝึกหดัทุกคร้ังจบครบ 5 บท หรือทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทหลงัจากการอ่านหนงัสืออ่าน

เพิม่เติมจบแลว้ทั้งเล่ม จากนั้นส่งใบงานแบบฝึกหดัและผูว้จิยับนัทึกคะแนนเก็บไว ้

 3.  ข้ันหลังการทดลอง  เป็นขั้นที่ผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน( Posttest) ให้

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํเป็นเวลา 1 ชัว่โมงและเก็บผลการทดสอบ จากนั้นนาํแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนที่ต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมใหน้กัเรียนทาํ โดยสอบถามความคิดเห็นในส่วนของความเขา้ใจ              

1. ดา้นลกัษณะรูปเล่มการพมิพ ์2. ดา้นเน้ือหาและการใชภ้าษา 3. ดา้นองคป์ระกอบ 4. ดา้นแบบฝึกหดั

ทา้ยบท และ 5. ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แลว้นาํขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์ สรุปผล และอภิปราย

ผลการวจิยัตามลาํดบั 
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วิธีดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบการวจิยัแบบ  One – Group Pretest – Posttest Design 
    

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 

 

สญัลกัษณ์ที่ใช ้

 T1    หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน         

 X     หมายถึง   การจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน                              

 T2  หมายถึง    การทดสอบหลงัเรียน       

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

     ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดงัน้ี 

               1.1 ตรวจสอบหาคุณภาพและประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

        1.1.1 ตรวจสอบคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 

             ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ในการให้

ความหมายของค่าประเมิน ดงัน้ี 

4.50-500 หมายความวา่ เหมาะสมมากที่สุด 

3.50-4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 

2.50-3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 

1.50-2.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ย 

1.00-1.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
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                    ผูว้จิยัตั้งเกณฑค์่าเฉล่ีย ( X ) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญที่มีต่อหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีไวท้ี่มากกวา่

หรือเท่ากบั 3.50 

     ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการนาํมาใชพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม

ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และนาํมาเสนอแบบพรรณนาความ 

    1.1.2  ตรวจสอบหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ดงัน้ี 

    85 ตวัแรก หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยประเมิน

จากคะแนนที่ไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งหมดมาคิด

เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 85 

    85 ตวัหลงั หมายถึง การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ซ่ึงเป็นค่าร้อยละของคะแนน

เฉล่ียที่นกัเรียนทั้งกลุ่มทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดถู้กตอ้งร้อยละ 85 

  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนจดัการเรียนรู้ ดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง เยอืน

ถ่ินคนดีชายแดน ดงัน้ี 

    1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

    1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย ( p) คือคุณสมบติัของเคร่ืองมือแบบทดสอบที่วดัความรู้ 

(Knowledge) ที่ระบุวา่ขอ้สอบนั้นยากง่ายเพยีงใด ใชส้ญัลกัษณ์ p เกณฑก์าํหนดค่าความยากง่าย คือ             

0.20-0.80 ถา้ค่าความยากง่าย นอ้ยกวา่ 0.20 ถือวา่ขอ้คาํถามนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย 

มากกวา่ 0.80 ถือวา่ขอ้คาํถามนั้นง่ายเกินไป 

    1.3.3 ตรวจสอบค่าอาํนาจจาํแนก ( r) คือคุณสมบติัของเคร่ืองมือแบบทดสอบที่วดั

ความรู้ (Knowledge) ที่จาํแนกเด็กเก่ง และเด็กอ่อนได ้ใชส้ญัลกัษณ์ r เกณฑก์าํหนดค่าอาํนาจจาํแนกคือ 

0.20 ขึ้นไป ถา้ค่าอาํนาจจาํแนกนอ้ยกวา่ 0.20 ถือวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่สามารถจาํแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนได ้ 

    1.3.4 ตรวจสอบความเช่ือมัน่( Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

และหลงัเรียน หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ซ่ึงงานวจิยัน้ีใชสู้ตร KR -20 ของคูเดอร์                       

ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) 
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  1.4 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสือ       

อ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีดว้ยการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC : Index 

of Item Objective Congruence) 

 2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

  2.1 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพหนงัสือหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาประสิทธิภาพ  

E1 / E2 

  2.2  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี หาค่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D.)  และใชส้ถิติทดสอบแบบ (t – test  for Dependent) 

  2.3 การแปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง 

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี วเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

    2.3.1 ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ใชก้ารหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

    2.3.2 ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  และตอนที่ 3 ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความ 

ซ่ึงผูว้จิยันาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียในการใหค้วามหมายของค่าท่ีประเมิน ดงัน้ี 

 

4.50-500 หมายความวา่ เหมาะสมมากที่สุด 

3.50-4.49 หมายความวา่ เหมาะสมมาก 

2.50-3.49 หมายความวา่ เหมาะสมปานกลาง 

1.50-2.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ย 

1.00-1.49 หมายความวา่ เหมาะสมนอ้ยที่สุด 

 

สรุป 

 การวจิยั เร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียน                  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้จิยัดาํเนินการ

ทดลองตามแผนการวจิยัก่อนการทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั
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เรียน (The One-Group Pretest-Posttest  Designs) กลุ่มตวัอยา่งที่ใชค้ือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 25 คน 

ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  หนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีผูว้จิยัสร้างขึ้นไดผ้า่นการหา

คุณภาพของหนงัสือจากผูเ้ช่ียวชาญ วเิคราะห์ผลโดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และขอ้มูลที่เป็นขอ้เสนอแนะ         

การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   จากนั้นนาํมาหาค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม โดย

การหาค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ีย  ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)   และใชส้ถิติทดสอบแบบ ( t-test for Dependent) และ

ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของหนงัเรียนที่  มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย  ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และขอ้มูลที่เป็น

ขอ้เสนอแนะการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัตารางที่ 7 ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 7 การสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์ 

1. เพือ่พฒันา 

หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2  

อาํเภอบา้นคา 

จงัหวดัราชบุรี  

ใหมี้ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์

-ศึกษาหลกัสูตร 

เอกสาร ตาํรา และ

งานวจิยั 

-  หลกัสูตร 

-หลกัสูตร

สถานศึกษา 

-เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

- หลกัสูตร เอกสาร ตาํรา และ

งานวจิยั วเิคราะห์ ขอ้มูลโดยการ

วเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)    

-การสมัภาษณ์ลกัษณะ

ของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน 

ครูจาํนวน 5 คน -แบบสมัภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้างลกัษณะหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ

วเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)    

-การสาํรวจพื้นท่ี 

-การสมัภาษณ์ 

-การจดักลุ่มสนทนา 

-กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน และ

ชาวบา้นซ่ึงมี

คุณสมบติัตามเกณฑ์

ที่กาํหนด 

-แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

-แบบประเมินสนทนากลุ่ม

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ 

(%) และการวเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis 
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ตารางที่ 7 การสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์ 

1. เพือ่พฒันา 

หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2  

จงัหวดัราชบุรี  

ใหมี้ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์

-พฒันาหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม 

-ตรวจสอบคุณภาพ

ของหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม 

1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

เน้ือหา   

2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การสอนสงัคม  

 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

วดัและประเมินผล 

-หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืน

ถ่ินคนดีชายแดน 

-แบบประเมินคุณภาพของหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และการ

วเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)   

-หาประสิทธิภาพของ

หนงัสืออ่านเพิม่เติม

เป็นรายบุคคล 

(Individual Tryout) 

-นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบา้นลาํพระ 

จาํนวน 3 คน คือ เก่ง 

ปานกลาง อ่อน  

-หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

-แบบทดสอบวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชก้ารหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 

และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)   

-หาประสิทธิภาพของ

หนงัสืออ่านเพิม่เติม

แบบกลุ่มยอ่ย (Small 

Group Tryout) 

-นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบา้นลาํพระ 

จาํนวน 9 คน ระดบั

ละ 3 คน คือ เก่ง 

ปานกลาง อ่อน 

-หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

-แบบทดสอบวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชก้ารหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 

และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)   

-หาประสิทธิภาพของ

หนงัสืออ่านเพิม่เติม

แบบภาคสนาม (Field 

Tryout) 

-นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบา้นโป่ง

กระทิงบน จาํนวน 

30 คน ระดบัละ 10 

คน คือ เก่ง ปาน

กลาง อ่อน 

 

-หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

-แบบทดสอบวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชก้ารหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 

และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis)   
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ตารางที่ 7 การสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวเิคราะห์ 

2.  เพือ่เปรียบเทียบ

ผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนและหลงัเรียน

ดว้ยการจดักิจกรรม      

การเรียนรู้โดยใช้

หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับ

นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2  

จงัหวดัราชบุรี  

 

- ทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้ก่อนเรียน 

- ทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้หลงัเรียน 

-นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2558  

โรงเรียน 

วดัหนองพนัจนัทร์ 

อาํเภอบา้นคา 

 จงัหวดัราชบุรี 

จาํนวน 25 คน 

-หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

-แบบทดสอบวดัผล 

การเรียนรู้ 

-แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน  

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้

ค่าเฉล่ีย ( X  ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติทดสอบ  ( t- test for 

dependent) 

3. เพือ่ศึกษาความ

คิดเห็นของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ที่มีต่อหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง  เยอืน

ถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

จงัหวดัราชบุรี 

-สอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนที่มีต่อ

หนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง  เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน 

-นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียน 

วดัหนองพนัจนัทร์  

 จาํนวน 25 คน 

-  แบบสอบถามความคิดเห็น

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ 

(%) ค่าเฉล่ีย ( X )   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

และการวเิคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis)   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  ปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน วดัหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 25 คน เคร่ืองมือที่

ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่    1. แบบสมัภาษณ์ที่มีโครงสร้าง  2. ประเด็นจดักลุ่มสนทนา  3 . หนงัสืออ่าน

เพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี                         

4. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี  5 . แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม  ซ่ึงผูว้จิยั ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนและขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี  

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

 

 ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 

 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี  ขอเสนอเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1.1 . ผลการศึกษา

ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ครู  1. 2. ผลการศึกษาขอ้มูลอาํเภอบา้นคาจากการสมัภาษณ์พระสงฆ ์ผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชน  1.3. ผลการศึกษาขอ้มูลอาํเภอบา้นคาจากการสนทนากลุ่ม พระสงฆ ์ 
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ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชน  1.4 . ผลการวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี  โดยมีรายละเอียด         

แต่ละประเด็นดงัน้ี 

   1.1 ผลการศึกษาลักษณะของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน  สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู   

           การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นผลการสงัเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าร้อยละ ( %) 

และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ครู มีผลการสมัภาษณ์ดงัน้ี  

           ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของครูท่ีมีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี โดยใชค้่าสถิติร้อยละ  รวมทั้งส้ิน 5 

คน  เป็นเพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 เพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีประสบการณ์สอน

โดยเฉล่ีย 24 ปี 

  ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัเน้ือหาน่าสนใจท่ีควรนาํมาใช้

หนงัสืออ่านเพิม่เติม และดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีครูตอ้งการใหป้รากฏในหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษ าปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี   นาํเสนอ

ขอ้มูลแบบพรรณนาความ มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

      1.ดา้นเน้ือหาน่าสนใจที่ควรนาํมาใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี พบวา่ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สภาพทาง

ภูมิศาสตร์   ของอาํเภอบา้นคาที่นกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ 1.1  อาณาเขต/ที่ตั้ง/สถานที่สาํคญั/ลกัษณะภูมิ

ประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของอาํเภอบา้นคา ไดแ้ก่ ป่าไม ้สตัวป่์า แร่ธาตุ 

สภาพเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว การปกครอง  1.2 ดา้นประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคาท่ี

นกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ ประวติัการตั้งอาํเภอ กลุ่มคนดั้งเดิม อาํเภอบา้นคา  วฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาว

กะเหร่ียง   ลกัษณะการแต่งกายการปลูกบา้นของชาวกะเหร่ียง   1.3  ดา้นวถีิชีวติของชาวอาํเภอบา้นคาที่

นกัเรียนควรรู้  ไดแ้ก่ ประเพณีทาํบุญเขา้พรรษา  ประเพณี กินขา้วห่อ งานวนัสบัปะรดหวานบา้นคา   

1.4 ดา้นบุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคาท่ีนกัเรียนควรรู้  ไดแ้ก่ นายจนัทร์ เรืองเรรา  นายสกล บุญธรรม 

นายชูศิลป์ ชีช่วง  นายวเิชียร ชีนะนายเกรียงไกร ชีช่วง  นางอารี  กงจก   นายสมาน  สินธุรส   นายพนิิจ 

ร่มโพธ์ิรีย ์   นายฉตัรชยั  ธนิกกุล1.5 ดา้นอาชีพท่ีสาํคญัของอาํเภอบา้นคาท่ีนกัเรียนควรรู้ไดแ้ก่ อาชีพ

ปลูกยางพารา  อาชีพปลูกสบัปะรด อาชีพปลูกออ้ย   อาชีพทอผา้กะเหร่ียง  อาชีพทาํเคร่ืองเงินกะเหร่ียง  

อาชีพปลูกมนัสาํปะหลงั อาชีพทาํเหมืองแร่  อาชีพรับจา้งทาํงานทัว่ไป   1.6 ดา้นความเช่ือและประเพณี
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ที่สาํคญั มีประเพณีและความเช่ือที่นกัเรียนควรรู้ไดแ้ก่ การไหวรุ้ขจือ  งานสกัการะหลวงพอ่น่วม         

การยอ่งสาว  การทาํบุญขา้วใหม่ การเชิญผขีองชาวกะเหร่ียง  การทาํบุญเจดีย(์เกอซาลอง) 

    2  ดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี พบวา่ 2.1  ดา้นขนาดรูปเล่มควรมีขนาดพกพาไดส้ะดวก 2.2 ดา้น

รูปแบบและขนาดตวัอกัษร  ขนาด 16 พอ้ยซ์ มีสีสนัชวนอ่านและภาพประกอบควรเป็นภาพท่ีถ่ายจาก

สถานที่จริง  2.3 ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก สีสนัสวยงามชวนอ่าน และภาพประกอบควรเป็นภาพที่ถ่าย

จากสถานที่จริง 2.4 ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบท ควรมีหลายหลายรูปแบบ เช่น เติมคาํตอบ โยง

เสน้  จบัคู่ ถูกผดิ ขีดเสน้ใตค้าํตอบที่ถูก โดยขึ้นอยูก่บัเน้ือหาในแต่ละบท 

จากนั้นผูว้จิยันาํขอ้มูลที่ไดจ้ากกผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะ 

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษ าปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี ที่

ไดจ้ากครูจาํนวน  5 คน มาวเิคราะห์สรุปหวัขอ้เร่ืองและลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติมโดยภาพรวม 

สรุปผลศึกษาลกัษณะหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

 ดา้นเน้ือหาน่าสนใจที่ควรนาํมาใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีมีดงัน้ี 

1. ดา้นลกัษณะทายกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา ประกอบดว้ย     

1.1 อาณาเขต/ที่ตั้งของอาํเภอบา้นคา 

1.2 สถานที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคา 

1.3 ลกัษณะภูมิประเทศ /ลกัษณะภูมิอากาศของอาํเภอบา้นคา 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติของอาํเภอบา้นคา (ป่าไม ้สตัวป่์า แร่ธาตุ) 

1.5 สภาพเศรษฐกิจ/การปกครอง 

1.6 สถานที่ท่องเที่ยว  

2. ดา้นประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา ประกอบดว้ย 

2.1 ประวติัการตั้งอาํเภอ 

2.2 กลุ่มคนดั้งเดิมอาํเภอบา้นคา 

2.3 วฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวกะเหร่ียง    

2.4 ลกัษณะการแต่งกาย 

2.5 การปลูกบา้นของชาวกะเหร่ียง    
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3. ดา้นวถีิชีวติของชาวอาํเภอบา้นคา ประกอบดว้ย 

   3.1   ประเพณีทาํบุญเขา้พรรษา   

   3.2  ประเพณีกินขา้วห่อ 

   3.3 งานวนัสบัปะรดหวานบา้นคา 

4.  ดา้นบุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา ประกอบดว้ย 

     4.1 นายจนัทร์ เรืองเรรา   

     4.2  นายสกล บุญธรรม 

     4.3 นายชูศิลป์ ชีช่วง   

     4.4  นายวเิชียร ชีนะ   

     4.5  นายเกรียงไกร ชีช่วง   

     4.6  นางอารี  กงจก   

     4.7 นายสมาน  สินธุรส    

     4.8 นายพนิิจ ร่มโพธ์ิรีย ์    

     4.9 นายฉตัรชยั  ธนิกกุล    

  5.  ดา้นอาชีพที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคา ประกอบดว้ย 

       5.1 อาชีพปลูกยางพารา   

       5.2 อาชีพปลูกสบัปะรด 

       5.3 อาชีพปลูกออ้ย    

       5.4 อาชีพทอผา้กะเหร่ียง 

       5.5  อาชีพทาํเคร่ืองเงินกะเหร่ียง   

       5.6 อาชีพปลูกมนัสาํปะหลงั 

       5.7 อาชีพทาํเหมืองแร่   

     5.8 อาชีพรับจา้งทาํงานทัว่ไป 

6. ดา้นความเช่ือและประเพณีที่สาํคญั  ประกอบดว้ย 

     6.1 การไหวรุ้ขจือ   

     6.2 งานสกัการะหลวงพอ่น่วม 

     6.3  การยอ่งสาว   

    6.4 การทาํบุญขา้วใหม่  
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    6.5 การเชิญผขีองชาวะเหร่ียง 

    6.6  การทาํบุญเจดีย(์เกอซาลอง) 

ดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี มีดงัน้ี 

1.  ดา้นขนาดรูปเล่มควรมีขนาดพกพาไดส้ะดวก  

2.  ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร ขนาด 16 พอ้ยซ์ มีสีสนัชวนอ่านและภาพประกอบ 

ควรเป็นภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง   

3. ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก สีสนัสวยงามชวนอ่าน และภาพประกอบควรเป็นภาพที่ 

ถ่ายจากสถานที่จริง  

4. ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบท ควรมีหลายหลายรูปแบบ เช่น เติมคาํตอบ              

โยงเสน้  จบัคู่ ถูกผดิ ขีดเสน้ใตค้าํตอบที่ถูก โดยขึ้นอยูก่บัเน้ือหาในแต่ละบท 

   1.2  ผลการศึกษาข้อมูลอําเภอบ้านคาจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น ชาวบ้าน และ

ผู้นําชุมชน 

           การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี เป็นผลการสงัเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ

(%) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์พระสงฆ ์ผูรู้้ ชาวบา้น

และผูน้าํชุมชน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 

    ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ      

ร้อยละ( %) โดยผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ประกอบดว้ยพระสงฆ ์ผูรู้้ ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน รวมทั้งส้ิน 22 คน 

เป็นเพศชาย จาํนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.45  และเป็นเพศหญิง  จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

    ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัขอ้มูลอาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี เพือ่นาํไปใชเ้ป็นเน้ือหาในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอเป็น 

6 ประเด็นคือ  ประเด็นที่ 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่  2 ดา้นประวติัความเป็นมา 

อาํเภอบา้นคา ประเด็นที่ 3 ดา้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชน ประเด็นที่ 4 ดา้นบุคคลสาํคญั ประเด็น

ที่ 5 ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ประเด็นที่ 5 ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  ประเด็นที่ 

6 ดา้นศาสนาและความเช่ือ 

 ประเด็นที่ 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สภาพทางภูมิศาสตร์   พบวา่อาํเภอบา้นคา   

จงัหวดัราชบุรีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคา มีลกัษณะเป็นที่ราบสูงสลบัหุบเขาโดยเฉพาะ

พื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคา มีเทือกเขาสลบัซบัซอ้นเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารท่ีสาํคญัของ
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อาํเภอบา้นคา ส่วนทางดา้น ทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ีลาดเอียง มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดสูงจาก

ระดบันํ้ าทะเลปานกลาง1,320 เมตร   ด้านระบบการปกครอง พบวา่ อาํเภอบา้นคาแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น  3 ตาํบล  มีการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3 แห่ง 1. องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบา้นคา  2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบึง   3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพนั

จนัทร์   ดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“...สภาพ พืน้ท่ี  ส่วนใหญ่ของอาํเภอบ้านคา มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงเนินเขาและ หุบเขาโดยเฉพาะพืน้ท่ี

ทางด้านทิศใต้เป็นทิศตะวันตกของอาํเภอบ้านคา มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นนํา้ลาํธารท่ีสาํคัญของอาํเภอ

บ้านคา ...” 

       (นายพินิจ ร่มโพธ์ิรีย์) 

“...สภาพอากาศของอาํเภอบ้านคา ฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูหนาวกจ็ะหนาวเยน็พืน้ท่ีท่ีติดกับภูเขา  จะหนาว

มากกว่าท่ีราบฤดูฝนจะเร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม...” 

       ( นายวิเชียร ชีนะ) 

“...ประชากรของอาํเภอบ้านคา ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายกลุ่มแต่กลุ่มท่ีพบเห็นอยู่ดังเดิมท่ีตอนอพยพเข้า

มาคือกลุ่มคนกะเหร่ียง...” 

       ( นายขจิต   บุญวัดช้าง) 

“...อดีตสัตว์ป่าท่ีพบเห็นส่วนมากในได้แก่ เก้ง กวาง หมีคน วัวกระทิง วัวแดง  เสือ  เลียงผา   นกเงือก ใน

ปัจจุบันพบได้ยากเตม็ที...” 

       ( นายเบาะ กงจก) 

“...แร่ท่ีสาํคัญของอาํเภอบ้านคาเม่ือ 30 ปีท่ีแล้วคือแร่ดีบุก มีคนเข้ามาทาํเหมืองแร่ดีบุกกันมากมาย แม้แต่

ชาวบ้านเองกขึ็น้เขาไปร่อนแร่ดีบุกมาขาย ปัจจุบันเลิกทาํหมดแล้วคงเหลือแต่เหมืองแร่เฟลสปาร์..” 

       ( นายสมาน  สินธุรส ) 

“...อดีตจะเดินทางด้วยรถตัดไม้ รถขนแร่ดีบุก และเดินทางด้วยเท้าไปตลาดเมืองราชบุรี...”      

        ( นายขจิต   บุญวัดช้าง) 

   ประเด็นที่ 2 ดา้นประวติัความเป็นมาอาํเภอบา้นคา   อาํเภอบา้นคา เดิมเป็นส่วนหน่ึง

ของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอโดยรวมตาํบลบา้นคา ตาํบลบา้น

บึง ตาํบลหนองพนัจนัทร์ ขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2540  ท่ีวา่การอาํเภอบา้นคา

ตั้งอยูใ่นทอ้งที่ หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นคา อยูห่่างจากตวัจงัหวดัราชบุรี ประมาณ 63 กิโลเมตร ก่ิงอาํเภอบา้น

คา ปัจจุบนัยกฐานะเป็นอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 ที่ผา่นมา  ดงัตวัอยา่ง การสมัภาษณ์

ต่อไปน้ี 
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“...เดิมช่ือ "บ้านข่า" เพราะมีต้นข่าขึน้อยู่มากมาย ต่อมาชาวบ้านเรียกเพีย้นเป็น "บ้านคา"  จึงเป็นช่ือบ้านคา

ต้ังแต่น้ันมาจนถึงปัจจุบัน...” 

(นายรวย ชีช่วง) 

 “...คนท่ีเข้ามาอยู่ในรุ่นแรก ๆ คือ คนไทยเชือ้สายจีน ไทยทรงดาํ  คนไทยยวนคนไทยนครปฐม 

คนไทยราชบุรี คนบ้านนาคอก  อาํเภอจอมบึง และอาํเภอเมืองเพราะต้องการท่ีทาํกินและสร้างครอบครัว บางคนเข้ามา

ทาํเหมืองแร่แล้วกแ็ต่งงานกับคนในพืน้ท่ีไม่อพยพไปไหนอีก บางคนกเ็ข้ามาหาสัตว์ป่า   เห็นดินดีเลยอพยพมาอยู่...” 

         ( นายขจิต   บุญวัดช้าง) 

 ประเด็นที่ 3 ดา้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชน  ชาวอาํเภอบา้นคาตั้งแต่อดีต

ประกอบอาชีพทาํไร่แบบเชิงเด่ียว คือปลูกพชือยา่งเดียวเพือ่ส่งขายโรงงานหรือตลาดปัจจุบนัไดเ้กิดภูมิ

ปัญญาของชุมชนทางดา้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงจนไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ เช่น นายจนัทร์ เรืองเรรา  ไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น

สาขาบญัชีฟาร์ม ระดบัประเทศ  นายสกล  บุญธรรมไดรั้บรางวลัผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่น                 

นายวเิชียร  ชีนะ  เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นสมุนไพร เป็นผูน้าํ ในการก่อตั้งธนาคารตน้ไม้และการเล้ียงปลาดว้ย

ใบไมข้องสาํนกังานปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม (สปก.)    นายชูศิลป์ ชีช่วง เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกร 

และอนุรักษว์ฒันธรรมกะเหร่ียง ดงัตวัอยา่ง การสมัภาษณ์ต่อไปน้ี   

 “...ขวัญเอย ขวัญอยู่ในดงมา อยู่ในป่ามา อยู่กับผีมา อยู่กับสางมา ขวัญจงอย่าไปอยู่กับผีกับสาง ไม่ใช่เพ่ือน 

ไม่ใช่พวก ไม่ใช่ฝงูเรา ขวัญอยู่ในดงมาและอยู่ในห้วยมา อยู่ในหนองมา อยู่ในทุ่งมา มาอยู่กับพ่อกับแม่ มาอยู่กับลุก

กับแม่ มาอยู่กับลูกกับเมีย (ผวั) มาผกูแขนมากินข้าวห่ออย่าได้ไปเท่ียวจนไกล เป็นคาํเรียกขวัญของชาวกะเหร่ียง ท่ีทุก

บ้านใช้เรียกขวัญให้กลับมาหาในพิธีอ่ังหม่ีถ่อง...” 

         ( นายรวย ชีช่วง) 

“...บ้านของกะเหร่ียง สามารถสะท้อนวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี บ้านแบบกะเหร่ียงเป็น

เรือนเคร่ืองผกู โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ การมงุหลังคาใช้วัสดุมงุหลายอย่างประกอบกัน ยกพืน้สูงจากพืน้ดินมาก  

พืน้ท่ีใต้ถุนจึงสามารถมาใช้ประโยชน์มากมาย  สามารถป้องกันจากสัตว์ร้าย และเกบ็ข่าวเปลือกท่ีเกบ็เก่ียวมาได้ แต่

บางแห่งมี          การสร้างเป็นยุ้งข้าวต่างหากจากตัวบ้าน นอกจากนีบ้ริเวณใต้ถุนยงัเกบ็ฟืนได้เป็นจาํนวนมาก และเป็น

ท่ีห่ันยาสูบด้วย และในบริเวณใต้ถุนนีก้ย็งัมี ครกกระเด่ือง สาํหรับตาํข้าว...” 

        ( นายเบาะ กงจก) 

 “... รูปแบบการทอผ้าแบบกะเหร่ียงในแต่ละท้องถ่ินใช้เคร่ืองทอผ้าแบบสายคาดหลัง  เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ี

ไม่ซับซ้อน  ในบางท่ีเท่าน้ันท่ีมีการส่งเสริมการทอผ้าแบบก่ีกระตุก  เคร่ืองทอแบบสายคาดหลังเป็นเคร่ืองทอผ้าแบบ

โบราณการทอผ้าเป็นวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ดั้งเดิมอย่างหน่ึงของกะเหร่ียง กะเหร่ียงทอผ้าใช้เองในครอบครัวมาเป็น

เวลานานแล้ว   สีท่ีใช้ย้อมเส้นด้ายน้ันเป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาติ  ได้จากการนาํราก  ลาํต้น  เปลือก  ใบ  เมลด็  ของ

ต้นไม้มาต้มย้อมเป็นสีต่างๆ เช่น เปลือกไม้สัก  ไม้แดง ไม้ประดู่ ฯลฯ มกัหาได้ตามป่าหรือในท่ีห่างไกลจากท่ีอยู่อาศัย  
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ผู้ชายเป็นคนท่ีหามาให้  ส่วนต้นไม้ใช้ย้อมสีเป็นต้นเลก็ๆ เช่น ต้นคราม ต้นแสด หรือเงาะป่า ฯลฯ กจ็ะปลูกบริเวณ

ใกล้ๆ บ้าน และผู้หญิงจะเป็นผู้ทาํการย้อมสีเอง…” 

         (นาง อารี  กงจก) 

ประเด็นที่ 4 ดา้นบุคคลสาํคญั  พบวา่บุคคลสาํคญัที่ชาวบา้นนบัถือมี  ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั  และ

บุคคลที่ทาํคุณประโยชน์ใหก้บัทอ้งถ่ิน ชาวบา้นใหค้วามเคารพเล่ือมใส เช่น 

นายจันทร์ เรืองเรรา เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตร อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  อยู่

บา้นเลขที่ 66 หมู่5 ตาํบลหนองพนัจนัทร์  อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรีมีเน้ือที่ 6ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา 

ประกอบอาชีพทาํการเกษตร ปลูกพชืผกั และเล้ียงสตัวต์่างๆ ดงัตวัอยา่ง การสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“...ต้นไม้ทุกอย่างในสวน ไม่ได้กินกไ็ด้ขาย ทุกอย่าง ล้วนมีประโยชน์ มีคุณค่าท้ังสิ้น  การดาํเนินชีวิตตาม

แนวพระราชดาํริโดยมีการใช้นํา้อย่างมีคุณค่าท้ังในการดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพ มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

บาํรุงรักษาต้นนํา้ลาํธารและแหล่งนํา้ เพ่ือให้มีนํา้ใช้อย่างยัง่ยืนตลอดไป...” 

(นายจันทร์ เรืองเรรา) 

นายสกล บุญธรรม อาย ุ34 ปี เลขที่ 66 หมู่ 5 ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี ซ่ึงมีพื้นที่เพยีง 6 ไร่เศษ เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตร ไดน้อ้มนาํแนวทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 มาปรับใชจ้นประสบ

ความสาํเร็จดงัตวัอยา่ง การสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“...ผลไม้ท่ีปลูกจากไร่ บางอย่างกแ็บ่งปันให้กับคนท่ีมาซื้อและเพ่ือนบ้านบ้าง ให้กินฟรีไม่เกบ็เงินเพราะคิด

ว่า "ยิ่งทาํยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี" แต่ถ้าอยากนาํกลับบ้านกต้็องคิดเงิน น่ีคือเทคนิคของครอบครัว ใครอยากทาํปุ๋ยกส็อนให้ฟรี 

ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะตอมมิกนาโน ปุ๋ยทางด่วน ส่วนมากเสาร์และอาทิตย์จะเป็นชาวบ้านสมาชิกในกลุ่มอาํเภอบ้านคาท่ี

เข้ามาเรียนรู้ เพราะเป็นวิทยากรอยู่ท่ีศูนย์ปราชญ์ของจังหวัด จึงนาํความรู้มาถ่ายทอดสอนให้กับผู้ท่ีสนใจ  จากท่ี

เม่ือก่อนจะเห็นว่าพืน้ท่ีแถวนีจ้ะมีการปลูกสับปะรดกันมาก แต่ปัจจุบันนีห้ากว่ิงรถถนนสายหนองพันจันทร์-หนอง

จอกจะเห็นว่าหน้าบ้านและหลังบ้านของชาวบ้านจะมีการปลูกพืชผกัไว้กินเอง มีผลไม้ไว้กินหลากหลาย ส่วนมากจะ

มาเป็นลูกค้าท่ีไร่ของผม และนาํไปพัฒนาปลูกในพืน้ท่ีของเขากันบ้างแล้ว รู้สึกดีใจท่ีเขาสามารถยืนด้วยลาํแข้งของ

ตัวเอง ผมกล้าพูดได้เลยว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติแผ่นดินไหว นํา้ท่วม ใครท่ีเข้ามาอยู่ท่ีราชบุรี รับประกันว่าไม่มีอด 

สามารถเลีย้งคนท้ัง 

หมู่บ้านได้…”   

        ( นายสกล บุญธรรม) 

          นายคาํนวณ สีเขียว เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นผลิตภณัฑร์ากไม ้อยูบ่า้นเลขท่ี 105 หมู่11 ตาํบล

หนองพนัจนัทร์  มีอาชีพรับราชการครู  ทาํอาชีพเสริมผลิตภณัฑจ์ากรากไม ้เป็นเคร่ืองใชใ้นบา้นจน

ไดรั้บการคดัเลือกเป็นประธานกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากรากไมต้าํบล หนองพนัจนัทร์ 
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โดยริเร่ิมทาํเป็นกลุ่มแรก เน่ืองจากอาํเภอบา้นคา มีตอไม ้รากไมม้ะค่าโมง ตามหวัไร่ปลายนา เหมาะสม

ที่นาํมาทาํผลิตภณัฑร์ากไม ้เช่น โตะ๊ เกา้อ้ีชั้นวางของ  

 “...ตอไม้ท่ีบางคนเห็นไม่มีคุณค่า เรากส็ามารถนาํมาดัดแปลงให้มีคุณค่าได้ด้วยความคิดของเราท่ีได้รับ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ...” 

        ( นายคาํนวณ สีเขียว) 

นายวิเชียร  ชีนะ อาย ุ52  ปี เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นสมุนไพร อยูบ่า้นเลขท่ี  87/1 หมู่ 4 ตาํบล

บา้นคา  อาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี  มีอาชีพหลกั คือการทาํไร่  อาชีพรองคือเป็นหมอยาสมุนไพร

ไทย เป็นผูน้าํในการก่อตั้งธนาคารตน้ไม้ และการเล้ียงปลาดว้ยใบไมข้องสาํนกังานปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม  

(สปก.)                       ดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“...ความมานะพยายามและศึกษาหาความรู้คือหนทางแห่งความสาํเร็จ ทาํอะไรกรู้็ให้จริง พยายามอยู่ใกล้ชิด

กับธรรมชาติ ธรรมชาติกจ็ะช่วยเรา ส่ิงของทุกอย่างท่ีอยู่ในโลกนีเ้ป็นส่ิงท่ีมีท้ังคุณประโยชน์ และโทษเสมอถ้าเรารู้จัก

นาํไปใช้ให้ถูก…” 

(นายวิเชียร ชีนะ) 

นายชูศิลป์ ชีช่วง อาย ุ 42  ปี   เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกร และอนุรักษว์ฒันธรรม

กะเหร่ียง เช้ือสายกะเหร่ียงโดยกาํเนิด  อาชีพหลกั คือทาํไร่   อาชีพรอง  คือรับติดตั้งไฟฟ้าในบา้น อาคาร 

และทาํหนา้ที่ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 1  ตาํบลบา้นบึง   นบัถือศาสนาพทุธ ดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“...คนเราจะเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง และต้องรู้จักบุญคุณของธรรมชาติ  เราทาํ

อย่างไร  กม็กัจะได้รับผลตอบแทนอย่างน้ัน  จะให้คนอ่ืนทาํตามท่ีเราต้องการ เราต้องทาํให้ดูเป็นตัวอย่างเสียก่อน เขา

จึงจะเห็น และกล้าทาํตาม  ความเช่ือเก่า ๆ ของคนโบราณมกัจะมีเหตุผล ดังน้ันเราจะทาํให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและนับถือ

ความเช่ือดั้งเดิม  เราต้องอธิบายว่าทาํไมถึงจะต้องทาํอย่างน้ัน  ให้สอดคล้องกับยคุสมยั  ความเช่ือน้ันกจ็ะคงอยู่กับเรา

ตลอดไป…”         ( นายชูศิลป์ ชีช่วง) 

ประเด็นที่ 5 ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ พบวา่สภาพดินของอาํเภอบา้นคา เหมาะสม

แก่การเกษตรและการปศุสตัว ์ทาํใหป้ระชากรในพื้นท่ีมีอาชีพดา้นการเกษตร เช่น การปลูกสบัปะรด               

ปลูกยางพารา และการปศุสตัว ์เช่น การเล้ียงไก่เน้ือ  การเล้ียงววั เป็นหลกั  โดยประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 

18,190 บาท/คน/ปี ดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

“...สภาพดินของอาํเภอบ้านคา เหมาะสมแก่ ทาํไร่และเลีย้งสัตว์  ทาํให้คนในพืน้ท่ีมีอาชีพด้าน ทาํไร่ เช่นไร่

ปลูกสับปะรด  สวนยางพารา และการเลีย้งสัตว์ เช่น เลีย้งไก่เนือ้  เลีย้งวัว ...” 

        ( นายฉัตรชัย  ธนิกกุล) 
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“...ชาวอาํเภอบ้านคาต้ังแต่อดีตประกอบอาชีพทาํไร่แบบเชิงเด่ียว คือปลูกพืชอย่างเดียวเพ่ือส่งขายโรงงาน

หรือตลาดปัจจุบันได้เกิดภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง...” 

        (นาย ประนอม  อาจคงหาญ) 

ประเด็นที่ 6 ดา้นศาสนาและความเช่ือ ประชาชนของอาํเภอบา้นคานบัถือศาสนาพทุธประมาณ        

ร้อยละ 99 ที่เหลือนบัถือศาสนาอ่ืน อีกร้อยละ  1 ส่วนใหญ่จะนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิควบคู่กบั

พระพทุธศาสนาและจากความเช่ือน้ีทาํใหมี้วฒันธรรมและประเพณีประจาํทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ วนัสงกรานต์

ประเพณีกินขา้วห่อของชาวกระเหร่ียง  ประเพณีไหวรุ้กขะจือบารมีตน้ไมใ้หญ่ของชาวกะเหร่ียง  การ

ไหวแ้ละการทาํบุญ พระเจดียข์องชาวกะเหร่ียง ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา และ วนัสบัปะรดหวาน

บา้นคา จะจดัทุกวนัพชืมงคลเพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ลูกสบัปะรดดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 “...ประเพณีการบูชากราบไหว้ต้นไม้ใหญ่รุกขจือ สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเอาใจใส่ท่ีชาวกะเหร่ียงมีต่อ

ส่ิงนอกเหนือจากธรรมชาติ ท่ีได้ดูแลทุกข์สุขของคนในหมู่บ้านตลอดมา ในด้านมิติทางวัฒนธรรมแล้วความมีชีวิต 

และพลังจากรุกขจือจะทาํให้เกิดศีลธรรมในชุมชน...” 

         ( นายเกรียงไกร ชีช่วง) 

“...ความศรัทธาในหลวงพ่อนวมของไทยกะเหร่ียงน้ันลึกซึ้งอย่างยิ่ง ชาวไทยกะเหร่ียงจะล้มตัวลงนอนควํา่

ทอดเป็นสะพานให้หลวงพ่อนวมได้เหยียบหลัง ซ่ึงเป็นความศรัทธาในพลังอาํนาจจิตของหลวงพ่อท่ีจะช่วยบาํบัด

โรคภัยให้  และเม่ือหลวงพ่อนวมมรณภาพแล้วภาระการเหยียบได้มีการสืบทอดให้กับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน...” 

        ( นายเบาะ กงจก) 

 

   1.3  ผลการศึกษาข้อมูลอําเภอบ้านคาจากการสนทนากลุ่ม พระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น ชาวบ้าน 

และผู้นําชุมชน   

     ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ         

ร้อยละ( %) โดยผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ประกอบดว้ยพระสงฆ ์ผูรู้้ ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน รวมทั้งส้ิน 10 คน 

เป็นเพศชาย จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

      ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัขอ้มูลอาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี เพือ่นาํไปใชเ้ป็นเน้ือหาในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอเป็น          

6 ประเด็นคือ  ประเด็นที่ 1 ดา้นลกัษณะทา งกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์  ประเด็นที่ 2 ดา้นประวติั             

ความเป็นมา อาํเภอบา้นคา ประเด็นท่ี 3 ดา้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชน ประเด็นที่ 4 ดา้นบุคคล
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สาํคญั ประเด็นที่ 5 ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ประเด็นที่ 5 ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบ

อาชีพ ประเด็นที่ 6 ดา้นศาสนาและความเช่ือ โดยมีขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเป็นรายประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นที่ 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์ / ดา้นระบบการปกครอง ไม่ตอ้ง

เพิม่เติมมีขอ้มูลครบที่ประชุมเห็นชอบ 

ประเด็นที่  2 ดา้นประวติัความเป็นมา อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอท่ีตั้งขึ้นใหม่มกัจะมีประวติัและ

ความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัอาํเภอสวนผึ้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากคนทอ้งถ่ินท่ีอยูด่งัเดิมเป็นชาวกะเหร่ียง

หรือไทยตะนาวศรี  ดงันั้นประวติัความเป็นมาส่วนใหญ่ก็ควรเนน้ในเร่ืองของชาวกะเหร่ียงตามแต่

เห็นสมควร 

ประเด็นที่ 3 ดา้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาของชุมชนเช่นประวติัของสาเหตุที่ช่ือ  หมู่บ้านหนองโก             

ก็เพราะวา่ มีตน้ตะโกอยูม่ากมายที่หนองนํ้ า  จึงเรียกวา่   บา้นหนองตะโก ต่อมาก็กร่อนเสียงลง เป็น

บา้นหนองโก เฉย ๆ คาํวา่ ” ตะ” หายไปบ้านทุ่งตาลับ ก็มาจากเป็นหมู่บา้นท่ีมีไมเ้ตง็ตาลบัอยูม่าก และ

ตน้ใหญ่มาก  จึงเรียก หมู่บ้านทุ่งเต็งตาลับ   ปัจจุบนัก็กร่อนเสียงมาเป็น บา้นทุ่งตาลบั คาํวา่ “เตง็ ” 

หายไป ปัจจุบนั  ยงัมี  ไมเ้ตง็ตาลบัเหลืออยูท่ี่ บนเขาที่วดัทุ่งตาลบัตั้งอยู่   หรือหมู่บา้นหนองพนัจนัทร์ 

ช่ือเดิมเรียกวา่ หนองพรานจนั  ซ่ึงพรานช่ือจนัทร์ไดต้ั้งบา้นอยูท่ี่ริมหนองแห่งน้ี ต่อมาจากพราน กร่อน

เสียงเป็นพนั จนกลายเป็นหมู่บา้นหนองพนัจนัทร์ มาจนบดัน้ี ซ่ึงทั้งสามหมู่บา้นเป็นตวัอยา่งในการตั้ง

ช่ือหมูบา้นและประวติัสถานที่ของอาํเภอบา้นคา เป็นตน้ 

ประเด็นที่  4 ดา้นบุคคลสาํคญั   ใหเ้พิม่ประวติัของนายคาํนวณ สีเขียวไปดว้ยเพราะเป็นผูริ้เร่ิม        

การทาํผลิตภณัฑจ์ากรากไมข้องตาํหนองพนัจนัทร์  ประวติัของนายวเิชียร ชีนะ หมอสมุนไพร                

ประวติัของนายชูศิลป์  ชีช่วง ผูน้าํดา้นวฒันธรรมกะเหร่ียง  นายสมาน   สินธุวรส  

ประเด็นที่ 5  ดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  ปัจจุบนั ราคาของสบัปะรดดีมาก ทาํให ้            

ชาวอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่หนัมาประกอบอาชีพปลูกสบัปะรดแซมในสวนยางพาราเพิม่มากขึ้น และ

มกัจะประกอบอาชีพทาํไร่เป็นส่วนใหญ่ 

ประเด็นที่  6 ดา้นศาสนาและความเช่ือ  ชาวอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธและเช่ือ

เร่ืองโชคลาง เช่ือเร่ืองผสีางนางไม  ้แต่ปัจจุบนัมีคนใตเ้ขา้มาปลูกยางพาราเป็นจาํนวนมาก ทาํใหมี้

ศาสนาอิสลามและมสัยดิเกิดขึ้น   

   1.4  ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 
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ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียน                

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี นาํมาทดลองใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดศึ้กษาแลว้ ผูว้จิยัไดน้าํผล        

จากการทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียนและผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จาํนวน 25 คน มาวเิคราะห์เพือ่หาค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2) ของหนงัสือ

อ่านเพิม่เติมที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น พบวา่ไดค้่าประสิทธิภาพปรากฏผลดงัตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียน 

             ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอยา่ง 

คะแนน 
จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวา่งเรียน 25 50 43.28 3.02 86.56 

คะแนนหลงัเรียน 25 30 24.92 3.63 83.07 

 

 จากตารางที่  8 พบวา่ คะแนนของนกัเรียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนทั้ง 5 

ตอน มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 43.28 คะแนน  จากคะแนนเตม็  50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.56  

ส่วนคะแนนของนกัเรียนทั้งหมดที่ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัการเรียน มีค่า

คะแนนเฉล่ีย  ( X ) เท่ากบั 24.92 คะแนน จากคะแนนเตม็  30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.07 แสดงวา่

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี ที่

ผูว้จิยัสร้างขึ้นมี ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.56/83.07 (ดงัรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค หนา้ 230) ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดไวค้ือ 85/85 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 1 

 

            ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือน

ถิ่นคนดีชายแดน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2    จังหวัดราชบุรี 

 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ จาํนวน  25  คน  ซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏผลดงัตารางที่ 9 
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ตารางที่  9  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติม   

      เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

ผลการเรียนรู้ 
จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
t p 

ทดสอบก่อนเรียน 25 30 14.68 4.28 
11.42 0.00 

ทดสอบหลงัเรียน 25 30 24.92 3.63 

 

 จากตารางที่ 9  พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนการเรียนรู้และ คะแนนทดสอบหลงัเรียนหนงัสือ

อ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียน ( X ) = 24.92 ,S.D. = 4.28) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X ) =  

14.68, S.D. = 3.63 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 2  

 

           ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน            

วดัหนองพนัจนัทร์  อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 25 คน ปรากฏผล

ดงัตารางที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ตารางที่ 10  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม  

       เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 
ลําดับที ่

1.เน้ือหา     

 1.1 เรียงลาํดบัความยากง่ายอยา่งเหมาะสม 4.04 .78 มาก 4 

 1.2 มีความยาวเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน 4.16 .37 มาก 3 

 1.3 ช่วยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.64 .48 มากที่สุด 1 

 1.4 มีเน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน  4.32 .62 มาก 2 

รวมด้านเนื้อหา 4.29 .56 มาก (6) 

2.การใชภ้าษา     

 2.1 การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.48 .50 มาก 2 

 2.2 การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัและเขา้ใจง่าย 4.84 .37 มากที่สุด 1 

 2.3 การสะกดการันตถู์กตอ้งตามหลกัภาษาไทย 4.28 .45 มาก 4 

2.4 คาํช้ีแจงวธีิการใชห้นงัสือชดัเจน  4.44 .65 มาก 3 

รวมด้านการใช้ภาษา 4.51 .46 มากที่สุด (4) 

3.ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ ์     

3.1 การจดัรูปเล่มเหมาะสมเปิดอ่านไดง่้าย 4.44 .91 มาก 6 

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจชวนใหอ่้าน 4.84 .13 มากที่สุด 1 

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือเหมาะสม 4.76 .18 มากที่สุด 3 

3.4 คุณภาพของกระดาษที่ใชพ้มิพเ์หมาะสม 4.80 .11 มากที่สุด 2 

3.5 ตวัอกัษรที่พมิพส์วยงาม อ่านง่าย และชดัเจน 4.68 .08 มากที่สุด 5 

 3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวาง จงัหวะการพมิพต์วัอกัษร การจดั

ช่องวา่งระหวา่งภาพและตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยั 

4.72 .08 มากที่สุด 4 

 3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํไดเ้หมาะสม 4.24 .14 มาก 7 

 3.8 สีสนัสวยงามดึงดูความสนใจ 4.68 .09 มากที่สุด 5 

รวมด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ 4.65 .22 มากที่สุด (3) 
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ตารางที่ 10  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม  

       เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

คดิเห็น 
ลําดับที ่

4.ภาพประกอบและแผนที ่     

 4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงามชดัเจน 4.40 .15 มาก 2 

 4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบัหนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 4.32 .09 มาก 3 

4.3 จาํนวนภาพประกอบเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 4.24 .15 มาก 4 

 4.4 ภาพประกอบและแผนที่สามารถสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 5.00 .16 มากที่สุด 1 

รวมด้านภาพประกอบและแผนที ่ 4.49 .14 มาก (5) 

5.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน     

 5.1 ส่งเสริมความรู้ ทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย 5.00 .15 มากที่สุด 1 

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหามากขึ้น 5.00 .00 มากที่สุด 1 

รวมด้านแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 5.00 .08 มากที่สุด (1) 

6. คุณค่าและประโยชน์ที่จะไดรั้บ     

 6.1ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองราวความเป็นมาของ

ทอ้งถ่ิน 

5.00 .00 มากที่สุด 1 

6.2ปลูกฝ่ังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน 

4.72 .09 มากที่สุด 4 

 6.3ปลูกฝ่ังให้ผูเ้รียนเกิดความรักและภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.72 .09 มากที่สุด 4 

6.4 มีสารประโยชน์เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
4.92 .05 มากที่สุด 2 

 6.5 สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได  ้ 4.84 .07 มากที่สุด 3 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ 4.84 .06 มากที่สุด (2) 

รวมทั้งฉบับ 4.63 .26 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 10  พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี โดยความคิดเห็นของนกัเรียนในภาพรวม

เห็นดว้ยในระดบัมากที่สุด  ( X  = 4.63 S.D. = 0.26) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ลาํดบัที่ 1 

ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ( X = 5.00 S.D. = 0.08) ลาํดบัที่ 2 ดา้น คุณค่าและประโยชน์ที่จะไดรั้บ  

( X = 4.84 S.D. = 0.06) ลาํดบัที่ 3 ดา้น ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์  ( X = 4.65 S.D. = 0.22)  ลาํดบัที่ 4 

ดา้นการใชภ้าษา  ( X = 4.51 S.D. = 0.46)  ลาํดบัที่ 5 ดา้น ภาพประกอบและแผนที่  ( X = 4.49  S.D. = 

0.14)   ลาํดบัที่ 6 ดา้นเน้ือหา ( X = 4.29 S.D. = 0.56) 

 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้น แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X = 5.00 S.D. = 0.08) เป็นลาํดบัที่ 1 โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมาก

ไปหานอ้ย ดงัน้ี ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหามากขึ้น  ( X = 5.00 S.D. = 0.08) และส่งเสริม

ความรู้ ทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย ( X  = 5.00 S.D. = 0.15) 

 ลาํดบัที่ 2 ดา้น คุณค่าและประโยชน์ที่จะไดรั้บซ่ึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากที่สุด  ( X = 4.84 S.D. = 0.06) โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ช่วยให้

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองราวความเป็นมาของทอ้งถิ่ น ( X = 5.00 S.D. = 0.00) มีสารประโยชน์

เหมาะสมที่จะใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพิม่เติมสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ( X = 4.92 S.D. = 0.05) 

สามารถนาํความรู้ที่ไดจ้ากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได้    ( X = 4.84 S.D. = 0.07) ปลูกฝ่ัง

ใหผู้เ้รียนเกิดความรักและภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   ( X = 4.72 S.D. = 0.09) และปลูก

ฝ่ังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น ( X = 4.72 S.D. = 0.09)   

ลาํดบัที่ 3 ดา้น ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ ซ่ึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากที่สุด ( X = 4.65 S.D. = 0.22) โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ลกัษณะ

ของปกหนงัสือน่าสนใจชวนใหอ่้าน  ( X = 4.84 S.D. = 0.13) คุณภาพของกระดาษที่ใชพ้มิพเ์หมาะสม    

( X = 4.80 S.D. = 0.11)  ขนาดและความหนาของหนงัสือเหมาะส ม ( X = 4.76 S.D. = 0.18)  ขนาดของ

ตวัอกัษร  การวาง จงัหวะการพมิพต์วัอกัษร  การจดัช่องวา่งระหวา่งภาพและตวัอกัษรเหมาะสมกบั

ระดบัชั้นและวยั  ( X = 4.72  S.D. = 0.08) ตวัอกัษรที่พมิพส์วยงาม อ่านง่าย และชดัเจน   ( X = 4.68 S.D. 

= 0.08)สีสนัสวยงามดึงดูความสนใจ   ( X = 4.68 S.D. = 0.09)  การจดัรูปเล่มเหมาะสมเปิดอ่าน  ไดง่้าย  

( X = 4.44 S.D. = 0.91) การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํไดเ้หมาะสม  ( X = 4.24 S.D. = 0.14)   

ลาํดบัที่ 4  ดา้นการใชภ้าษา ซ่ึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.29 

S.D. = 0.56) โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบั
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วยัและเขา้ใจง่าย ( X = 4.84 S.D. = 0.37)   คาํช้ีแจงวธีิการใชห้นงัสือชดัเจน  ( X = 4.44 S.D. = 0.65) การ

ใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน  ( X  = 4.48 S.D. = 0.50) การสะกดการันตถู์กตอ้งตามหลกัภาษาไทย  

( X = 4.28 S.D. = 0.45)  

ลาํดบัที่ 5 ดา้นภาพประกอบและแผนที่ ซ่ึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก        

( X = 4.49 S.D. = 0.14) โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ภาพประกอบและ

แผนที่สามารถสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน  ( X = 5.00 S.D. = 0.16) ลกัษณะของภาพประกอบสีสนั

สวยงามชดัเจน  ( X = 4.40 S.D. = 0.15) ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบัหนา้กระดาษและขนาด

ของตวัอกัษร ( X = 4.32 S.D. = 0.09) และ จาํนวนภาพประกอบเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  ( X = 

4.24 S.D. = 0.15) 

ลาํดบัที่ 6 ดา้นเน้ือหา ที่ซ่ึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.29             

S.D. = 0.56) โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ช่วยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน  

( X = 4.04 S.D. = 0.78) มีเน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ( X = 4.32 S.D. = 0.62) มีความยาวเหมาะสมกบั

วยัและความสนใจของผูเ้รียน ( X = 4.16 S.D. = 0.37) เรียงลาํดบัความยากง่ายอยา่งเหมาะสม  ( X = 4.04             

S.D. = 0.78) 

ส่วนในดา้นขอ้เสนอแนะเพิม่เติมท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี   พบวา่ควรเพิม่รูปภาพประกอบในเล่มใหม้ากขึ้น

นอกจากน้ียงัใหข้อ้เสนอแนะวา่หนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีผูว้จิยัสร้างขึ้นนั้นมีการจดัทาํรูปเล่มไดน่้าอ่านมี

ภาพประกอบสวยงาม ลกัษณะตวัอกัษรน่าอ่านรวมทั้งกระดาษท่ีใชช่้วยใหรู้้สึกสบายตาเวลาอ่านอีกช่วย

ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองราวความเป็นมาของทอ้งถิ่นมีสารประโยชน์  สามารถนาํความรู้ที่ได้

จากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได้  ช่วย ปลูกฝังใหผู้เ้รียนเกิดความรักและภูมิใจใน

วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น  
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี โดย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ   1. เพื่อพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์ 85 / 85   2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนเรียนและหลงั

เรียนดว้ยการจดั   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน    3. เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน   โดยใน

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี   โดยศึกษารูปแบบและองคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมจาก

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกของชุมชนจากผูมี้ความรู้

จาํนวน 22  คน   หลงัจากนั้นจดัประเด็นกลุ่มสนทนากบักลุ่มพระสงฆ ์ ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ชาวบา้นและผูน้าํ

ชุมชนอีกจาํนวน 10 คน  เพื่อตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งของเน้ือหาแลว้จึงนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ี

ไดม้าสังเคราะห์เพื่อสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาการท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีคือ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอบา้นคา   จงัหวดัราชบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 255 8   จาํนวน 3

โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นลาํพระ โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ โรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน  รวม  78  

คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์ 

จาํนวน 1 หอ้งเรียน  รวม 25 คน  ซ่ึงไดม้าโดย  การสุ่มอยา่งง่าย( Simple Random Sampling) โดยใช้

โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยั  (Experimental Research)ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ

กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลงั  (The One-Group Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  1)หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาจาํนวน 1 เล่ม 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

บทท่ี 2 เล่าขานตาํนานบา้นคา บทท่ี 3 วถีิคนดีชายแดน  บทท่ี 4 ของดีน่าดูเคียงคู่บา้นคา  และบทท่ี 5  
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อาชีพคนบา้นคา  ซ่ึงหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพเท่ากบั  86.56/83.07   2)แบบทดสอบวดัผล                  

การเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองเยอืนถ่ินคนดีชายแดน  ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบ

ปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติม  เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี  การวเิคราะห์

ขอ้มูลดาํเนินการโดยใชค้่าสถิติ ค่าร้อยละ ( %) ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐา น (S.D.)                

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

ของนกัเรียน กลุ่มทดลองดว้ยการใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ กนั (t – test for Dependent) 

และการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติ ม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน โดย

ใชส้ถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ การวเิคราะห์เน้ือห า (Content 

Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

จากการดาํเนินการตามขั้นตอนของการวจิยัท่ีไดน้าํเสนอปรากฏผลการวจิยัเป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

1. หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ท่ีสร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.56/83.07 เป็นไปตามเกณฑท่ี์

กาํหนด 

2. ผลการเรียนรู้หลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดนสูงกวา่ก่อนอ่านโดย                    

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

อภิปรายผล 

 

จากผลการวจิยัพบวา่การพฒันา หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1.  ผลการพฒันา หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี  พบวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึนมามีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 

86.56/83.07 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  ท่ีกาํหนดไว้

แสดงวา่ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากหนงัสืออ่านเพิ่มท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีการดาํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอน

การศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัและผูรู้้ในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างและพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมใหมี้เน้ือหาท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม   

นอกจากน้ีหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึนมามีประกอบต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อ            

การเรียนรู้อนัไดแ้ก่ ปกหนา้ ปกหลงั ปกใน คาํนาํ คาํช้ีแจง สารบญั เน้ือหาท่ีมีการแยกเป็นรายบทพร้อม

กบัมีภาพถ่ายประกอบ บรรณานุกรม รวมทั้งมีการประเมินผลการเรียนรู้จากแบบฝึกหดัทา้ยบท ซ่ึงสอ

ดกคลอ้งกบัแนวคิดของจินตนา  ใบกาซูย ี(2542 :147-179)กล่าว และฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2545 : 168-

173) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมวา่ส่วนประกอบดว้ยส่วนหนา้ของหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมควรประกอบดว้ยส่วนหนา้ของหนงัสือ ไดแ้ก่ ปกหนา้ ปกหลงั หนา้ปกใน ขอ้ความแสดง

จุดประสงคห์รือสารประโยชน์ของหนงั ประวติัความเป็นมาของการจดัทาํหนงัสือ คาํช้ีแจงการใช้

หนงัสือหนา้สารบญั ส่วนของเน้ือหาของหนงัสือ ประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองและภาพประกอบ ส่วนทา้ยของ

หนงัสือประกอบดว้ยหนา้บรรณานุกรม หนา้กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่นแบบฝึกหดั กิจกรรมทา้ยเร่ือง หลงัจาก

นั้นเม่ือผูว้จิยัสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงนาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไปเสนอใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาตรวจสอบและแนะนาํเพื่อปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบและ

ประเมินความถูกตอ้งและความเหมาะสมของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมและนาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขหนงัสืออ่านเพิ่มเติมใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมและสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน เม่ือปรับปรุงเสร็จแลว้จึงไดน้าํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไปหาประสิทธิภาพตามแนวคิดของ ชยัยงค ์   

พรหมวงศ ์ (2554 :  7-8)  ท่ีเสนอวา่ใหน้าํส่ือการเรียนรู้ไปทดลองใชแ้บบหน่ึงต่อหน่ึง( Individual  หรือ  

One to One Tryout ) กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัคือ นกัเรียนเรียนเก่งนกัเรียนเรียนปานกล าง

และนกัเรียนเรียนอ่อน อยา่งละ 1 คน รวมจาํนวน  3  คน  แล้วจึงนาํขอ้บกพร่องท่ีไดจ้ากการทดลองใช้

ในคร้ังแรกน้ีไปปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นก็นาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช้

กบันกัเรียนแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มยอ่ย ( Small Group Tryout) กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนั

จาํนวน 9 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนเรียนเก่ง  นกัเรียนเรียนปานกลางและนกัเรียนเรียนอ่อนอยา่งละ   3 

คน แลว้นาํขอ้บกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นจึงนาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไปทดลองใชแ้บบ
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ภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนจาํนวน 30 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนเรียนเก่ง นกัเรียนเรียนปาน

กลางและนกัเรียนเรียนอ่อนอยา่งละ 10 คนและนาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองใชน้ี้มาปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  

จะเห็นไดว้า่ หนงัสืออ่านเ พิ่มเติมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไดด้าํเนินการสร้างข้ึนมาอยา่งเป็นระบบเป็น

ขั้นตอน ผา่นการพิจารณาจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ ทดลองใชก้บันกัเรียนเพื่อ

ปรับปรุงขอ้บกพร่องหลายคร้ัง รวมทั้งในการออกแบบ หนงัสืออ่านเ พิ่มเติม  ผูว้จิยัไดแ้บ่งเน้ือหา                   

ของหนงัสืออ่านเ พิ่มเติม ออกเป็น 5 บท โดยเน้ือหาแต่ละบทมีความหลากหลายทางดา้นภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ ศาสนาและความเช่ือหนา้ท่ีพลเมือง การประกอบอาชีพและวถีิชีวติ โดยเน้ือหาเหล่าน้ี               

ก็ไดรั้บการจดัวางอยา่งสอดคลอ้งสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัในลกัษณะของการบูรณาการ ตลอดจน หนงัสือ             

อ่านเพิ่มเติมไดมี้การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปสู่ยาก ทาํใหง่้ายต่อการเรียนและชวนใหน่้าติดตาม 

นอกจากน้ีเม่ือนกัเรียน เรียนเน้ือหาแต่ละบทจบแลว้จะมีแบบฝึกหดัทา้ยบทเพื่อวดัและประเมินความรู้

ของนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองไดท้นัที  จึงส่งผลใหผ้ลการเรียนรู้หลงัจาก

การเรียน หนงัสืออ่านเ พิ่มเติม ของนกัเรียนสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัของ สุกุลธีร์  จรัสศรีสุนทร (2551: 108)ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองการอนุรักษม์รดก

โลกทางวฒันธรรมของไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวจิยัพบวา่หนงัสือ อ่าน

เพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 93.91/84.83 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติมสูงวา่ก่อนเรียน นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในระดบัมากท่ีสุด   และ

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุธีรา  ทบัเกตุ (2551 : 74-75) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเร่ือง  “ประวติัเมืองปราจีน” สาํหรับนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี 5  พบวา่ ไดห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม เร่ือง “ประวติัเมืองปราจีน”  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ขนาด 8 x10 น้ิว จาํนวน 

30 หนา้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการอ่านก่อนและหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05โดยหลงัอ่านหนงัสือมีคะแนนสูงกวา่ก่อนอ่านหนงัสือ 

การศึกษา เจตคติต่อประวติัเมืองปราจีนบุรีหลงัการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม พบนกัเรียนมีเจตคติต่อ

ประวติัศาสตร์เมืองปราจีนอยูใ่นระดบั( X  = 4.03) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ิน

คนดีชายแดน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี  พบวา่ผลการเรียนรู้มีนยัสาํคญัทางสถิติ                    

ท่ีระดบั .05 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียน หนงัสืออ่านเพิ่มเติม สูงกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน สอดคลอ้ง
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กบัสมมติฐานการวจิยัท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดี

ชายแดน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี  ทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเน้ือหา

และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาํเภอบา้นคา ซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีนกัเรียนอยูอ่าศยั ทาํใหน้กัเรียนเกิดความ

ตระหนกัในความสาํคญัของเน้ือหาส่วนน้ีมากข้ึน ในดา้นเน้ือหาท่ีนาํเสนอไวใ้นหนงัสืออ่านเพิ่มเติม

เป็นเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากใชแ้หล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาพฒันาเป็นหนงัสือ เพิ่มเติม  มีความ

น่าเช่ือถือและสามารถนาํไปใชใ้นการอา้งอิงได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ มาจากการศึกษาเอกสาร 

ตาํรา งานวจิยั และจากการสัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการจดักลุ่มสนทนา  นอกจากน้ีเน้ือหาท่ี

นาํเสนอในหนงัสือ เพิ่มเติม  แต่ละบทยงัมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั โดยมีการเรียงลาํดบัเน้ือหาจาก

เน้ือหาท่ีเป็นความรู้ในระดบัเบ้ืองตน้ไปสู่เน้ือหาท่ีเป็นเชิงลึกมากข้ึนตามลาํดบัและต่อเน่ืองกบัพื้น

ฐานความรู้เดิมของนกัเรียน รวมทั้งหนงัสือ เพิ่มเติมเล่มน้ีมีภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงเป็นจาํนวนมาก ทาํ

ใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถสร้างความคิดรวบยอดไดเ้ป็นอยา่งดี  

   ตลอดจนผูว้จิยัยงัไดแ้บ่งเน้ือหาของหนงัสือ เพิ่มเติม  ออกเป็นรายบท เพื่อง่ายต่อการศึกษา

เรียนรู้และเม่ือศึกษาเรียนรู้จบในแต่ละบทก็จะมีการประเมินผลการเรียนรู้ในทนัทีโดยการทาํ

แบบฝึกหดัทา้ยบทของแต่ละบททาํใหน้กัเรียนสามารถทราบผลการเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนั

การทาํแบบฝึกทา้ยบท ภายหลงัการเรียนรู้ในทนัทีจะทาํใหน้กัเรียนมีคะแนนหลงัจากการเรียนหนงัสือ

เพิ่มเติม  อยูใ่นระดบัสูงซ่ึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและยงัเป็นแรงจูงใจใหน้กัเรียนตอ้งการท่ีจาํ

ศึกษาในบทต่อไปอีกดว้ย ในการใชภ้าษาซ่ึงผูว้จิยัใชภ้าษาท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจไดง่้ายภาษา

ท่ีใชใ้นหนงัสือเพิ่มเติม  มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จินตนา ใบกาซูยี   

(2542: 28) สรุปไดด้งัน้ี  เน้ือหามีวตัถุประสงคช์ดัเจนเพียงเร่ืองเดียว เร่ืองชดัเจน ไม่สับสนยุง่ยากความ

ยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ใช้รูปแบบเน้ือหา แบบ สารคดี ความเรียง และใชรู้ปแบบ ได้อยา่ง

เหมาะสม กลมกลืน อ่านเขา้ใจง่าย และรวดเร็ว  ดา้นรูปภาพ เป็นส่ิงสาํคญั เด็กควรมีภาพ  เป็นภาพสี

โดยเฉพาะ   ภาพจะตอ้งชดัเจนถูกตอ้งไม่  เลอะเลือน  การใช้ภาษาและสาํนวน  ตอ้งใชภ้าษาง่าย  ๆ เพื่อ

ช่วยในการเรียนภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั ถูกตอ้งตามอกัขระวธีิภาษไทยและไม่ใชภ้าษาเขียน   ขนาดของ

ตวัอกัษรตอ้งกะทดัรัด ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป และควรมีการจดัหนา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปเล่มดว้ย  

และยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์( 2545: 20) สรุปไดด้งัน้ีเน้ือหา

ตรงกบัความสนใจของเด็กแต่ละวยั   เป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  เน้ือหาใหส้าระข่าวสารกบัเด็ก ช่วย

พฒันาทศันคติและค่านิยมส่งเสริมความเขา้ใจตนเอง ขยายการรับรู้ สร้างความสาํนึก กระตุน้

จินตนาการเพื่อสร้างความริเร่ิมช่างคิด ช่างถาม  ลกัษณะของเร่ืองและวธีิเขียน ภาษาท่ีเขียนควรเป็น
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ภาษาท่ีง่าย  ๆ  ขนาดรูปเล่ม ตอ้งกะทดัรัด เหมาะสมกบัเด็กแต่ละวยั   ตวัอกัษรตวัโต ชดัเจน เหมาะสม

กบัสายตาของเด็ก  ภาพมีความสดใส ชดัเจน ดึงดูดความสนใจ การวางรูป หนา้การจดัขอ้ความ การเวน้

ช่องวา่งของดา้นขา้งทั้งสองขา้ง และดา้นบนดา้นล่าง ของหนงัสือไดอ้ยา่งเหมาะสม  ปกสีสวย ตรงต่อ

ความเป็นจริง ดึงดูดความสนใจของเด็ก   

ซ่ึงลกัษณะของหนงัสือท่ีดี ตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูอ่้านในเร่ืองต่อไปน้ี  ส่งเสริมความรู้ 

โดยเฉพาะหนงัสือส่วนเพิ่มเติมควรมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัความรู้หรือทกัษะความคิดรวบยอด 

หลกัการ หรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านในการดาํรงชีวติ 

การศึกษาหาความรู้ รวมทั้งก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามและพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมสติปัญญา

ใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ แลว้ ควรมีลกัษณะท่ีส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา ให้

ผูอ่้านไดพ้ฒันาทกัษะในการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบใหเ้หตุผลจาํแนกแจกแจง วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่า ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหา  ต่างๆ   

ส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ควรสอดแทรกแนวคิดท่ีช่วยใหผู้อ่้านเกิดเจตคติท่ีเหมาะสมในการ

นาํความรู้ไปใชใ้นทางท่ีพึงประสงค ์เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนร่วม   ส่งเสริมความเขา้ใจ กล่าวคือ 

ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษา เสนอเน้ือหาตามลาํดบั

ขั้นตอนความรู้ (Content Structure) และตามพฒันาการทางสติปัญญาของผูอ่้าน ใหต้วัอยา่งท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนใชเ้ทคนิควธีิ หรือเคร่ืองส่งเสริมความเขา้ใจอ่ืนๆ ( Organizational Aids) เช่น ภาพประกอบ 

แผนภูมิ ตาราง คาํถาม อภิธานศพัท ์เป็นเร่ืองสั้นๆ  ไม่ซบัซอ้น อ่านง่าย สามารถอ่านจบภายในเวลา

อนัรวดเร็ว ใชภ้าษาง่ายๆ เหมาะสมกบัวยัของเด็กมีภาพประกอบเน้ือเร่ือง หรือเสนอเร่ืองดว้ยภาพลว้นก็

ได ้  ภาพมีสีสดใส และสามารถอธิบายเร่ืองไดดี้  

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยัของ โสภา  สุขวทิยาภรณ์ (2551 : 71-72) ไดพ้ฒันา

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วชิาสังคมศึกษา เร่ือง “เร่ืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน” 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียน โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ือง”เร่ือง

เล่าจากผูเ้ฒ่า  วงัตะเคียน”  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนสุกญัญา  ชาวผอ่ง 

(2552: 74-75) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแผน่ดินสมุทรปราการ ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินแผน่ดินสมุทรปราการ มีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ส่วนEnciso (1992: 165) ได้

ศึกษาลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการอ่านระดบัมธัยมศึกษาดา้นเจตคติ   ท่ีมีต่อการอ่าน การวดัความชอบ
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ต่อเร่ืองท่ีอ่าน และการออกแบบเคร่ืองมือเพื่อประเมินผลความชอบของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสือท่ีชอบ 

ผลการวจิยัปรากฏวา่ การจาํแนกเน้ือเร่ือง รูปแบบ เทคนิคการเขียน และปัจจยัส่วนตวั ไดแ้ก่อาย ุเพศ 

และความสามารถในการอ่าน มีผลกระทบต่อความสนใจในการอ่านของนกัเรียน ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งมี

มาตรฐานและหลกัเกณฑใ์นการเลือกหนงัสือใหน้กัเรียนอ่านท่ีมีประโยชน์ทั้งต่อนกัเรียนและครู ผูว้จิยั

ไดเ้สนอแนะวา่ประสบการณ์ในการอ่านหนงัสือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดสาํหรับนกัเรียนในการศึกษาดว้ย

ตนเอง ซ่ึงการอ่านหนงัสือจะทาํใหเ้กิดความรอบรู้และเป็นการทา้ทายใหศึ้กษาคน้ควา้ เพิ่มเติมต่อไป 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง 

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็น

ต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ดา้นพบวา่นกัเรียนมีความคิดเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจาํนวน 4  ดา้นไดแ้ก่ ดา้นแบบฝึกหดั ดา้นคุณค่า

และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์ดา้นการใชภ้าษามีความคิดเห็นในระดบัมาก  

จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพประกอบและแผนท่ี  และดา้นเน้ือหา ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่นกัเรียนมีความสนใจ สนุกสนานและมีความสุขท่ีไดศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบั

ทอ้งถ่ินของตนเอง โดยเน้ือหาท่ีกาํหนดไวใ้น หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เป็นความคิดเห็นท่ีสาํคญั เป็นเร่ือง

ใกลต้วัท่ีควรรับรู้ในฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนทาํใหเ้กิดความตระหนกัในความสาํคญัของ

การเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนซ่ึงตอ้งรับรู้เก่ียวท่ีตั้ง ประวติัความเป็นมา วถีิชีวติความเป็นอยู ่และนกัเรียน

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติต่อไปไดอี้ก เน่ืองจากเน้ือหาท่ีนาํเสนอใน หนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม

ทางวฒันธรรม การประกอบอาชีพ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูอ่ยา่ง

เหมาะสม นอกจากน้ีการท่ี หนงัสืออ่านเพิ่มเติม มีรูปภาพทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ และดึงดูดใหน้กัเรียน

ตอ้งการศึกษาเรียนรู้ทาํใหเ้ห็นแง่มุมต่างๆ ของชุมชน และสร้างความบนัเทิงความเบิกบานใจอีกดว้ย   

จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นพบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ หนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมสูงสุด ไดแ้ก่ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนซ่ึงนกัเรียนเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมการอ่านและจะวดัและ

ประเมินผลดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูล ป้อนกลบัหลงัจากทาํแบบฝึกหดัเสร็จทนัที และ

เน่ืองจากใน  การเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมนกัเรียนสามารถทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทภายหลงัจาก

การอ่านจบบทเรียนทนัทีผลการประเมินจึงมีนกัเรียนไดค้ะแนนสูงทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจกบั

ผลคะแนนท่ีทาํไดแ้ละเป็นการเสริมแรงใหน้กัเรียนมีความตอ้งการท่ีจะอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในบท

ต่อไปดว้ยเหตุ น้ีจึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เร่ือง   เยอืนถ่ินคนดี
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ชายแดน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อ หนงัสืออ่านเพิ่มเติม รองจากดา้น

แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนคือ ดา้นคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพราะวา่นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีได้

จากหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติ โดยเฉพาะนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการดาํเนินชีวติ

ร่วมกบัผูอ่ื้นในชุมชนไดเ้ป็น อยา่งดี ทั้งในการเรียนรู้เร่ืองท่ีตั้งภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

วถีิชีวติและภูมิปัญญา ศาสนาและความเช่ือ เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ระบบการปกครองภายใน

ชุมชนและเร่ืองบุคคลสาํคญัเน้ือหาต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตวัใหมี้ความ

เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  หทยั ตนัหยง  (2529 : 

15) จินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 8)  อภิวรรณ   วรีะสมิทธ์ิ   (2547: 28) ถวลัย ์มาศจรัส (2548 : 16) ท่ีมี

ความเห็นเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อใหมี้คุณค่าและเกิดประโยชน์ของ

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมวา่   1. เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์    2. เพื่อช่วยใหเ้ด็กมี

หนงัสือท่ีมีเน้ือหาสาระเหมาะสมกบัวยั   3. เพื่อช่วยใหเ้ด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์     4. เพื่อให้

ความรู้ข่าวสารใหม่  ๆ ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งนอกเหนือไปจากแบบเรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัเด็ก      

5. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก การอ่าน การคน้ควา้ ซ่ึงจะเป็นคุณสมบติัท่ีดีและ  มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต    

6. เพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กใหเ้จริญตามวยั  มีทกัษะในการอ่าน     7. เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บ

ความบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลินไดรั้บความจรรโลงใจมีความสุขใจ    8. เพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยม  เจต

คติ และแบบอยา่งท่ีดีของสังคมตลอดจนเอกลกัษณ์ไทย ใหเ้กิดแก่เด็ก   9. ช่วยทดแทนความรู้สึกท่ีขาด

หายไป เช่น ขาดความรัก รู้สึกวา้เหวมี่ปมดอ้ย หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี จะช่วยปลอบ

ประโลมจิตใจของเด็ก และเป็นเพื่อนกบัเด็กไดดี้ท่ีเดียว   นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทฤษฏีพฒันาการ

ทางดา้นสติปัญญาของ   Piaget  (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี  2550 : 64-68)  ไดส้รุปแนวคิดไวด้งัน้ี  

พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลตามวยัต่างๆ เป็นไปตามลาํดบัขั้นดงัน้ี  เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอาย ุ

11-15 ปี เด็กสามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชก้ระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ได ้

 กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงัน้ี  1. การซึมซบัหรือการดูดซึม ( Assimilation) เป็น

กระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เร่ืองราว และขอ้มูลต่างๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พื่อใช้

ประโยชน์ต่อไป    2. การปรับและการจดัระบบ  (Accommodation) คือกระบวนการทางสมองในการ

ปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กนัเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตนสามารถ

เขา้ใจได ้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน   3. การปรับความสมดุล ( Equilibration) เป็น

กระบวนการท่ีเกิดข้ึน  ของจากขั้นของการปรับ หากการปรับเป็นไปอยา่งผสมผสานกลมกลืนก็จะ
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ก่อใหเ้กิดสภาพท่ีมีความสมดุลข้ึน หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิม

ใหเ้ขา้กนัได ้ก็อาจจะเกิดภาวะไม่สมดุล ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาข้ึนในตวับุคคล  

โดยมีหลกัการจดัการศึกษา/การสอนดงัน้ี   1. รูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบโดยพยายาม

เช่ือมโยงการจดัสภาพการเรียนการสอน อนัเป็นสภาวะภายนอกตวัผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ

เรียนรู้ภายใน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในสมองของคนเรา Gagne อธิบายวา่การทาํงานของ

สมองคลา้ยกบัการทาํงานของคอมพิวเตอร์   2. ในระบบการจดัการเรียนการสอ น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการเรียนรู้นั้น  

 ทั้งน้ีการส่งเสริมความแม่นยาํและการถ่ายโอนการเรียนรู้ ( enhancing retention and transfer) 

เป็นการสรุป การย ํ้า ทบทวนการเรียนท่ีผา่นมา เพื่อใหมี้พฤติกรรมการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ซ่ึงกิจกรรมอาจ

เป็นแบบฝึกหดั การใหท้าํกิจกรรมเพิ่มพนูความรู้ รวมทั้งการใหท้าํการบา้น ทาํรายงาน หรือหาความรู้

เพิ่มเติมจากความรู้ท่ีไดใ้นชั้นเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   เจนวทิย ์ อุสสวโิร (2548 : 47-55) ได้

สร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สโตยสู่สตูล ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับ

นกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 3 จงัหวดัสตูล   ผลการวจิยัพบวา่   ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่คุณภาพ

หนงัสือมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   สุกุลธีร์  จรัสศรีสุนทร (2551 : 

108) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองการอนุรักษม์รดกโลกทางวฒันธรรมของไทย สาํหรับนกัเรียน                        

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในระดบัมาก

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุกญัญา  ชาวผอ่ง (2552: 74-75 ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินแผน่ดินสมุทรปราการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัสมุทรปราการ  ผลการวจิยัพบวา่เม่ือ

ประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

คุณภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Burden (1994: 181) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม

สาํหรับวยัรุ่นเพื่อส่งเสริมฟ้ืนฟูการอ่านในชั้นเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นพื้นฐา น กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

นกัเรียนระดบัชั้นท่ี 12 จาํนวน 161 คน โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมสาํหรับวยัรุ่นหลายประเภทและ

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั ผลการศึกษาพบวา่ หลงัจากนกัเรียนอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมสาํหรับ

วยัรุ่นเป็นเวลา 2 เดือน นกัเรียนสามารถสร้างเกณฑใ์นการเลือกอ่าน เป็นเจา้ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมได ้

และสามารถประเมินความกวา้หนา้ในการอ่านหนงัสือของตนเองได ้
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัเร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรีพบวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน รวมทั้งนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัจึงสรุปแนวคิดและ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นต่อไปน้ี ขอ้เสนอแนะทัว่ไปในการนาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไปใชแ้ละ

ขอ้เสนอแนะเพื่อทาํการวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไปในการนําหนังสืออ่านเพิม่เติมไปใช้ 

1.  จากผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรี  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑน์ั้นสามารถใชเ้ป็น

ส่ือการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินสาํหรับนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยการศึกษาดว้ยตนเองนอก

เวลาเรียน ดงันั้นหากครูผูส้อนตอ้งการใหน้กัเรียนศึกษาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมน้ี ควรใหค้าํแนะนาํและ

ช้ีแจงวธีิการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่นกัเรียน 

2.  จากการวจิยั พบวา่ ภายหลงัจากการประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมของ

นกัเรียนแลว้ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 แสดงให้

เห็นวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมช่วยทาํใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินมากข้ึนจึงควรส่งเสริมใหน้กัเรียน

ศึกษาเรียนรู้จากหนงัสืออ่านเพิ่มเติมรวมทั้งนาํไปใชเ้ก่ียวกบัรายวชิาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่ทาํการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรนาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัวธีิสอนอ่ืน ๆ เช่นวธีิสอน

แบบเรียนรู้ร่วมกนั วธีิสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) วธีิสอนแบบบรรยาย  เป็นตน้ เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะรักการอ่านเพิ่มมากข้ึน 

2.  ควรมีการวจิยัเพื่อสร้างและพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เพื่อให้

นกัเรียนท่ีสนใจสามารถหาอ่านไดต้ลอดเวลา 

3 .ควรสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นหนงัสือการ์ตูน หนงัสือนวนิยายเพื่อให้

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย ดึงดูดความสมใจใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ในวชิา

นั้น 
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2.นายเกรียงไกร ชีช่วง อาย ุ39 ปี ประกอบอาชีพวทิยากรอิสระเป็นแกนนาํในการ

ดาํเนินงานกิจกรรมของหมู่บา้นเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งชุมชน 

3.นายสกล   บุญธรรม อาย ุ39 ปีอาชีพทาํไร่ผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่น ผูน้าํอาสาพฒันา

ชุมชน 

4.นายเบาะ กงจกอาย ุ64 ปีความชาํนาญภาษาและวฒันธรรมประเพณีชาวกะเหร่ียงอาชีพ       

ทาํไร่ 

5.นายรวยชีช่วงอายุ 65 ปีอาชีพทาํไร่ความชาํนาญดา้นวฒันธรรมประเพณี (พธีิกรรมของ

ชาวกระเหร่ียง 

6.นายเกรียงไกรชีช่วงอายุ 32ปีอาชีพรับจา้งความชาํนาญดา้นวฒันธรรมประเพณี (ภาษา

และวฒันธรรมประเพณีชาวกะเหร่ียง 

7.นายชูศิลป์ชีช่วงอายุ 40 ปีอาชีพทาํไร่ทาํไร่ท่ีอยูค่วามชาํนาญดา้นวฒันธรรมประเพณี     

การพดู และร้องเพลงภาษากระเหร่ียง 
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8.นายเตียงซอแระอาย ุ55ปีอาชีพทาํไร่ความชาํนาญดา้นวฒันธรรมประเพณีการพดู และ

ร้องเพลงภาษากระเหร่ียง 

9.นายสาย ทองศรีอาย ุ55ปี อาชีพทาํไร่ มีความสามารถในดา้นการเป็นพธีิกรทางศาสนา

ประจาํตาํบล และอาํเภอบา้นคา  

10.นาง อารี  กงจก อาย ุ48 ปี อาชีพ ทาํไร่ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นกะเหร่ียงบา้นคา 

ไดรั้บการถ่ายทอดการทอผา้กะเหร่ียง 

11.นายวเิชียรชีนะอาย ุ63 ปี อาชีพทาํไร่สมุนไพรไทย 

ชาวบ้าน 

1.นายดาํรงคช์ยั แซ่ล้ิม อาย ุ37 ปีประกอบอาชีพ เป็นช่างตีเม็ดเงินเคร่ืองประดบัชาว

กะเหร่ียง 

2.นายบุญส่ง ใจช่ืนอาย3ุ7ประกอบอาชีพ คา้ขายผลผลิตทางการเกษตร 

3.นายขจิต   บุญวดัชา้ง อาย ุ59ปี อาชีพทาํไร่ผูม้าอยูบ่า้นคาเป็นกลุ่มแรกๆ 

5.นายสมาน  สินธุรส  64 ปีอาชีพทาํไร่อาชีพทาํไร่ผูม้าอยูบ่า้นคาเป็นกลุ่มแรกๆ 

  ผู้นําชุมชน 

1.นายทองจือ  อุดร   อาย ุ65ปี อาชีพทาํไร่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคา 

2.นายพนิิจ ร่มโพธ์ิรียอ์าย ุ43ปีอาชีพทาํไร่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบึง 

3.นายฉตัรชยั  ธนิกกุล อาย ุ52 ปีอาชีพทาํไร่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บา้นคา 

4.นายประนอม  อาจคงหาญอาย ุ54 ปี ทาํไร่กาํนนัตาํบลหนองหนองพนัจนัทร์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญเพือ่จดักลุ่มสนทนาขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างและพฒันาหนงัสืออ่าน

เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน          

10 คน 

1.พระอธิการองอาจ อธิปุ�ฺโญ อาย ุ58 ปี เจา้อาวาสวดัเก่าตน้มะค่า  ตาํบลหนองพนัจนัทร์  

2.นายจนัทร์  เรืองเรราอาย ุ65 ปีอาชีพทาํไร่ 

3.นายสกล   บุญธรรม อาย ุ39 ปี อาชีพทาํไร่ 

4.นายเกรียงไกรชีช่วงอายุ 32ปีอาชีพรับจา้ง 

5.นายชูศิลป์ชีช่วงอายุ 43ปีอาชีพทาํไร่  

6.นาง อารี  กงจก อาย ุ48 ปี  อาชีพทาํไร่  

7.นายขจิต   บุญวดัชา้ง อาย ุ59 ปี อาชีพทาํไร่ผูม้าอยูบ่า้นคาเป็นกลุ่มแรกๆ 

8.นายประนอม  อาจคงหาญอาย ุ54 ปีอาชีพทาํไร่กาํนนัตาํบลหนองหนองพนัจนัทร์ 

9.นายทองจือ  อุดรอาย ุ65 ปีอาชีพทาํไร่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพนัจนัทร์ 

10.นายคาํนวน สีเขียว  อาย ุ55ปีอาชีพรับราชการครู 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม ดา้นภาษาและจดัวาง

รูปเล่มคุณภาพขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมและแบบสอบถาม

ความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารยส์าธิต จนัทรวนิิจ อาจารยป์ระจาํภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร   

จงัหวดันครปฐม 

อาจารย ์ดร.เพญ็พนอ  พว่งแพ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการสอนสงัคมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

จงัหวดันครปฐม 

อาจารย ์ดร.กลัยา  เทียนวงศ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาภูมิศาสตร์  

คณะอกัษรศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

จงัหวดันครปฐม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 

1.แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

2.แผนจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอําเภอบ้านคา เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

1.แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

2. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ขอ้มูลอาํเภอบา้นคา 

3.แบบประเด็นสนทนากลุ่ม ขอ้มูลอาํเภอบา้นคา 

4.แบบประเมินคุณภาพหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 

 

คาํช้ีแจง ขอ้สอบน้ีเป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน  30  ขอ้ 40 นาที 

คาํสัง่  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที่ถูกตอ้งท่ีสุดเพยีงขอ้เดียวแลว้ทาํเคร่ืองหมาย X ลงในระดาษคาํตอบ 

******************************************* 

1.ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่มีลกัษณะอยา่งไร 

   ก.ที่ราบเชิงเขา      ข.ที่ราบลุ่มแม่นํ้ า 

   ค.ที่ราบริมฝ่ังแม่นํ้ า   ง.ที่ราบสูงเนินเขาและหุบเขา 

2.ฝนที่ตกในอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของลมในขอ้ใด 

 ก.ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้  ข.ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้

  ค.ลมพายดีุเปรสชนัจากอ่าวไทย    ง.ลมฝ่ายใตแ้ละลมภูเขาจากทะเลอนัดามนั 

3.แร่ที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคาและยงัมีการทาํเหมืองแร่อยูค่ือ   

 ก.แร่เงิน       ข.แร่เหล็ก 

 ค.แร่ทองคาํ    ง.เฟลสปาร์ 

4.คาํวา่ บา้นคา มากจากคาํในขอ้ใด 

   ก. บา้นขา       ข. บา้นข่า 

  ค. บา้นขา้      ง. บา้นค่า 

5.ที่วา่การอาํเภอบา้นคา ตั้งอยูท่ี่ตาํบลใด  

  ก .ตาํบลบา้นบึง     ข. ตาํบลบา้นคา 

 ค. ตาํบลบา้นนา     ง. ตาํบลหนองพนัจนัทร์  

6.การที่คนต่างถ่ินอพยพเขา้มาอาศยัในอาํเภอบา้นคามากขึ้นเป็นเพราะสาเหตุในขอ้ใด 

 ก. การแต่งงานกบัคนในอาํเภอบา้นคา  

 ข. การอพยพเขา้มาเป็นแรงงานรับจา้ง 

 ค. การเขา้มาคา้ขายแลว้ตั้งถ่ินฐานถาวร  

ง. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการทาํการเกษตร  
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7.การที่คนกะเหร่ียงจดัทาํประเพณีอัง่หม่ีถ่องขึ้น แสดงถึงลกัษณะนิสยัของคนในทอ้งถิ่นเป็นอยา่งไร   

 ก. มีนํ้ าใจและเช่ือใจคนง่าย    ข. มีความศรัทธาต่อส่ิงล้ีลบั 

 ค. มีความสามคัคีช่วยเหลือกนั   ง. มีความอดทนและความพยายาม 

 

8.ตาํนานการสร้างเจดียเ์มาะตะมะ และเมาะละแมงมีความเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองใด  

  ก. ตาํนานเร่ืองการเจาะหู     ข. ตาํนานเร่ืองการยอ่งสาว 

 ค. ตาํนานเร่ืองกินขา้วห่อ    ง. ตาํนานเร่ืองการสร้างบา้นกะเหร่ียง

  

9.ประโยชน์ของการทาํพธีิไหว ้ รุกขจือ เพือ่ส่ิงใด  

  ก. มีความศรัทธาต่อส่ิงล้ีลบั   ข. มีความสามคัคีช่วยเหลือกนั  

  ค. เพือ่ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง   ง. เพือ่ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งตน้ไมข้นาดใหญ่ 

10.ขอ้ใดไม่ใช่ภูมิปัญญาของชาวอาํเภอบา้นคา 

 ก. ผา้ทอขาวมา้       ข .สบัปะรดกวน 

 ค. ผา้ทอกะเหร่ียง    ง .ผลิตภณัฑจ์ากรากไม ้ 

  

11.ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องประเพณีอัง่หม่ีถ่อง  

 ก. เพือ่เรียกขวญั     ข. เพือ่ความเจริญ 

 ค. เพือ่ใหลู้กหลานกลบับา้น   ง. เพือ่สร้างความสามคัคีในหมู่บา้น

  

12.เพราะเหตุใดเด็กหญิงชาวกะเหร่ียงตอ้งแต่งกายดว้ยชุดกะเหร่ียงสีขาว(ไซ่อัว่)   

 ก. สวมใส่ง่าย       ข. ตดัเยบ็ไดง่้าย 

 ค. ความบริสุทธ์ิไร้เดียงสา   ง. สวยงามเหมาะสมกบัเด็ก 

  

13.หากนกัเรียนตอ้งการไปชมประเพณีแห่ขบวนสบัปะรดหวาน นกัเรียนตอ้งเดินทางไปบา้นคาใน

เทศกาลใด 

 ก. วนัสงกรานต ์     ข. วนัฉตัรมงคล 

 ค. วนัพชืมงคล     ง. วนัวสิาขบูชา  
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14.เพราะเหตุใดชาวกะเหร่ียงทั้งชายและหญิงจึงนิยมกินหมากและสูบยา 

 ก. กินหมากเพือ่ปากแดงและสูบยาทาํใหห้ายใจโล่ง 

 ข. กินหมากเพือ่รักษารากฟันและสูบยาเพือ่ป้องกนัแมลง 

 ค. กินหมากเพือ่ใหฟั้นสวย และสูบยาเพือ่เพือ่ป้องกนัแมลง 

 ง. กินหมากเพือ่รักษารากฟัน และสูบยาเพือ่แสดงถึงทาํใหต้าสวา่ง    

15.นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่การยอ่งสาวของชาวกะเหร่ียงเป็นการเลือกคู่ท่ีดี 

   ก. เห็นดว้ยเพราะ ปัจจุบนัยงัมีการยอ่งสาวอยู่ 

   ข. เห็นดว้ยเพราะ  การยอ่งสาวของชาวกะเหร่ียงสามารถถูกตอ้งเน้ือตวักนัได ้

   ค. เห็นดว้ยเพราะ  การยอ่งสาวของชาวกะเหร่ียงถา้ฝ่ายหญิงไม่ชอบฝ่ายชายตอ้งกลบับา้น

ของตนไป 

   ง.ไม่เห็นดว้ยเพราะ   การยอ่งสาวของชาวกะเหร่ียงชายที่แต่งงานแลว้สามารถยอ่งสาวบา้น

อ่ืนไดอี้ก 

16.เสย้คู ้มีความสมัพนัธก์บัขอ้ใด  

  ก .ผูใ้หญ่บา้น      ข. หมอผปีระจาํหมู่บา้น 

  ค. ผูท้าํยาสัง่ประจาํหมู่บา้น    ง. ผูน้าํทางพธีิกรรมไหวรุ้กขจือ 

17.ประเพณีเหยยีบหลงัแสดงถึงความศรัทธาของชาวกะเหร่ียงต่อส่ิงใด 

ก.หลวงพอ่วดัเจริญ    ข.หลวงพอ่วดัแจง้เจริญ  

ค.หลวงพอ่วดัป่าโป่งกระทิง   ง.หลวงพอ่วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย  

18.ความเช่ือเร่ืองการไหวแ้ละทาํบุญพระเจดีย ์แสดงถึงความศรัทธาของคนกะเหร่ียงบา้นคาต่อ        

ส่ิงใด 

  ก. ความสามคัคี      ข. ไหวพ้ระพทุธเจา้ 

  ค. ความเช่ือในโชคลาง       ง. ความเช่ือในพธีิกรรม   

19.ชาวกระเหร่ียงใหพ้ระที่วดัแจง้เจริญเยยีบหลงัเน่ืองจากสาเหตุในขอ้ใด  

  ก. เพือ่แกบ้น     ข. ช่วยใหไ้ดบุ้ญ 

 ค. ช่วยใหไ้ดข้ึ้นสวรรค ์     ง. ช่วยบาํบดัโรคภยัได้ 

20.การจดังานประเพณีวนัสบัปะรดหวานจดัขึ้นเพือ่วตัถุประสงคใ์นขอ้ใด 

 ก. เป็นวนัเกษตรแห่งชาติ   ค. เพือ่ประกวดธิดาสบัปะรดหวาน 

 ข. เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจเกษตรกร ง. เพือ่ประชาสมัพนัธผ์ลผลิตทางการเกษตร  
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21.แร่ที่มีมากในอดีตของอาํเภอบา้นคา คือขอ้ใด  

 ก. แร่เงิน      ข. แร่ดีบุก  

  ค. แร่ทองคาํ        ง. แร่เฟลส์สปา    

22.สินคา้ส่งออกของอาํเภอบา้นคาท่ีสาํคญัคือขอ้ใด 

 ก. กลว้ย       ข. สบัปะรด 

 ค. ออ้ยโรงงาน     ง. ผา้ทอกะเหร่ียง   

23.ผลิตภณัฑชุ์มชน (OTOP)ที่สาํคญัของตาํบลหนองพนัจนัทร์คือขอ้ใด 

 ก. สบัปะรดกวน      ข. ผา้ทอกะเหร่ียง   

 ค. ผลิตภณัฑร์ากไม ้     ง. สบัปะรดกระป๋อง 

24.เจดียข์องชาวกะเหร่ียงเปรียบเสมือนตวัแทนในขอ้ใด 

 ก. พระพทุธเจา้     ข. พระพทุธรูป 

 ค.บรรจุตาํรายาต่างๆ    ง. เจดียบ์รรจุอฐิัพระพทุธเจา้  

25.วตัถุประสงคข์องการยา้ยที่ทาํกินไปเร่ือย ๆ ของชาวกระเหร่ียงคือขอ้ใด  

 ก. เพือ่ปลูกพชืหมุนเวยีน    ข. เพือ่บาํรุงรักษาหนา้ดิน 

ค. เพือ่ป้องกนัการเกิดโรคระบาด   ง. เพือ่ป้องกนัการบุกรุกของต่างชาติ 

26.นายจนัทร์ เรืองเรรา เป็นปราชญท์อ้งถิ่นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในขอ้ใด 

 ก. เกษตรกรดีเด่นสาขาบญัชีฟาร์ม ระดบัประเทศ ประจาํปี 2557 

 ข. เกษตรกรดีเด่นสาขาเศรษฐกิจพอเพยีง ระดบัประเทศ ประจาํปี 2557  

 ค. เกษตรกรดีเด่นสาขาหมอสมุนไพรระดบัประเทศ ประจาํปี 2557 

 ง. เกษตรกรดีเด่นสาขาผูน้าํเยาวชน ระดบัประเทศ ประจาํปี 2557    

27.บุคคลในขอ้ใดเป็นผูสื้บทอดการทอผา้กะเหร่ียง 

 ก. นางนุช เบาะจก    ข. นางอารีย ์กงจก 

 ค. นางสาํอาง กงจก    ง. นางชวน เบาะจก   

28.ผลงานของ นายคาํนวณ สีเขียว ไดรั้บการยกยอ่งในเร่ืองใด 

 ก. การทาํเคร่ืองเงิน     ข. ผลิตภณัฑจ์ากราก 

 ค. ไมว้ฒันธรรมกะเหร่ียง      ง .หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

29.บุคคลที่สามารถใหค้วามรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพยีงและวฒันธรรมของชาวกระเหร่ียงคือขอ้ใด 

  ก. นายชูศิลป์  ชีช่วง    ข. นายดาํรงชยั  แซ่ล้ิม 

 ค. นายสกล  บุญธรรม    ง. นายจนัทร์ เรืองเรรา  
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30.บุคคลในขอ้ใดที่ไดรั้บรางวลัผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่นโดยนอ้มนาํแนวทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาปรับใชจ้นประสบความสาํเร็จ  

 ก. นายชูศิลป์  ชีช่วง    ข. นายคาํนวณ สีเขียว 

 ค. นายสกล  บุญธรรม    ง. นายจนัทร์ เรืองเรรา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 

รายวิชา ส.22101(เพิ่มเติม)เยือนถิ่นคนดีชายแดน      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2     

หน่วยที่ 1 เยือนถิ่นบ้านคา      จํานวน 2 ช่ัวโมง  

**************************** 

เร่ือง เยือนถิ่นบ้านคา  

มาตรฐานการเรียนรู้ ส.5.2 

  เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพที่ก่อใหเ้กิดการ

สร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตสาํนึกอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 เพือ่ใหน้กัเรียนอธิบายถึงความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของ อาํเภอ

บา้นคามีความเขา้ใจเก่ียวกบัประชากร ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพประชากรและคุณภาพชีวติใน

รูปแบบของแผนที่ความคิดได(้Mind Mapping) 

ข้อสรุปทั่วไป 

 บริเวณพื้นที่ต่างๆบนโลกมีความแตกต่างกนัดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและการดาํรงชีวติ

ของมนุษย ์อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอหน่ึงท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและการ

ดาํรงชีวติของมนุษย ์เน่ืองมาจากแต่ละพื้นที่มีลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ที่แตกต่างกนั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะเศรษฐกิจของอาํเภอบา้นคา 

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา 

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาํเภอ       

บา้นคา 
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4. ผูเ้รียนมีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมใน การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันา

ที่ย ัง่ยนืของอาํเภอบา้นคาได ้
 

สาระการเรียนรู้ 

อาํเภอบา้นคา เดิมเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็น

ก่ิงอาํเภอโดยรวมตาํบลบา้นคา ตาํบลบา้นบึง ตาํบลหนองพนัจนัทร์ ขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัที่ 

1 กรกฎาคม 2540ที่วา่การอาํเภอบา้นคาตั้งอยูใ่นทอ้งที่ หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นคา อยูห่่างจากตวัจงัหวดั

ราชบุรี ประมาณ 63 กิโลเมตร อาํเภอปัจจุบนัยกฐานะเป็นอาํเภอบา้นคา เมื่อวันที่    24 สิงหาคม 2550 

ซ่ึงสาระการเรียนรู้จะเนน้ในในเร่ือง ลกัษณะทางดา้นต่างๆ ของอาํเภอบา้นคาในเร่ืองต่อไปน้ี 1 . ดา้น

ภูมิศาสตร์อาํเภอบา้นคา   2 . ลกัษณะทางภูมิศาสตร์อาํเภอบา้นคา    3 .ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอาํเภอบา้นคา     4. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอาํเภอบา้นคา 

ซ่ึงอาํเภอบา้นคามีคาํขวญัประจาํอาํเภอคือ  สับปะรดหวานฉ่ํา งามลํา้ตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ 

กราบอัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงครีิ ถิ่นคนดีชายแดนโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 

ตาํบล คือ 1.ตาํบลบา้นคามีพื้นที่ 281 ตารางกิโลเมตร  2. ตาํบลบา้นบึง มีพื้นที่ 553 ตารางกิโลเมตร   

3.ตาํบลหนองพนัจนัทร์มีพื้นที1่43 ตารางกิโลเมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคา มีลกัษณะเป็นที่ราบสูง และ หุบ

เขาโดยเฉพาะพื้นที่ทางดา้นทิศใตเ้ป็นทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคา มีเทือกเขาสลบัซบัซอ้นเป็น

แหล่งตน้นํ้ าลาํธารที่สาํคญัของอาํเภอ บา้นคา ส่วนทางดา้น ทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ีลาดอียงมี

ลกัษณะเป็นคล่ืนหรือลอนลาดชนัมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งเบาบางเฉล่ียต่อพื้นท่ี ประมาณ 23 คนต่อ

ตารางกิโลเมตร  

ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรมประชาชนของอาํเภอบา้นคานบัถือศาสนาพทุธประมาณ 

ร้อยละ99 มีผูน้บัถือศาสนาอ่ืนๆประมาณ 1 % ประเพณีประจาํทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ วนัสงกรานตป์ระเพณี

กินขา้วห่อของชาวกระเหร่ียงประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา และวนัสบัปะรดหวาน 
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สถานที่ท่องเที่ยวอาํเภอบา้นคา นอกจากมีทิวทศัน์สองขา้งถนนหมายเลข 3313 ที่สวยงาม ยงัมี

สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ดงัน้ี  1.บ่อนํ้ าพนุํ้ าร้อน  2.นํ้ าตกซบัเตย  3.นํ้ าตกหว้ยสวนพลู       4 .วดัป่าพระ

ธาตุเขานอ้ย  

แหล่งนํ้ าที่ตั้งของอาํเภอบา้นคาอยูน่อกเขตชลประทานแต่ดว้ยลกัษณะทางภูมิประเทศของ

อาํเภอบา้นคาเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีป่าไมแ้หล่งตน้นํ้ าลาํธาร ไดพ้ฒันาแหล่งนํ้ าโดยการก่อสร้างอ่าง

เก็บนํ้ าขนาดกลาง เช่นอ่างเก็บนํ้ าหว้ยท่าเคยและขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บนํ้ าหว้ยมะหาด อ่างเก็บนํ้ าบา้น

โป่งกระทิง  ฝายทดนํ้ า  และสระนํ้ า เพือ่เก็บกกันํ้ าไวใ้ชส้อยดา้นเศรษฐกิจของอาํเภอบา้นคาเน่ืองจาก

พื้นที่ของอาํเภอบา้นคา เหมาะสมแก่การเกษตรและการปศุสตัว ์ดินมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย 

เหมาะแก่การเพาะปลูกพชืไร่ประเภทใชน้ํ้ านอ้ย บริเวณหุบเขาและริมลาํหว้ยเป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มช้ืน

เหมาะแก่การทาํสวนผกั ผลไม ้ทาํใหป้ระชากรในพื้นท่ีมีอาชีพดา้นการเกษตรเช่น  การปลูกสบัปะรด   

ปลูกยางพารา และการปศุสตัว ์เช่น การเล้ียงไก่เน้ือ  การเล้ียงววั เป็นหลกั ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 

18,190 บาท/คน/ปี  

แร่ธาตุอาํเภอบา้นคามีแร่ธาตุที่สาํคญัไดแ้ก่แร่ดีบุก และเฟลสปาร์ 

ป่าไมเ้น่ืองจากพื้นที่ทางทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคาอยูใ่นเขตอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจนั และมีพื้นที่ติดต่อกบัทวายเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพ            เมียน

มา บริเวณน้ีจึงยงัคงมีป่าไมท้ี่สมบูรณ์รวมพื้นที่ประมาณ 330,109 ไร่ ไมท้ี่สาํคญัไดแ้ก่ ไมเ้ตง็ ไมย้าง 

ไมต้ะเคียน ไมม้ะค่า ไมไ้ผ ่ ไมป้ระดู่ แบ่งชนิดของป่าออกเป็น4 ชนิด 1.ป่าดิบช้ืน 2.ป่าดิบแลง้ 3.  ป่า

เบญจพรรณ   4.ป่าเตง็รัง 

สัตว์ป่า 

สาํนกังานเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่นํ้ าภาชี จงัหวดัราชบุรี แบ่งสตัวป่์าออกเป็น 2 ชนิดดว้ยกนั   

1)สตัวป่์าชนิดหายากเช่น เลียงผาเกง้หมอ้และนกเงือกเป็นตน้ 2) สตัวป่์าท่ีมีมากเช่น เกง้ค่างเทาลิง

เสนหมีคนเสือ กวาง นกแกว้ เป็นตน้ 

สรุปว่า ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของอาํเภอบา้นคา ชาว

อาํเภอบา้นคาของเราจึงไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางดา้นสงัคม วฒันธรรมประเพณี  

เพือ่ใหด้าํรงอยูใ่นทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีความสุข สืบสานความเป็นเอกลกัษณ์ และถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน

ต่อไป 



141 
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน / ทักษะกระบวนการ 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร 

1.1 ทกัษะการส่ือสาร 

2.  ความสามารถในการคิด 

2.1 ทกัษะการใหเ้หตุผล 

 3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

3.1 ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - มีวนิยั  

- ใฝ่เรียนรู้ 

 - มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

การวัดและการประเมิน 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เคร่ืองมือ ผูป้ระเมิน 

1. ความรู้  

- ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

- การตอบคาํถาม 

-ช้ินงาน(แผนที่

ความคิด (Mind 

Mapping) 

-แบบฝึกหดัทา้ย

บทเรียนที่ 1 

-แผนที่ความคิด 

(Mind Mapping) 

ผูส้อน 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 

- ทกัษะการส่ือสาร 

- ทกัษะการใหเ้หตุผล 

- ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้

- การสงัเกต

พฤติกรรม 

- แบบสงัเกต

พฤติกรรม 
ผูส้อน 

3.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

- มีวนิยั 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

- การสงัเกต

พฤติกรรม 

- แบบสงัเกต

พฤติกรรม 
ผูส้อน 
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ช้ินงาน / ภาระงาน 

 - แบบบนัทึก ผลแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนที่ 1 

 -  แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 

เกณฑ์การประเมินผล 

เกณฑก์ารประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนที่ 1 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันนํา 

1.ช้ีแจงการเรียน โดยใชห้นงัสืออ่านเพิม่เติม เยอืนถ่ินคนดีชายแดนบทท่ี 1  เร่ือง เยอืนถ่ิน

บา้นคา ไดแ้ก่ 

     1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เยอืนถ่ินคนดีชายแดนบทท่ี 1  เร่ือง เยอืนถ่ิน

บา้นคา     

    1.2 ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทที่ 1 เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา     

    1.3 สรุปประเด็นที่สาํคญัเป็นแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.ใหน้กัเรียนตอบคาํถามเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของอาํเภอบา้นคา   4 คาํถาม ดงัน้ี 

     2.1 อาํเภอบา้นคาเดิมเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอใดของจงัหวดัราชบุรี 

     2.2 สาเหตุของการแยกตวัออกมาตั้งเป็นอาํเภอบา้นคาคืออะไร 

รายการ 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช(้1) 

1. ความรู้ 

ความถูกตอ้ง

ของเน้ือหา 

ตอบคาํถามแบบฝึกหดัทา้ย

บทเรียนที่ 1 

ความรู้ไดถู้กตอ้ง 10-8 ขอ้ 

ตอบคาํถามแบบฝึกหดัทา้ย

บทเรียนที่ 1 

ไดถู้กตอ้ง 7-5ขอ้ 

ตอบคาํถาม

แบบฝึกหดัทา้ย

บทเรียนที่ 1 

ไดถู้กตอ้ง 4-1 ขอ้  
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     2.3 เม่ือเดินขา้มเทือกเขาตะนาวศรีที่บา้นโป่งกระทิงบนเราจะไปเจอกบัประเทศใด 

      2.4  คาํขวญัของอาํเภอบา้นคาคือ 

3.ครูนาํแผนที่อาํเภอบา้นคามาเปิดใหดู้ในโปรแกรมนาํเสนอ (Power point) นกัเรียนดูแผนที่

อาํเภอบา้นคา และช่วยกนับอกวา่ในแต่ละตาํบลนั้นมีอะไรท่ีน่าสนใจบา้ง (5 นาที) 

 4.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  

 4.1นาํหนงัสืออ่านเพิม่เติม ไปศึกษาหาความรู้บทที่ 1 เร่ืองเยอืนถ่ินบา้นคาใหเ้วลาอ่าน 30 

นาที 

4.2 ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนช่วยกนัตอบคาํถามในหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

5.ช่วยกนัสรุปออกมาเป็นแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในเร่ืองการมีส่วนร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของอาํเภอบา้นคา 

 6.นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ในเร่ืองการมีส่วนร่วม

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของอาํเภอบา้นคา กลุ่มละ 5 นาที  

ข้ันสรุป 

 7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการนาํเสนอแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 

ในเร่ืองการมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของอาํเภอ

บา้นคาในประเด็น 

      7.1 ลกัษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศของอาํเภอบา้นคา 

      7.2 ลกัษณะพชืพรรณธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมีอยูข่องอาํเภอบา้นคา  
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1.หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน บทที่ 1 เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา 

2.แผนที่อาํเภอบา้นคา 

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี.  “ฅนราชบุรี”.   ราชบุรี :บริษทัธรรมรักษก์ารพมิพ ์จาํกดั, 2550. 
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บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

โดยภาพรวมนกัเรียนมีความสนใจต่อการศึกษาหนงัสืออ่านเพิม่เติมเป็นอยา่งมาก และให้

ความร่วมมือในการเรียนเป็นอยา่งดี นกัเรียนใหค้วามร่วมมือต่อกิจกรรมกลุ่ม และการตอบคาํถาม

อยา่งสมํ่าเสมอและตั้งใจ โดยเฉพาะกิจกรรมแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในเร่ืองการมีส่วนร่วม

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนืของอาํเภอบา้นคานกัเรียนจะตั้งใจ

ช่วยกนัสรุปเป็นอยา่งดี 

 

ปัญหาหรืออุปสรรค 

 เม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มนกัเรียนบางกลุ่มจะพดูคุยเสียงดงัไม่ฟังคาํช้ีแจงจากครู  นกัเรียนบาง

คนอ่านหนงัสือชา้ ทาํใหอ่้านไม่ทนัเพือ่น  

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

      ครูควรระบุกติกาก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มวา่กลุ่มใดเสียงดงัจะตดัคะแนน และครูแนะนาํให้

เพือ่นในกลุ่มที่มีนกัเรียนอ่านชา้ ช่วยกนัสรุปขอ้มูลท่ีอ่านใหเ้พือ่นๆในกลุ่มฟัง 

 

 

      ลงช่ือ....................................... ผูส้อน  

       (นางลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ)  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่1 

เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา 

ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ีลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

1. อาํเภอบา้นคาในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอ………………………………………………… 

2. ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอบา้นคามีลกัษณะอยา่งไร 

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

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

3. ในพื้นที่อาํเภอบา้นคา สามารถจาํแนกประเภทของป่าไมอ้อกเป็นกี่ประเภทและอะไรบา้ง 

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

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

4. แร่ที่สาํคญัพบในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง………………………………………………………... 

5. สตัวป่์าสาํคญัที่พบในอาํเภอบา้นคามี

อะไรบา้ง………………………………………………………………………………………………

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

6. แหล่งนํ้ าสาํคญัของอาํเภอบา้นคา มี

อะไรบา้ง………………………………………………………….………………………………… 

7. สถานที่สาํคญัทางพทุธศาสนามีสถานท่ีใดบา้ง…………………………………………………… 

8. ทาํไมประชาชนส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคามกัประกอบอาชีพทาํไร่ 

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

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

9. สถานที่ท่องเที่ยวสาํคญัของอาํเภอบา้นคามี

อะไรบา้ง…………………………………………………...………………………………………. 

10.อาํเภอบา้นคามีก่ีฤดูกาล  อะไรบา้ง…………………………………………………………......... 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-9    3   หมายถึง   ดีมาก 

8-6    2   หมายถึง   ดี 

5-3    1   หมายถึง   พอใช้ 

2-1    0   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

กจิกรรม  

ระดับคุณภาพ 

รวม  
ดีมาก   (10-9) ดี   (8-6) พอใช้   (5-3) ควรปรับปรุง   (2-1) 

เนือ้หา  

 

แสดงความรู้ความเขา้ใจ

ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้มา

อยา่งดีมาก มีขั้นตอน 

ครบถว้น มีการสรุปความ

คิดเห็นโดยใชเ้หตุผลได้

อยา่งสมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความเขา้ใจ

ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้มา

อยา่งดี มีขั้นตอน 

ครบถว้น มีการสรุป

ความคิดเห็นโดยใชเ้หตุ

ผลไดอ้ยา่สมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความ

เขา้ใจในเน้ือหา 

ท่ีคน้ควา้ปานกลาง 

ขาดขั้นตอน และ

รายละเอียด มีการ

สรุปความคิดเห็น 

แสดงความรู้ความเขา้ใจ

ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้ปาน

กลาง ขาดขั้นตอน และ

รายละเอียด ไม่มีการ

สรุปความคิดเห็น 

 

การนําเสนอ

ผลงาน 

 

จดัทาํแผนภาพอยา่งเป็น

ระบบ และนาํเสนอดว้ย

ขอ้มลูท่ีถูกตอ้งครอบคลุม

หัวขอ้และรายละเอียดท่ี

สาํคญั 

จดัทาํแผนภาพอยา่งเป็น

ระบบและ นาํเสนอดว้ย

ขอ้มลูแบบท่ีถูกตอ้ง 

ครอบคลุมหัวขอ้สาํคญั  

ขาดรายละเอียดในบาง

หัวขอ้ 

จดัทาํแผนภาพ 

นาํเสนอดว้ยขอ้มลู

ถูกตอ้ง แต่ไม่

ครอบคลุมในหัวขอ้

สาํคญับางประเด็น

และขาดรายละเอียด 

จดัทาํแผนภาพ นาํเสนอ

ดว้ยขอ้มลูถูกตอ้ง

บางส่วน ขาดบาง

ประเด็นสาํคญัและขาด

รายละเอียด 

 

การ

ออกแบบ 

 

มีการใช ้รูปภาพ ตวัอกัษร

และสีสัน เร้าความสนใจ  

มีมาตราส่วนและสมดุล

ของภาพ 

มีการใช ้ตวัอกัษรและ

สีสัน เร้าความสนใจ  มี

มาตราส่วนและสมดุล

ของภาพ 

มีการใช ้ตวัอกัษรและ

สีสัน น่าสนใจ  ขาด

มาตราส่วนและสมดุล

ของภาพ 

ขาดการใช ้ตวัอกัษร

และสีสัน  มาตราส่วน

และสมดุลของภาพ

ไม่ไดส้ัดส่วน 

 

เกณฑ์ประเมินแผนที่ความคดิ (Mind Mapping) 
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กลุ่มที่ ..................... 

ที่ ช่ือ-สกลุ 

รายการ 

รวม 
การวิเคราะห์ การประเมินค่า การเช่ือมโยง

ความคดิ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

               

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9-7    3   หมายถึง   ดีเยีย่ม 

6-4    2   หมายถึง   ดี 

3-1    1   หมายถึง  ผา่น 

0    0   หมายถึง   ไม่ผา่น 

 

 

 

 

แบบสังเกตทักษะ/กระบวนการ 
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การคดิวิเคราะห์ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ระบุปัญหาของเร่ืองที่

อ่านไดอ้ยา่งละเอียดและ

อธิบายเหตุผลประกอบ 

สามารถแยกแยะ

องคป์ระกอบต่าง ๆ จาก

สถานการณ์ตวัอยา่งที่

กาํหนด เพือ่นาํมาเป็น

เกณฑใ์นการตดัสินใจจน

สามารถสรุปไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาของเร่ืองที่

อ่านและอธิบายเหตุผล

ประกอบ สามารถ

แยกแยะองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ จากสถานการณ์

ตวัอยา่งที่กาํหนด เพือ่

นาํมาเป็นเกณฑใ์นการ

ตดัสินใจจนสามารถ

สรุปไดเ้หมาะสม 

ระบุปัญหาของเร่ืองที่

อ่านไดเ้พยีงเล็กนอ้ย

สามารถแยกแยะ

องคป์ระกอบต่าง ๆ 

จากสถานการณ์

ตวัอยา่งที่กาํหนด จน

สามารถสรุปได ้

ไม่สามารถระบุ

ปัญหาแยกแยะ

องคป์ระกอบและ

สรุปได ้

การประเมินค่า 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ประเมินและตดัสินใจ

เลือกวธีิแกปั้ญหา หรือ

แนวทางในการปฏิบติัตน

ไดถู้กตอ้งชดัเจนตาม

หลกัการและเหตุผล 

ประเมินและตดัสินใจ

เลือกวธีิแกปั้ญหา หรือ

แนวทางในการปฏิบติั

ตนไดถู้กตอ้ 

ประเมินและตดัสินใจ

เลือกวธีิแกปั้ญหา หรือ

แนวทางในการปฏิบติั

ตนได ้

ไม่สามารถประเมิน

และตดัสินใจเลือกวธีิ

แกปั้ญหา หรือ

แนวทางในการ

ปฏิบติัตนได ้

การเช่ือมโยงความคดิ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

เช่ือมโยงความคิดของตน

กบัขอ้มูล หรือหลกัการที่

มีอยูท่ ั้งหมดอยา่งเป็น

ระบบและสามารถตอบ

คาํถามไดถู้กตอ้งชดัเจน

ตามหลกัการและเหตุผล 

เช่ือมโยงความคิดของ

ตนกบัขอ้มูล หรือ

หลกัการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด

อยา่งเป็นระบบและ

สามารถตอบคาํถามได้

ถูกตอ้ง 

เช่ือมโยงความคิดของ

ตนกบัขอ้มูล หรือ

หลกัการที่มีอยูแ่ละ

สามารถตอบคาํถามได้

ถูกตอ้ง 

 

 

ไม่สามารถเช่ือมโยง

ความคิดของตนกบั

ขอ้มูล หรือหลกัการ

ที่มีอยูไ่ด ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
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กลุ่มที ่..................... 

ที่ ช่ือ-สกลุ 

รายการ 

รวม 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ

ทํางาน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9-7    3   หมายถึง   ดีเยีย่ม 

6-4    2   หมายถึง   ดี 

3-1    1   หมายถึง  ผา่น 

0    0   หมายถึง   ไม่ผา่น 

 

 

 

 

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



150 
 

 

 

มีวินัย 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง

กฎเกณฑ ์ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียน และสงัคม ไม่

ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตรง

ต่อเวลาในการปฏิบติั

กิจกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวติประจาํวนัและการ

รับผดิชอบในการทาํงาน 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง

กฎเกณฑ ์ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียนตรงต่อเวลาใน

การปฏิบติักิจกรรมต่าง 

ๆ ในชีวติประจาํวนัและ

การรับผดิชอบในการ

ทาํงาน 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง

กฎเกณฑ ์ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียนตรงต่อเวลาใน

การปฏิบติักิจกรรมต่าง 

ๆ ในชีวติประจาํวนั 

ไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงกฎเกณฑ ์

ระเบียบขอ้บงัคบั

ของครอบครัว 

โรงเรียน 

ใฝ่เรียนรู้ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

เขา้เรียนตรงเวลา ตั้งใจ

เรียน เอาใจใส่และมีความ

เพยีรพยายามในการ

เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้และเขา้ร่วม

กิจกรรมในการเรียนรู้ต่าง 

ๆ ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนเป็นประจาํ 

เขา้เรียนตรงเวลา ตั้งใจ

เรียน เอาใจใส่และมี

ความเพยีรพยายามใน

การเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้และเขา้ร่วม

กิจกรรมในการเรียนรู้

ต่าง ๆ บ่อยคร้ัง 

เขา้เรียนตรงเวลา ตั้งใจ

เรียน เอาใจใส่และมี

ความเพยีรพยายามใน

การเรียนรู้ มีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้และเขา้

ร่วมกิจกรรมในการ

เรียนรู้ ต่าง ๆ เป็น

บางคร้ัง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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มุ่งมั่นในการทํางาน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ตั้งใจและรับผดิชอบใน            

การปฏิบติัหนา้ที่ ที่ไดรั้บ

มอบหมายใหส้าํเร็จ มีการ

ปรับปรุงและพฒันาการ              

การทาํงานใหดี้ขึ้นดว้ย

ตนเอง 

ตั้งใจและรับผดิชอบใน

การปฏิบติัหนา้ที่            

ที่ไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จมีการปรับปรุง

และพฒันาการ              

การทาํงานใหดี้ขึ้น 

ตั้งใจและรับผดิชอบใน            

การปฏิบติัหนา้ที่              

ที่ไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จ มีการปรับปรุง

การทาํงานใหดี้ขึ้น 

ไม่ตั้งใจปฏิบติั

หนา้ที่การงาน 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 2  ที่มีต่อ

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

โดยแบบสอบถามน้ีมีจาํนวนคาํถามทั้งส้ิน 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืน

ถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรี 

ตอนที่ 3 เป็นคาํถามแบบปลายเปิดเพือ่รับทราบขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

ดงันั้น ขอใหน้กัเรียนประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหนงัสือหนงัสืออ่านเพิม่เติม  โดยทาํ

เคร่ืองหมาย () ลงในช่องคะแนนที่ตรงกบัความคิดเห็นของตนมากที่สุดเพยีงขอ้เดียว ซ่ึง

ความหมายของระดบัความคิดเป็นมีดงัน้ี  

   5  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มากที่สุด  

   4  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มาก  

   3  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

   2  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ย  

   1  หมายถึง   นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด  

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนคร้ังน้ีไม่มีผลต่อคะแนนใดๆทั้งส้ินคาํตอบของนกัเรียนจะเป็น 

ประโยชน์ต่องานวชิาการของส่วนรวมทั้งในระดบัโรงเรียนระดบัทอ้งถิ่นและระดบัประเทศจึง 

ขอใหน้กัเรียนตั้งใจตอบขอ้คาํถามตามความเป็นจริง 

 

ผูว้จิยั 

นางลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ 

นกัศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนสงัคมศึกษา 

    บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ      (    )   ชาย          (     ) หญิง  

ตอนที่ 2 ความคดิเป็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดนชายแดน 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2จังหวัดราชบุรี 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1.เนื้อหา       

1.1 เรียงลาํดบัความยากง่ายอยา่งเหมาะสม       

  1.2 มีความยาวเหมาะสมกบัวยัและความ

สนใจของผูเ้รียน 

      

 1.3 ช่วยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน       

 1.4 มีเน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน        

2.การใช้ภาษา       

2.1 การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน       

 2.2 การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ

เขา้ใจง่าย 

      

 2.3 การสะกดการันตถู์กตอ้งตามหลกั

ภาษาไทย 

      

2.4 คาํช้ีแจงวธีิการใชห้นงัสือชดัเจน       

3.ลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์       

3.1 การจดัรูปเล่มเหมาะสมเปิดอ่านไดง่้าย       

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจชวนให้

อ่าน 

      

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือ

เหมาะสม 

      

3.4 คุณภาพของกระดาษที่ใชพ้มิพเ์หมาะสม       

3.5 ตวัอกัษรที่พมิพส์วยงาม อ่านง่าย และ

ชดัเจน 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวาง จงัหวะการ

พมิพต์วัอกัษร การจดัช่องวา่งระหวา่งภาพ

และตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยั 

      

 3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้

ทาํไดเ้หมาะสม 

      

 3.8 สีสนัสวยงามดึงดูความสนใจ       

4.ภาพประกอบและแผนที ่       

4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงาม

ชดัเจน 

      

 4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั

หนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 

      

4.3 จาํนวนภาพประกอบเหมาะสมไม่มาก

หรือนอ้ยเกินไป 

      

 4.4 ภาพประกอบและแผนที่สามารถสร้าง

ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

      

5.แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน       

5.1 ส่งเสริมความรู้ ทกัษะการคิดได้

หลากหลาย 

      

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

เน้ือหามากขึ้น 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

6. คุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ       

6.1ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

เร่ืองราวความเป็นมาของทอ้งถ่ิน 

     
 

6.2ปลูกฝ่ังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

     
 

 6.3ปลูกฝ่ังใหผุ้เ้รียนเกิดความรักและภูมิใจ

ในวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     
 

6.4 มีสารประโยชน์เหมาะสมที่จะใชเ้ป็น

หนงัสืออ่านเพิม่เติมสาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

     

 

 6.5 สามารถนาํความรู้ที่ไดจ้ากหนงัสือไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

      

 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

                เพศ      (    )  ชาย         (     ) หญิง  ประสบการณ์การสอน.......................ปี 

 

ตอนที่ 2 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดนสําหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรีมีดังนี้ 

 ขอ้ 1 เน้ือหาที่น่าสนใจในอาํเภอบา้นคา ท่ีควรนาํมาใชส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืน

ถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีในหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1) ดา้นลกัษณะทายกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคา มีเร่ืองอะไรบา้ง

ที่นกัเรียนควรรู้ 

2) ดา้นประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา มีเร่ืองอะไรบา้งท่ีนกัเรียนควรรู้ 

3) ดา้นวถีิชีวติของชาวอาํเภอบา้นคา มีเร่ืองอะไรบา้งท่ีนกัเรียนควรรู้ 

4) ดา้นบุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา ท่ีนกัเรียนควรรู้มีใครบา้ง 

5) ดา้นอาชีพที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคา มีอาชีพอะไรบา้งท่ีนกัเรียนควรรู้ 

6) ดา้นความเช่ือและประเพณีที่สาํคญั มีประเพณีและความเช่ือใดบา้งที่นกัเรียน

ควรรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................  
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      ขอ้ที่ 2  ดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีตอ้งการใหป้รากฏในหนงัสืออ่านเพิม่เติม

ควรมีลกัษณะอยา่งไรในหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1)  ดา้นขนาดรูปเล่ม 

2) ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร 

3) ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก 

4) ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอ้ 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 

(สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน) 

คาํช้ีแจง 

แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีเป็นแบบสมัภาษณ์สาํหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ชาวบา้น และ

ผูน้าํชุมชนเพือ่ศึกษาเน้ือหาของขอ้มูลอาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี  และนาํผลขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันา

หนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองถ่ินคนดีชายแดนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จงัหวดัราชบุรีใหมี้

ความสมบูรณ์ต่อไป โดยแบบสมัภาษณ์มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 

   ตอนที่ 1 เป็นขอ้ความที่เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

   ตอนที่ 2 เป็นประเด็นที่ใชใ้นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

   ตอนที่ 3  เป็นประเด็นที่ใชใ้นการสมัภาษณ์เพือ่รับทราบขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

                                                                        ผูว้จิยั  

นางลัน่ทม   ขวญัชยัรัตนภูมิ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ      (  ) ชาย        (  )  หญิง 

อาย ุ(  )  21-30  ปี   (  )  31-40   ปี  (  )  51-60 ปี  

 (  )  61-70  ปี   (  )  71-80  ปี  (  )   91-100  ปี  

อาชีพ (  ) นกับวช................................ ..... 

 (  )  ขา้ราชการ................................  

 (  ) งานฝีมือ...................................  

 (  ) เกษตรกร................................ .. 

 (  ) อ่ืน ๆ .......................................  

ระดับการศึกษา 

 (  )ประถมศึกษา  

 (  )  มธัยมศึกษาตอนตน้  

 (  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 (  ) ปริญญาตรี  

 (  ) ปริญญาโท  

 (  ) ปริญญาเอก  

 (  ) อ่ืน............................................  
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ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของอําเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  

1.  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

     1.1 บา้นคามีความหมายวา่อะไร และมีความเป็นมาอยา่งไร 

     1.2 ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และประชากรของอาํเภอบา้นคาเป็นอยา่งไร 

     1.3  ทรัพยากรธรรมชาติ(พชืและสตัว)์ท่ีอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

     1.4 การติดต่อส่ือสารและคมนาคมของกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอบา้นคามีวธีิการอยา่งไรและ 

เดินทางอยา่งไร 

1.5 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนและความสมัพนัธก์บัคนไทยในพื้นท่ี 

2.  ประวัติความเป็นมา 

    2.1 คาํวา่ “ บา้นคา” มีความเป็นมาอยา่งไร 

     2.2  กลุ่มคนบา้นคา  เขา้มาอาศยัอยูใ่นตาํบลบา้นคา คือกลุ่มใด เหตุใดจึงอพยพเขา้มาอยูท่ี่น้ี 

     2.3  กลุ่มคนดงัเดิมที่อยูใ่นอาํเภอบา้นคา คือกลุ่มใด  

     2.4 สภาพความเป็นอยูก่่อนอพยพและหลงัจากอพยพมาอยูใ่นพื้นที ่

     2.5 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนในอดีตและในปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

     2.6 การเล้ียงชีพรายไดฐ้านะของคนในชุมชนเป็นอยา่งไร 

     2.7 ความอุดมสมบูรณ์ของผนืป่ารอบๆหมู่บา้นและแหล่งนํ้ า 

     2.8 วถีิชีวติแบบดั้งเดิมกบัทุกวนัน้ีแตกต่างกนัอยา่งไร 

     2.9  คาํวา่ “อัง่หม่ีถ่อง” มีความหมายและความสาํคญัอยา่งไร 

3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน 

     3.1 จากสภาพภูมิศาสตร์เป็นผลใหค้นในอาํเภอบา้นคามีความเป็นอยูแ่ละวถีิดาํเนินชีวติิอยา่งไร 

     3.2ชาวกระเหร่ียงมีวธีิการตีผึ้งอยา่งไร 

     3.3 ชาวอาํเภอบา้นคามีวธีิการถนอมอาหารอยา่งไรบา้งและมีขั้นตอนอยา่งไร 

3.4  การทอผา้ของชาวกะเหร่ียงมีวธีิการและขั้นตอนอยา่งไร 

4. ศาสนาและความเช่ือ 

      4.1 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคามีความเช่ือเร่ืองการนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอะไรบา้ง เพราะสาเหตุใดจึงมี

ศรัทธาหรือมีความเช่ือในส่ิงนั้น 

      4.2 รุกขจือ ในที่น้ีหมายถึงอะไร และมีพธีิกรรมบูชาอยา่งไร 
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      4.3 ประเพณีของกลุ่มในอาํเภอบา้นคา มีประเพณีอะไรบา้ง และมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

      4.4 การละเล่นของกลุ่มคนในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้งและการละเล่นแต่ละชนิดมีวธีิการเล่น

อยา่งไร 

       4.5 “หลวงปู่ เทกส์ ” คือคือใคร มึความสาํคญัอยา่งไร 

       4.6 กลุ่มชาติพนัธุใ์นอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้งและมีประเพณีทอ้งถิ่นอยา่งไร 

5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

      5.1 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคาประกอบอาชีพอะไร ในแต่ละอาชีพมีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

      5.2 กลุ่มคนในอาํเภอบา้นคา มีการคา้ขายอะไร ใชเ้สน้ทางใดในการคา้ขาย 

      5.3ชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

      5.4 อุตสาหกรรมที่สาํคญัในอาํเภอบา้นคา มีอะไรบา้ง 

6.ระบบการปกครอง 

      6.1 อาณาเขตการปกครองของอาํเภอบา้นคามีการแบ่งเขตการปกครองอยา่งไร 

      6.2  ผูน้าํชุมชนในอดีตที่ชาวบา้นใหก้ารยอมรับนบัถือไดแ้ก่บุคคลใด 

      6.3 ชาวกะเหร่ียงมีความสาํคญัต่ออาํเภอบา้นคาอยา่งไร  

7.บุคคลสําคญั 

     7.1 บุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา ไดแ้ก่ใครบา้ง และบุคคลสาํคญัเหล่านนั้นมีความสาํคญัอยา่งไร 

     7.2  “ขนุพทิกัษค์ีรีมาตย”์  คือใคร มีความสาํคญัอยา่งไร 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

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

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

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

        ขอขอบคุณในความร่วมมือ  

       ลงช่ือ 

                 (นางลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ )  
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ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา 

เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี 

(สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน) 

คาํช้ีแจ 

ประเด็นการจดักลุ่มสนทนาน้ี เป็นประเด็นการจดักลุ่มสนทนาสาํหรับกลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชนเพือ่ศึกษาเน้ือหาของขอ้มูลอาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี  และนาํผล

ขอ้มูลที่ไดไ้ปพฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองถ่ินคนดีชายแดนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา      ปีที่ 

2  จงัหวดัราชบุรีใหมี้ความสมบูรณ์ต่อไป โดยประเด็นการจดักลุ่มสนทนามีทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 

   ตอนที่ 1 เป็นขอ้ความที่เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

   ตอนที่ 2 เป็นประเด็นที่ใชใ้นการจดักลุ่มสนทนา เก่ียวกบัขอ้มูลของอาํเภอบา้นคา  

จงัหวดัราชบุรี 

   ตอนที่ 3  เป็นประเด็นที่ใชใ้นการจดักลุ่มสนทนาเพือ่รับทราบขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

                                                                               ผูว้จิยั  

นางลัน่ทม   ขวญัชยัรัตนภูมิ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ      (  ) ชาย        (  )  หญิง 

อาย ุ(  )  21-30  ปี   (  )  31-40   ปี  (  )  51-60 ปี  

 (  )  61-70  ปี   (  )  71-80  ปี  (  )   91-100  ปี  

อาชีพ (  ) นกับวช................................ ..... 

 (  )  ขา้ราชการ................................  

 (  ) งานฝีมือ...................................  

 (  ) เกษตรกร................................ .. 

 (  ) อ่ืน ๆ .......................................  

ระดับการศึกษา 

 (  )ประถมศึกษา  

 (  )  มธัยมศึกษาตอนตน้  

 (  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 (  ) ปริญญาตรี  

 (  ) ปริญญาโท  

 (  ) ปริญญาเอก  

 (  ) อ่ืน...........................................  
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ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลของอําเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  

1.  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

     1.1 บา้นคามีความหมายวา่อะไร และมีความเป็นมาอยา่งไร 

     1.2 ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และประชากรของอาํเภอบา้นคาเป็นอยา่งไร 

     1.3  ทรัพยากรธรรมชาติ(พชืและสตัว)์ท่ีอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

     1.4 การติดต่อส่ือสารและคมนาคมของกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอบา้นคามีวธีิการอยา่งไรและ 

เดินทางอยา่งไร 

1.5 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนและความสมัพนัธก์บัคนไทยในพื้นท่ี 

2.  ประวัติความเป็นมา 

    2.1 คาํวา่ “ บา้นคา” มีความเป็นมาอยา่งไร 

     2.2  กลุ่มคนบา้นคา  เขา้มาอาศยัอยูใ่นตาํบลบา้นคา คือกลุ่มใด เหตุใดจึงอพยพเขา้มาอยูท่ี่น้ี 

     2.3  กลุ่มคนดงัเดิมที่อยูใ่นอาํเภอบา้นคา คือกลุ่มใด  

     2.4 สภาพความเป็นอยูก่่อนอพยพและหลงัจากอพยพมาอยูใ่นพื้นที ่

     2.5 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนในอดีตและในปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

     2.6 การเล้ียงชีพรายไดฐ้านะของคนในชุมชนเป็นอยา่งไร 

     2.7 ความอุดมสมบูรณ์ของผนืป่ารอบๆหมู่บา้นและแหล่งนํ้ า 

     2.8 วถีิชีวติแบบดั้งเดิมกบัทุกวนัน้ีแตกต่างกนัอยา่งไร 

     2.9  คาํวา่ “อัง่หม่ีถ่อง” มีความหมายและความสาํคญัอยา่งไร 

3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน 

    3.1 จากสภาพภูมิศาสตร์เป็นผลใหค้นในอาํเภอบา้นคามีความเป็นอยูแ่ละวถีิดาํเนินชีวติิอยา่งไร 

    3.2ชาวกะเหร่ียงมีวธีิการตีผึ้งอยา่งไร 

   3.3 ชาวอาํเภอบา้นคามีวธีิการถนอมอาหารอยา่งไรบา้งและมีขั้นตอนอยา่งไร 

3.4  การทอผา้ของชาวกะเหร่ียงมีวธีิการและขั้นตอนอยา่งไร 

4. ศาสนาและความเช่ือ 

     4.1 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคามีความเช่ือเร่ืองการนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอะไรบา้ง เพราะสาเหตุใดจึงมี

ศรัทธาหรือมีความเช่ือในส่ิงนั้น 

      4.2 รุกขจือ ในที่น้ีหมายถึงอะไร และมีพธีิกรรมบูชาอยา่งไร 

      4.3 ประเพณีของกลุ่มในอาํเภอบา้นคา มีประเพณีอะไรบา้ง และมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 
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      4.4 การละเล่นของกลุ่มคนในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้งและการละเล่นแต่ละชนิดมีวธีิการเล่น

อยา่งไร 

       4.5 “ยาสัง่” คืออะไร หมายถึงอะไร 

       4.6 กลุ่มชาติพนัธุใ์นอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้งและมีประเพณีทอ้งถิ่นอยา่งไร 

5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

   5.1 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคาประกอบอาชีพอะไร ในแต่ละอาชีพมีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

   5.2 กลุ่มคนในอาํเภอบา้นคา มีการคา้ขายอะไร ใชเ้สน้ทางใดในการคา้ขาย 

   5.3ชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

    5. อุตสาหกรรมที่สาํคญัในอาํเภอบา้นคา มีอะไรบา้ง 

6.ระบบการปกครอง 

    6.1 อาณาเขตการปกครองของอาํเภอบา้นคามีการแบ่งเขตการปกครองอยา่งไร 

     6.2 ผูน้าํชุมชนในอดีตที่ชาวบา้นใหก้ารยอมรับนบัถือไดแ้ก่บุคคลใด 

     6.3 ชาวกระเหร่ียงมีความสาํคญัต่ออาํเภอบา้นคาอยา่งไร  

7.บุคคลสําคญั 

    7.1 บุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา ไดแ้ก่ใครบา้ง และบุคคลสาํคญัเหล่านนั้นมีความสาํคญัอยา่งไร 

     7.2  “ขนุพทิกัษค์ีรีมาตย”์  คือใคร มีความสาํคญัอยา่งไร 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

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

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

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

        ขอขอบคุณในความร่วมมือ  

 

       ลงช่ือ 

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

 

 



166 
 

แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

คาํช้ีแจง 

แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญที่มีต่อหนงัสือ               

อ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  เป็นการประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม  เพือ่หา

ขอ้มูลเบื้องตน้ ในการนาํไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอ่านเพิม่เติม เร่ืองเยอืนถ่ินคนดี

ชายแดนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีใหมี้ความสมบูรณ์ต่อไป โดยแบบ

ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม น้ีมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง  

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรี 

   ตอนที่ 2 เป็นคาํถามแบบปลายเปิดเพือ่รับทราบขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

ดงันั้น ขอใหท้่านประเมินความคิดเห็นโดยทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องคะแนน 

ความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

   5  หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มากที่สุด  

   4 หมายถึง   ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มาก  

   3  หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

   2  หมายถึง  ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ย  

   1 หมายถึง   ความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด  

 

ผูว้จิยั 

นางลัน่ทม   ขวญัชยัรัตนภูมิ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสงัคมศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดนสาํหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1)เน้ือหาสาระ 

    1.1 เน้ือหาถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

      

    1.2ความยากง่ายเหมาะสมกบั

ระดบัชั้นและความสามารถในการอ่าน

ของเด็ก 

      

    1.3 สาระความรู้มีแก่นสาร       

   1.4 เน้ือหาใหค้วามรู้ชวนใหอ่้าน       

   1.5 รายละเอียดของเน้ือหาครบถว้น       

2) การนาํเสนอเน้ือหา 

    2.1 นาํเสนอในโครงสร้างที่เหมาะสม

เขา้ใจง่าย 

      

    2.2จดัลาํดบัเน้ือหาในแต่ละบท

เช่ือมโยงสมัพนัธก์นั 

      

    2.3 เพิม่พนูความรู้ ความเขา้ใจและ

เสริมสร้างการติดวเิคราะห์ สงัเคราะห์

และประเมินค่ามากขึ้น 

      

3) การใชภ้าษา 

    3.1 ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย ส่ือ

ความหมายชดัเจน 

      

    3.2 กะทดัรัดและถูกตอ้งตามหลกั

ภาษา 

      

4)องคป์ระกอบอ่ืนของหนงัสือ 

    4.1 คาํนาํ 

      

    4.2 สารบญัมีรายละเอียดครบถว้น       

    4.3 คาํช้ีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน       
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4.4 แบบฝึกหดัหลากหลาย ง่ายต่อการ

ทดสอบดว้ยตนเอง 

 
  

 
  

4.5 บรรณานุกรมครบถว้นถูกตอ้ง       

5)ลกัษณะการจดัวางรูปเล่มของหนงัสือ 

    5.1ลกัษณะรูปเล่มสีสนัและขนาด

กะทดัรัดสะดวกต่อการพกพา สวยงาม 

      

    5.2 ปกหนงัสือสีสนัสวยงาม 

น่าสนใจ มีปกในครบถว้น 

      

     5.3 ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายกบั

ระดบัชั้นหรือวยั ตวัหนงัสือชดัเจน 

      

    5.4 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่

ละหนา้การวางหนา้ ตวัอกัษรชวนอ่าน

สบายตา 

      

    5.5 ภาพประกอบสีสนัดึงดูดความ

สนใจ ส่ือความหมายชดัเจน 

      

    5.6 การวางภาพประกอบการพมิพ์

ตวัอกัษรและการวางช่องวา่งทาํใหช้วน

อ่าน 

      

6) คุณค่าหรือประโยชน์ที่ไดรั้บ 

    6.1 ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นทางที่ดี 

      

    6.2 ช่วยใหเ้ขา้ใจวถีิชีวติทอ้งถ่ิน

ปัจจุบนัดียิง่ขึ้น 

      

    6.3 ปลูกฝังทศันคติที่ดีต่อการอ่าน

และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

      

    6.4  สามารถนาํความรู้ที่ไดจ้าก

หนงัสือไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

6.5 ปลูกฝังใหเ้กิดความรักและ

ภาคภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

 

  

 

  

    6.6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้เห็นคุณค่าของ

แหล่งเรียนรู้และเกิดเจตคติที่ดีพร้อมที่

จะอนุรักษข์องดีของทอ้งถ่ินเอาไว ้

      

 

ตอนที่ 2  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

    ลงช่ือ 

(นางลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ) 
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สรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

                เพศ   ชาย   จาํนวน 1 คน เพศ หญิง   จาํนวน 4 คน  

                ประสบการณ์การสอนเฉล่ีย  24 ปี  

ตอนที่ 2 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สําหรับ 

                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดราชบุรีมีดังนี้ 

     ขอ้ 1 เน้ือหาที่น่าสนใจในอาํเภอบา้นคา ท่ีควรนาํมาใชส้ร้างหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง 

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีในหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1.ดา้นลกัษณะทายกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์  ของอาํเภอบา้นคา มีเร่ืองอะไรบา้ง 

ที่นกัเรียนควรรู้   ไดแ้ก่ อาณาเขต/ที่ตั้ง/สถานที่สาํคญั/ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติของอาํเภอบา้นคา ไดแ้ก่ ป่าไม ้สตัวป่์า แร่ธาตุ สภาพเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว          

การปกครอง 

2.ดา้นประวติัความเป็นมาของอาํเภอบา้นคา มีเร่ืองอะไรบา้งท่ีนกัเรียนควรรู้  

ไดแ้ก่ประวติัการตั้งอาํเภอ กลุ่มคนดั้งเดิม อาํเภอบา้นคา  วฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวกะเหร่ียง   

ลกัษณะการแต่งกาย การปลูกบา้นของชาวกะเหร่ียง 

3.ดา้นวถีิชีวติของชาวอาํเภอบา้นคา มีเร่ืองอะไรบา้งท่ีนกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ ประเพณี 

ทาํบุญเขา้พรรษา  ประเพณี กินขา้วห่อ งานวนัสบัปะรดหวานบา้นคา   

4.ดา้นบุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา ท่ีนกัเรียนควรรู้มีใครบา้ง ไดแ้ก่ นายจนัทร์  

เรืองเรรา  นายสกล บุญธรรม นายชูศิลป์ ชีช่วง  นายวเิชียร ชีนะ  นายเกรียงไกร ชีช่วง  นางอารี          

กงจก  นายสมาน  สินธุรส   นายพนิิจ ร่มโพธ์ิรีย ์   นายฉตัรชยั  ธนิกกุล  

5. ดา้นอาชีพที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคา มีอาชีพอะไรบา้งท่ีนกัเรียนควรรู้  

ไดแ้ก่ อาชีพปลูกยางพารา  อาชีพปลูกสบัปะรด อาชีพปลูกออ้ย   อาชีพทอผา้กะเหร่ียง  อาชีพทาํ

เคร่ืองเงินกะเหร่ียง  อาชีพปลูกมนัสาํปะหลงั อาชีพทาํเหมืองแร่  อาชีพรับจา้งทาํงานทัว่ไป  ดา้น

ความเช่ือและประเพณีที่สาํคญั มีประเพณีและความเช่ือใดบา้งที่นกัเรียนควรรู้ ประกอบดว้ย 

   6.  ดา้นความเช่ือและประเพณีที่สาํคญั มีประเพณีและความเช่ือที่นกัเรียนควรรู้ 

ไดแ้ก่ การไหวรุ้ขจือ  งานสกัการะหลวงพอ่น่วม  การยอ่งสาว  การทาํบุญขา้วใหม่ การเชิญผขีองชาว

กะเหร่ียง  การทาํบุญเจดีย ์(เกอซาลอง) 

      ขอ้ที่ 2  ดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีตอ้งการใหป้รากฏในหนงัสืออ่านเพิม่เติม 
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ควรมีลกัษณะอยา่งไรในหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. ดา้นขนาดรูปเล่ม มีลกัษณะขนาดพกพาไดส้ะดวก 

2.ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร ขนาด 16 พอ้ยซ์ มีสีสนัชวน 

อ่านและภาพประกอบควรเป็นภาพที่ถ่ายจากสถานท่ีจริง 

      3.ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก มีลกัษณะ สีสนัสวยงามชวนอ่าน และภาพประกอบ 

ควรเป็นภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง 

4.ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบท มีลกัษณะควรมีหลายหลายรูปแบบ เช่น  

เติมคาํตอบ โยงเสน้  จบัคู่ ถูกผดิ ขีดเสน้ใตค้าํตอบที่ถูก โดยขึ้นอยูก่บัเน้ือหาในแต่ละบท 

      ขอ้ 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ   ไม่มี 

  

สรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ข้อมูลอาํเภอบ้านคา   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ       ชาย    21   คน     หญิง     1  คน  

อายุ     1.  21-30  ปี  1 คน  2.  31-40   ปี  5 คน 3.  51-60 ปี  9 คน     4.  61-70  ปี  7  คน 

             5.  71-80  ปี  - คน   6.    มากกวา่ 91   ปี  -  คน 

อาชีพ   1. นกับวช   3.................คน  3. ช่างฝีมือ...........2...................คน  

 4. เกษตรกร............16............คน  5.  อ่ืน ๆ ...................1....................คน 

ระดับการศึกษา 

 1.   ประถมศึกษา  13 คน     2.  มธัยมศึกษาตอนตน้  2  คน 

 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย   4 คน  4. ปริญญาตรี  3 คน 

 5. ปริญญาโท - คน   6. ปริญญาเอก – คน   7. อ่ืน  ๆ ............. คน 

ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของอําเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  

1.  ด้านลักษณะทายกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์   

     1.1  สภาพภูมิประเทศ ของอาํเภอบา้นคาปัจจุบนัมีสภาพเป็นอยา่งไร 

             สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคา มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงเนินเขาและ หุบเขาโดยเฉพาะ

พื้นท่ีทางดา้นทิศใตเ้ป็นทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคา มีเทือกเขาสลบัซบัซอ้นเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร

ที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคา ส่วนทางดา้น ทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ีลาดอียง มีลกัษณะเป็นคล่ืนหรือ

ลอนลาดชนั 
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     1.2 สภาพภูมิอากาศ ของอาํเภอบา้นคามีสภาพอากาศ เป็นอยา่งไร 

ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ ของก่ิงอาํเภอบา้นคาเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

  1. ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ถึง เมษายน ร้อนจดัและแลง้อุณหภูมิ           

ประมาณ 38-41 องศาเซลเซียสเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม จะมีฝนตกลงมาบา้ง แต่ไม่มากนกั 

  2. ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม   เดือนพฤษภาคมจะมีฝนตก                

บา้งเล็กนอ้ย ช่วงเดือน มิถุนายน ฝนจะทิ้งช่วงไม่ตก  เดือน กนัยายนและตุลาคม จะมีฝนตกมาก 

  3. ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคมจะมีอากาศหนาวเยน็ใน           

บริเวณภูเขาสูง บางปีจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 10 องศาเซลเซียส 

     1.3 ประชากรของอาํเภอบา้นคา ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธใ์ดบา้ง 

               1. คนไทยพื้นถ่ิน     2.ชาวกะเหร่ียง  

 3.ไทยทรงดาํ          4.ลาวเวยีง 

     1.4 อาํเภอบา้นคา มีสตัวป่์าอะไรบา้ง 

สัตว์ป่าหายาก เลียงผา, เกง้หมอ้, นกเงือก,  

สัตว์ป่าที่มีมาก เกง้, ค่างเทา, ลิงเสน, นกขนุทอง, หมีคน, สมเสร็จ, กระทิง , ววัแดง,                

นกหวัขวาน , เสือ, กวางนกแกว้ นกแกง นกกาฮงั นกเงือกกรามชา้ง นกเงือกกรามชา้งปากเรียบ          

นกเงือกสีนํ้ าตาล นกแซงแซวสวรรค ์นกแก๊ก นกจาบคาเคราแดง 

1.5 อาํเภอบา้นคา มี ตน้ไมช้นิดใดบา้ง 

1. ชนิดป่า ป่าดิบช้ืน, ป่าดิบแลง้, ป่าเบญจพรรณ, ป่าเตง็รังป่าดิบช้ืน (Moist Evergreen Forest)  

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 27,523.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ โดยมีการกระจายอยูท่างตอนใตแ้ละ

ตะวนัตกของพื้นที่และบริเวณลาํหว้ยสายใหญ่ ๆ กระจายอยูใ่นหลายระดบัความสูง เช่น บริเวณ ลาํ

หว้ยพนุํ้ าร้อน หว้ยตอ้งกินเจา้ หว้ยพรุะกาํ และหุบเขาจมูก เป็นตน้ สภาพโดยทัว่ไปของพื้นที่จะรกทึบ 

ประกอบไปดว้ยไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หวายและเถาวลัยช์นิดต่าง ๆ เป็นไมท้ี่เป็นดชันีสาํคญั ไดแ้ก่ ตะเตียน

ทอง กระบาก หวา้ กระทุ่มนํ้ า นอกจากน้ียงัพบกลว้ยไมแ้ละเฟิร์นอีกหลายชนิด เช่น ชายผา้สีดา เป็น

ตน้  

2. ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest) สาํหรับป่าดิบแลง้ กระจายตวัอยูใ่นทัว่พื้นที่เขตรักษา 

พนัธุส์ตัวป่์าแม่นํ้ าภาชี ซ่ึงเป็นพชืสงัคมที่พบมากที่สุดและมีการกระจายตวัมากในตอนบนของแนว

ขอบพื้นที ่และมีพชืรุ่นสองที่มีการฟ้ืนตวักระจายอยูเ่ป็นหยอ่มๆ ชนิดพนัธุท์ี่พบมาก เช่น กระเบาค่าง 

กระเบากลกั หวา้ เป็นตน้  

3. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ครอบคลุมพื้นที่ 55,047.6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18  
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ของพื้นที ่พบตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ลกัษณะเด่นที่ปรากฏในป่าชนิดน้ี คือ ป่า

โปร่งประกอบดว้ยไมข้นาดกลางจาํนวนมาก การผลดัใบของพนัธุไ์มท้ี่ขึ้นอยูใ่นป่าชนิดน้ี เพือ่ลด

อตัราการคายนํ้ าในช่วงปริมาณความชุ่มช้ืนในดินมีนอ้ย พนัธุไ์มจ้ะเร่ิมท้ิงใบในช่วงปลายเดือน

ธนัวาคม และจะค่อย ๆ ผลิใบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ป่าชนิดน้ีมกัจะมีไฟป่าเกิดขึ้นในช่วง

ฤดูแลง้เพราะมีไผอ่ยูม่าก พนัธุไ์มท้ี่สาํคญั ไดแ้ก่ ตะแบก เสลา ประดู่ มะค่าโมง ขี้อา้ย แดง เก็ดดาํ เป็น

ตน้ ส่วนไมพ้ื้นล่างประกอบดว้ย สาบเสือ หญา้ เถาวลัยต์่าง ๆ และไมไ้ผช่นิดต่าง ๆ เช่น ไผร่วก ไผป่่า 

ไผบ่ง  

4. ป่าเตง็รัง (Dry Dipterocarp Forest) ครอบคลุมพื้นที่ 18,349.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6  

ของพื้นที่  ป่าชนิดน้ีจะพบทางตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยอยูถ่ดัจากป่าเบญจพรรณ

ออกมา ดินจะมีลกัษณะเป็นทรายและลูกรัง ลกัษณะโครงสร้างของป่าชนิดน้ีจะเป็นป่าโปร่ง  มีตน้ไม้

ขนาดเล็กและขนาดกลางกระจายอยูท่ ัว่ไป และมีหญา้ชนิดต่าง ๆ กระจายอยูท่ ัว่ไปเช่นกนั ไมเ้ด่นของ

องคป์ระกอบโครงสร้างของป่าชนิดน้ีไดแ้ก่ ไมเ้ตง็ รัง เหียง พลวง กวา้ว พะยอม ส่วนไมว้งศอ่ื์น ๆ ที่

พบ เช่น มะขามป้อม รักเขา ไข่เต่า ตะแบกแดง เป็นตน้  

     1.6 อาํเภอบา้นคา มีแร่ธาตุอะไรบา้ง 

    อาํเภอบา้นคามีแร่ธาตุที่สาํคญัไดแ้ก่แร่ดีบุก และเฟลสปาร์   

     1.7 สภาพดินของอาํเภอบา้นคามีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

   พื้นที่อาํเภอบา้นคา  มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย เก็บกกันํ้ าไม่ได ้มีความอุดมสมบูรณ์ใน

ระดบัปานกลาง เหมาะแก่การเพาะปลูกพชืไร่ประเภทใชน้ํ้ านอ้ย บริเวณหุบเขาและริมลาํหว้ยเป็น

พื้นท่ีที่มีความชุ่มช้ืนเหมาะแก่การทาํสวนผกั ผลไม ้

     1.8 ลกัษณะอากาศของอาํเภอบา้นคาเป็นอยา่งไร 

 เป็นบริเวณที่มีปริมาณนํ้ าฝนอยูใ่นเกณฑต์าํ เพราะอยูใ่นเขตเงาฝน มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียทั้งปี 

1,548 มิลลิเมตร  บางปีมีปริมาณนํ้ าฝนรวมทั้งปี 246.3 มิลลิเมตร  สาํหรับการกระจายของปริมาณ

นํ้ าฝนเป็นรายเดือน มีปริมาณนํ้ าฝนมากท่ีสุด เดือน ตุลาคม  รองลงมาคือ เดือนกนัยายนและเดือน

พฤศจิกายน 

     1.9 การเดินทางของคนกะเหร่ียงในสมยั10 ปีที่แลว้เดินทางกนัอยา่งไร 

 จะเดินทางดว้ยรถตดัไม ้รถขนแร่ดีบุก และเดินทางดว้ยเทา้     1.10 การเดินทางของชาวไทย

ในพื้นที่อาํเภอบา้นคาเม่ือ 10 ปีที่แลว้เดินทางอยา่งไร 
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 จะเดินทางดว้ยรถตดัไม ้รถขนแร่ดีบุก รถสองแถวประจาํทางเชา้ไปราชบุรี เยน็กลบัมาถึง

บา้นโป่งกระทิงบน เพยีงเที่ยวเดียว และเดินทางดว้ยเทา้  

     1.11 การติดต่อของกะเหร่ียงในสมยั10 ปีที่แลว้ติดต่อกนัอยา่งไร 

 ติดต่อกนัทางการเดินทางไปมาหาสู่กนัตามเทศกาลของชาวกะเหร่ียง เช่นเทศกาล                   

(กินขา้วห่อ) เรียกขวญั 

     1.12 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนบา้นคา กบัคนกะเหร่ียงมีความสมัพนัธท์างดา้นการพดูคุย  

             เป็นไปอยา่งไร  

 จะติดต่อคา้ขายไปมาหาสู่กนั คนกะเหร่ียงจะรับจา้งทาํงานในไร่ เม่ือหมดงานประจาํท่ีทาํ  

มีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัไม่แบ่งแยก 

     1.13 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนบา้นคา กบัคนกะเหร่ียงมีความสมัพนัธท์างดา้นการนบัถือ 

             ศาสนาเป็นไปอยา่งไร  

 คนกะเหร่ียงจะมีวดัที่สร้างขึ้นที่อาํเภอสวนผึ้ง และไปทาํบุญทาํพธีิกรรมทางศาสนาที่วดั  

ปัจจุบนัคนกะเหร่ียงจาํทาํบุญตามศาสนาของคนไทยแบ่งแยกแทบไม่ออก ยกเวน้พธีิกรรมที่ปฏิบติั

สืบต่อกนัมา 

 การเชิญผีที่มาทราบสาเหตุการเสียชีวิต  ไทยกะเหร่ียงในสมยัโบราณนอกจากจะนบัถือพทุธ

ยงันบัถือผจีากการสมัภาษณ์  นายปุ๊   บุญกร  นายเดชา  ชีช่วง  และนางลดัดา  ชยันิยม  ในสมยัโบราณ

กะเหร่ียงทุกคนจะมีการนบัถือผ ี นบัถือพทุธ  นบัถือผป่ีา  ไทยกะเหร่ียงส่วนใหญ่ออกไปหาของป่า

มกัเสียชีวติในป่าหรือบนภูเขาโดยไม่รู้สาเหตุ  คนท่ีเป็นญาติจะไปหาหมอผ ี ในพธีิจะตอ้งนาํไมไ้ผล่าํ

ยาวเท่ากนัจาํนวนมากหรือนอ้ยอยา่งไรก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นคู่  เพือ่จะนาํไมไ้ผม่ากระทบและการนาํไมไ้ผ่

มากระทุง้ตามจงัหวะ  โดยมีผูห้ญิงผูช้ายร่ายราํตามจงัหวะไปกบัการกระทบไมไ้ผ ่ โดยกา้วเทา้ลงที่

ช่องวา่งของไมก้ระบอกก่อนที่ไมจ้ะมากระทบกนัเป็นการแสดง  เพือ่เรียกวญิญาณใหผู้ต้ายมาเขา้ร่าง

หมอผ ี การกระทบไมจ้ะหยดุตีและผูร้าํจะหยดุร้องราํเม่ือผเีขา้ร่างหมอผ ี เพือ่จะไดถ้ามผูต้ายวา่ตาย

เพราะสาเหตุใด  ดงันั้นกะเหร่ียงเผา่โปจึงไม่มีการแสดงชุดน้ีมาใชใ้นโอกาสร่ืนเริง  เพราะไม่

เหมาะสมที่จะใชใ้นการแสดง  ส่วนกะเหร่ียงเผา่สะกอที่นบัถือศาสนาคริสตโ์ดยนบัถือพระเจา้องค์

เดียวเท่านั้น  จะนาํการกระทบไมท้ี่มีการร้องเพลงพร้อมกบักระโดดโลดเตน้เป็นการแสดงท่าราํตาม

จงัหวะของไมไ้ผท่ี่กระทบ  และการร่ายราํกบัการกระทุง้ไมม้าแสดงในโอกาสต่างๆ โดยไม่รู้และไม่

เขา้ใจเร่ืองน้ีซ่ึงสมยัโบราณไดใ้ชป้ฏิบติักนัมา 
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 การใช้ทัพพีเคาะบันได  ในสมยัโบราณทาํเน่ืองจาก “ตอนกลางคืน ประมาณตี 1 ตี 2 ถา้มี

นกเขาร้อง “จุก๊กรู๊ๆ  ไทยกะเหร่ียงจะบอกวา่น่ีคือลางสงัหรณ์ วา่ผูห้ญิงในบา้นจะตกไปอยูอี่กโลก

หน่ึง หมายถึง การเสียชีวติ  เหตุการณ์อยา่งน้ี ผูช้ายท่ีเป็นผูใ้หญ่ในบา้น จะนาํทพัพมีาเคาะท่ีบนัได 

และออกเสียงเรียกช่ือผูห้ญิงที่ในบา้นของตน  โดยเรียกช่ือและบอกใหก้ลบัมา ๆ ๆ และเม่ือมีเสียงร้อง

ตอนกลางคืน ตี 1 ตี 2  เช่นกนัก็ถือวา่เป็นลางสงัหรณ์วา่ผูช้ายในบา้นจะกาํลงัถูกทาํใหเ้สียชีวติ  ถา้

อยา่งน้ีผูห้ญิงสาวในบา้นนั้นจะนาํทพัพมีาเคาะท่ีบนัได  และเรียกช่ือผูช้ายในบา้นและบอกวา่ให้

กลบัมา ๆ ”  

 พิธีกรรมที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา  คือ  การไหวแ้ละการทาํบุญ  พระเจดีย ์ กะเหร่ียงโป

เรียกพระพทุธเจา้วา่ “เก่อชากล่อง ” ซ่ึง เก่อชา มีความหมายวา่ “พระเจา้ ” กล่อง มีความหมายวา่ 

“เจดีย ์” ดงันั้น การไหวพ้ระเจดียข์องไทยกะเหร่ียงจึงหมายถึง ไหวพ้ระพทุธเจา้ การสร้างเจดียข์อง

ไทยกะเหร่ียงทาํขึ้นอยา่งเรียบง่าย  โดยแปลงเสาหลกับา้น (เควยเทิ้ง) มาเป็นเสา (องค)์ เจดีย ์     

(กล่องเทิ้ง) แลว้ใชไ้มไ้ผม่าสานลอ้มรอบฐานเจดีย ์ เพือ่ไม่ใหท้รายไหลเทออกมา  เม่ือถึงวนัพระเป็น

วนัขา้งขึ้นขา้งแรมไทยกะเหร่ียงหยดุการงานไม่ฆ่าสตัวม์าร่วมกนัทาํบุญต่างนาํทรายมาจากลาํหว้ยมา

เทใส่รอบฐานเจดีย ์ ในวนัพระที่เป็นวนัสาํคญั  มีการเวยีนเทียนรอบพระเจดียท์ราย  วนัออกพรรษามี

การแห่ฉตัรถวายแด่พระพทุธเจา้  จดัขบวนแห่จากหมู่บา้นนาํไปปักลอ้มเจดียส่ี์ทิศ  ผูป้ระกอบ

พธีิกรรมทางศาสนา  เรียกวา่ “โบง้คู”้ ซ่ึงมกัจะเป็นผูน้าํชุมชนกะเหร่ียงดว้ย 

 ประเพณสัีกการะหลวงพ่อนวม   ณ  วดัแจง้เจริญ หมู่ที่ 3 ตาํบลจอมประทดั  อาํเภอวดัเพลง 

จงัหวดัราชบุรี  หลวงพอ่นวมคืออดีตเจา้อาวาสวดัแจง้รุ่นที่ 3 ในอดีตท่านออกธุดงคเ์จริญกรรมฐาน

ในแถบตะนาวศรี เขตชุมชนไทยกะเหร่ียง  ไดอ้บรมสัง่สอนไทยกะเหร่ียงใหเ้ขา้ถึงพระรัตนตรัย  

คร้ันเม่ือมาจาํวดัที่วดัแจง้เจริญและไดรั้บตาํแหน่งเป็นเจา้อาวาส  ปัจจุบนัท่านมรณภาพแลว้ท่านเป็นที่

เคารพนบัถือของไทยกะเหร่ียงในจงัหวดัราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขนัธ ์ไทยกะเหร่ียงใน 3 

จงัหวดั  รวมทั้งกะเหร่ียงสวนผึ้ง  จะมาร่วมงานสกัการะหลวงพอ่นวมที่วดัแจง้เจริญเสมอ เป็นงาน

ประจาํปีที่ไทยกะเหร่ียงไดสื้บทอดมากกวา่ร้อยปี  ซ่ึงงานประจาํปีน้ีจดัขึ้น ในเดือน  5 ขึ้น 14 – 15 คํ่า 

และแรม 1 คํ่า ของทุกๆปีไทยกะเหร่ียงจาก 3 จงัหวดั จะหลัง่ไหลมาร่วมงานท่ีวดัจาํนวนมากกวา่ 

3,000 คน ทางวดัไดจ้ดัที่พกัพร้อมอาหารเล้ียงดูตลอดระยะเวลา 3 วนั ไทยกะเหร่ียงชายมาบวชเณรแก้

บน หญิงกะเหร่ียงจะมาบวชชีพราหมณ์ มีผูม้าบวชทั้งหญิงและชายจาํนวนมาก 

 ความศรัทธาในหลวงพอ่นวมของไทยกะเหร่ียงนั้นลึกซ้ึงอยา่งยิง่ ชาวไทยกะเหร่ียงจะลม้ตวั

ลงนอนคว ํ่าทอดเป็นสะพานใหห้ลวงพอ่นวมไดเ้หยยีบหลงั ซ่ึงเป็นความศรัทธาในพลงัอาํนาจจิตของ

หลวงพอ่ที่จะช่วยบาํบดัโรคภยัให ้ และเม่ือหลวงพอ่นวมมรณภาพแลว้  ภาระการเหยยีบไดมี้การสืบ
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ทอดใหก้บัเจา้อาวาสรูปปัจจุบนั เพราะไทยกะเหร่ียงเช่ือวา่จิตวญิญาณของหลวงพอ่นวมอยูก่บัวดั 

และเม่ือพระรูปใดเป็นเจา้อาวาสก็เช่ือวา่เป็นผูสื้บทอดเป็นหลวงพอ่กะเหร่ียง  นบัวา่วดัแจง้เจริญเป็น

วดัที่ชุมชนวนัปีใหม่ของชาวกะเหร่ียงเขตวฒันธรรมราชบุรี 

ประเพณผูีกแขนเรียกขวัญวันกินข้าวห่อ (อั้งหมี่ถ่อง) เดือน 9  เป็นประเพณีที่สาํคญัของชาวไทย

กะเหร่ียง สาํหรับใหลู้กหลานไดก้ลบัมาอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากนัในครอบครัว  เป็นวนัรวมญาติมา

กินขา้วห่อดว้ยกนั แลว้ยงักินเพือ่เล้ียงผปู่ียา่ตายายดว้ย การกินขา้วห่อจดัในเดือน 9 ของทุกปีไม่มีเวน้ 

การกาํหนดวนัประเพณีน้ี แต่ละหมู่บา้นกาํหนดกนัเองแลว้แต่ความสะดวก ระยะเวลาท่ีทาํพธีิกรรม 2 

วนั แต่วนัที่ร่วมกินขา้วห่อนั้นมีวนัเดียว ในประเพณีเรียกขวญัเดือน 9 ไทยกะเหร่ียงจะบอกญาติๆ 

ของตนใหม้าร่วมงานดว้ยกนั ไทยกะเหร่ียงแต่ละหมู่บา้นก็จะประชาสมัพนัธบ์อกกล่าวไปยงัญาติพี่

นอ้งที่อยูต่่างถ่ิน รวมทั้งเพือ่นบา้นทั้งที่เป็นไทยกะเหร่ียงและชาวไทยใหท้ราบ และเชิญชวนใหไ้ป

เที่ยวที่บา้นของตนเพือ่กินขา้วห่อ 

     1.14 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนบา้นคา กบัคนกะเหร่ียงมีความสมัพนัธท์างดา้นการทาํมา              

หากิน ประกอบอาชีพเป็นไปอยา่งไร  

การทําไร่และการทํานา 

 ชาวไทยเช้ือสายไทยกะเหร่ียง ในอดีตท่ีเคยอยูใ่นประเทศพม่ามีวถีิชีวติในการทาํมาหากิน

รูปแบบการทาํไร่ การทาํนา แต่ละขั้นตอนต่างจากการทาํไร่ทาํนาของคนไทยทัว่ไป   

            การฟันไม้ถางป่า  คือ การตดัตน้ไมเ้ล็กๆที่คลุมพื้นดินในพื้นที่ออกใหห้มด ถา้ตน้ไมข้นาด

ใหญ่ก็ตอ้งตดัก่ิงกา้นที่บงัแสงแดดกบัตน้ขา้วจะตอ้งฟันออกใหห้มด 

         การขุดดินเป็นหลุม  คือ กิจกรรมในช่วงต่อมา  เม่ือในพื้นที่ไดถ้างป่าแลว้จะขดุหลุมเตรียม

ไวห้ยอดขา้ว 

            การหยอดข้าวลงหลุม  คือ หลงัจากขดุดินเป็นหลุมแลว้จะนาํเมล็ดขา้วมาหยอดลงหลุมโดย

เลือกวนัที่ไม่มีฝนตกมาก  เม่ือขา้วงอกออกมาไทยกะเหร่ียงก็จะแยกกลา้ขา้วออกจากกอ 

            การโกยหญ้าทิง้   คือ  เม่ือแยกขา้วออกจากกอแลว้จึงถอนหญา้และโกยหญา้นาํไปทิ้ง 

 การเกี่ยวข้าว   หลงัจากแยกขา้วและถอนหญา้แลว้ขา้วท่ีตกรวงเร่ิมสุกไทยกะเหร่ียงจะช่วยกนั

เอาแรงเก่ียวขา้ว 

 การเก็บข้าว  คือ  เม่ือเก่ียวขา้วจะนาํมาตากจึงมดัขา้วและนาํขา้วที่เกี่ยวมาวางกองไวใ้น

บริเวณที่เตรียมไว ้

 การเหยียบข้าว   คือ  เป็นขั้นตอนต่อจากการนาํขา้วท่ีเก็บกองไวม้าเหยยีบจึงนาํไปฟาดขา้ว 
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 การฟาดข้าว  การฟาดขา้วเป็นกระบวนการผลิตท่ีไทยกะเหร่ียงตอ้งมาเอาแรงกนั โดยใชมื้อ

ยกขา้วขึ้นสูง แลว้นาํกระดง้มาขา้วออกจากรวง 

 การตําข้าว   คือ ก่อนที่จะนาํขา้วไปทาํกินตอ้งนาํขา้วท่ีออกจากรวง มาตาํเอาขา้วเปลือกออก 

 การฝัดข้าวในกระด้ง  คือ  การนาํขา้วท่ีตาํมาแลว้มาใส่ในกระดง้ฝัดขา้วเอาเปลือกออก 

จะมีความสมัพนัธแ์บบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัพึ่งพาอาศยักนักบัคนไทยพื้นถ่ินก็จะนาํรูปแบบ 

ประเพณีของตนเองมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและรับเอาวฒันธรรมของชาวกระเหร่ียงมาประยกุตใ์ช้

เช่น พธีิไล่ผ ีหาของป่า หาผึ้ง เป็นตน้  เกิดการแต่งงานระหวา่งคนกระเหร่ียงกบัคนไทยพื้นบา้น 

 ดา้นภาษาพดูคนกะเหร่ียงก็จะพดูภาษาไทยไดฟั้งภาษาไทยออกแต่คนทอ้งถ่ินจะพดูและฟัง

ภาษากะเหร่ียงไดเ้ป็นบางคน ที่แต่งงานกบัคนกะเหร่ียงเท่านั้น 

            การรํากะเหร่ียง  การราํกะเหร่ียงของไทยกะเหร่ียงที่นบัวา่เก่าแก่ที่สุด คือ “ราํด่ง” “เทิ้งลึยด่ง ” 

หรือด่ง จนเป็นที่ยอมรับวา่เป็นศิลปะประจาํชาติของกะเหร่ียงในพม่า การร่ายราํริเร่ิมจากไทย

กะเหร่ียงโปเป็นกลุ่มผูสู้งอายไุดใ้ชมื้อใหจ้งัหวะและราํประกอบบา้ง เพลงที่ใชร้้องและราํนั้นไทย

กะเหร่ียงเรียกเพลงน้ีวา่ “กองก่องก๋วย” ซ่ึงเป็นเพลงที่เลียนเสียงนกร้องออกมาเป็นทาํนอง ต่อมาไดมี้

การคิดท่าราํเพิม่ขึ้นโดยคิดจากภาษาท่าทางใหมี้ความหมายตามบทร้อง และใชเ้ทา้เตน้ประกอบ

จงัหวะดนตรี คร้ังแรกใชไ้มตี้กระบอกไมไ้ผส่ั้นๆไทยกระเหร่ียงเรียกดนตรีชนิดน้ีวา่ “ไทโป้” และยงั

มีดนตรีอีกชนิดหน่ึง คือ กลอง ซ่ึงไทยกะเหร่ียงเรียกวา่ “ด่ง” เคร่ืองดนตรีทั้ง 2 ชนิดน้ี ไดใ้ชป้ระกอบ

จงัหวะในการแสดงการเคล่ือนไหวท่าราํ  ที่มีทั้งคาํร้อง  ทาํนอง  ในระยะแรกบทร้องมีเน้ือร้องไม่มาก

นกั ความหมายของเน้ือหาจะบอกเร่ืองธรรมชาติ และการอวยพรลูกหลานใหมี้ความสุข  ต่อมาไดน้าํ

ตาํนานเร่ืองเล่าของไทยกะเหร่ียงที่สอนลูกหลานมาใส่ในบทร้องประกอบการแสดงราํ 

           การราํกะเหร่ียง  ไทยกะเหร่ียงสวนผึ้งไดมี้โอกาสเขา้เฝ้า  และราํถวายหนา้พระที่นัง่สมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 4 เม่ือคร้ังที่พระองคเ์สด็จมาถวายผา้พระกฐินที่วดัมหาธาตุฯ เมืองราชบุรี 

เม่ือวนัที่ 5 แรม 13 คํ่า เดือน 11 ปี พ.ศ. 2403 (วฒิุ บุญเลิศ, 2546: 111) 

           ในปี พ.ศ.2540  ชาวกะเหร่ียงจาํนวนมากไดห้นีภยัการสูร้บระหวา่งกองกาํลงัทหารพม่ากบักอง

กาํลงัชนกลุ่มนอ้ย  หนีภยัเขา้มาอยูใ่นพื้นที่อาํเภอสวนผึ้ง  ศิลปะการแสดงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงที่ชาว

กะเหร่ียงเหล่าน้ีผกูพนั  และนาํมาใชแ้สดงในโอกาสประเพณีรอบปีของชาวกะเหร่ียง  จากงานวจิยัอตั

ลกัษณ์ในราํกะเหร่ียงอาํเภอสวนผึ้งจงัหวดัราชบุรี พบวา่ในปี พ.ศ. 2541 ไทยกะเหร่ียงเผา่โปมีการ

แสดงเพิม่จากราํด่งมาอีก 1 ชุด คือ ราํสานเส่ือบนลาํไมไ้ผ ่และไทยกะเหร่ียงเผา่สะกอมีการราํอยู่

หลายชุดดว้ยกนั  ไดแ้ก่  ราํกะเหร่ียงกระทบไม ้ ราํกะเหร่ียงกระทุง้ไม ้ ราํกะเหร่ียงอวยพร  และราํ

กะเหร่ียงเก่ียวขา้ว ในระยะน้ีเองจึงมีการนาํดนตรีนอกเหนือจากดนตรีชนเผา่มาร่วมแสดงดว้ย ไดแ้ก่ 
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คีบอร์ด  กีตา้ร์  ส่วนราํด่งมีดนตรีเพิม่ ไดแ้ก่ ระนาดเหล็ก  ขลุ่ย  และเคร่ืองเป่าเขา  มีทั้งเคร่ืองเป่าเขา

ควาย  และเคร่ืองเป่าเขาเลียงผา 

 การละเล่นทอยสะบ้านิยมเล่นในประเพณสีงกรานต์   ซ่ึงจะจดัระยะเวลาเดียวกบัสงกรานต์

ของคนไทย  มีการทาํบุญ  เที่ยว  สนุกสนานกนั  และมีการเล่นทอยสะบา้ดว้ย 

 แต่เดิมนั้น เม่ือเล่นทอยสะบา้กนัแลว้ กลางวนัก็จะมีการเล่นนํ้ ากนัใชก้ระบอกสวยๆกระบอก

หน่ึงมีสองปลอ้งตกัรดกนั  ก่อนถึงวนังานแต่ละบา้นจะตอ้งเตรียมทาํกระบอกไมไ้ผไ่วป้ระมาณ 4 – 6 

อนั หรือ 10 อนัขึ้นไป  เพือ่ไวเ้ผือ่คนที่มาเที่ยวจากที่อ่ืนดว้ย  พอทอยสะบา้แลว้กลางวนัก็จะไปตกันํ้ า

ในหว้ยใส่กระบอกไมไ้ผท่ี่เตรียมไวน้ี้มารดกนั  พวกหนุ่มสาวก็จะร้องเพลงเก้ียวพาราสีกนั  แต่ก่อน

นั้นสงกรานตจ์ะมีงานถึง 3 วนัพอวนัสุดทา้ยตอนเยน็ก็จะสรงนํ้ าพระเลย  ตอนกลางคืนระหวา่งสาม

วนัก็จะมีการเล่นราํวงร้องเพลงกนัในวนัสงกรานต ์ ลูกหลานจะพากนัไปอาบนํ้ าใหผู้เ้ฒ่าผูแ้ก่ดว้ย 

 ปัจจุบนัประเพณีสงกรานตม์กัมีวนัเดียว  บางปีจะเล่นในหมู่บา้น  บางปีจะเล่นท่ีลานวดั  

แลว้แต่จะนดัหมายกนั และยงัคงมีการเล่นทอยสะบา้กนัอยูด่ว้ย อุปกรณ์ที่ใชเ้ล่นสะบา้ก็ยงัมีอยู ่ผูท้ี่

เล่นสะบา้มกัจะเป็นหนุ่มสาวเป็นส่วนมาก  ผูห้ญิงที่แต่งงานแลว้จะไม่เล่นสะบา้  แต่ผูช้ายที่แต่งงาน

แลว้บางคนก็ยงัเล่นอยู ่

 การเล่นทอยสะบา้นั้นจะแบ่งเป็น 2 ทีม  จะมีผูเ้ล่น  4 คน หรือมากกวา่ลูกสะบา้ท่ีใชเ้ล่นนั้น

เป็นลูกไมท้ี่ไดม้าจากตน้  เป็นวสัดุจากธรรมชาติโดยตรง ปัจจุบนัหาไดย้ากแลว้ การเล่นนั้นจะตั้งฐาน

ลูกสะบา้ของแต่ละฝ่าย ระยะห่างประมาณ 4 – 5 เมตร และมีตวัโยนต่างหากไวส้าํหรับโยนฐานของ

ลูกสะบา้ของฝ่ายตรงขา้มประมาณฝ่ายละ 16 – 20 ลูก  หากฝ่ายใดแพจ้ะถูกลงโทษโดยการใช้

ลูกสะบา้เคาะที่หวัเข่า หากฝ่ายใดสามารถทาํใหฐ้านลูกสะบา้ของฝ่ายตรงขา้มลม้จนหมดหรือไม่ก็ตวั

โยนสะบา้นั้นของฝ่ายใดหมดก่อน และถา้ฝ่ายใดทอยสะบา้ไปถูกตวัท่ีลม้ของฐานสะบา้ของฝ่ายตรง

ขา้มอีก ฐานสะบา้สะบา้ลูกนั้นก็จะสามารถลุกขึ้นตั้งใหม่ไดอี้ก 

           การละเล่นเดินไต่ลวด    ดว้ยลวดสลิง  เป็นการละเล่นแบบกายกรรม  เยาวชนผูเ้ดินไต่ลวดจะ

ถือดาบ  ถือร่ม  ถือกระบุง  ฯลฯ  เดินไต่ลวดขา้มไป – มา อยา่งน่าหวาดเสียว และทาํใหเ้กิดความ

สนุกสนานและระทึกใจ 

2.  ประวัติความเป็นมา 

    2.1 คาํวา่ “ บา้นคา” มีความเป็นมาอยา่งไร 

 ช่ือบา้นคา เดิมช่ือ  "บา้นข่า" เพราะมีตน้ข่าขึ้นอยูม่ากมาย ต่อมาชาวบา้นเรียกเพี้ยนเป็น "บา้น

คา" จึงเป็นช่ือบา้นคาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
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     2.2  กลุ่มคนที่อพยพ  เขา้มาอาศยัอยูใ่นตาํบลบา้นคา คือกลุ่มใดบา้ง 

 1.คนไทยเช้ือสายจีน     2.คนไทยทรงดาํ    3.คนไทยยวน  

 4.คนไทยนครปฐม     5.คนไทยราชบุรี      

6.บา้นนาคอก  อาํเภอจอมบึง และอาํเภอเมือง 

     2.3 สาเหตุที่อพยพเขา้มาอยูท่ี่อาํเภอบา้นคาอะไร 

 1. ตอ้งการที่ทาํกินสร้างครอบครัวและฐานะ  

 2.เขา้มาทาํเหมืองแร่ แลว้แต่งงานกบัคนในพื้นที่และตั้งหลกัแหล่งถ่ินฐานเลย  (ลูกจา้ง) 

 3.เขา้มาหาสตัวป่์า เห็นดินดีเลยอพยพมาอยู่  

 4.ติดต่อคา้ขายแลว้ซ้ือที่ดินทาํกินเลย เช่นกรณีบา้นหนองโกแรกเร่ิมเดิมทีหมู่บา้นหนองโก น้ี

เป็นป่าดงดิบ มีกระเหร่ียงอาศยัอยูบ่า้ง มีเน้ือที่ อยูป่ระมาณ  12,000  ไร่  ไดมี้นายพราน คือพรานใส  

พรานเจริญ   มาเที่ยวล่าสตัวป่์ามาตามด่านชา้ง  เช่น เกง้ กวาง   ววัป่า กระทิง    ที่ป่าหนองโกน้ี  ไดม้า

เห็นพื้นที่แห่งน้ีอุดมสมบูรณ์ดี จึงคิดขึ้นมาวา่  จะตอ้งยา้ยถ่ินฐานบา้นเดิมมาทาํกินในป่าแห่งน้ีใหจ้ง

ได ้ หลงัจากนั้นนายพราน  2   คน  น้ีไดก้ลบัไปบา้นนาคอก   จึงไดพ้ดูจา   ชกัชวนพีน่อ้งของตนเอง 

ใหไ้ปจบัจองที่ดิน มีพื้นที่น่า  ทาํไร่ ทาํนา  

พอถึง พ .ศ. 2501 นายใส นายเจริญ นายเงิน นายปุ๋ ย นายสงดั   นายพร  และนายเล็ก  รวม

ทั้งหมด 7 คน ไดอ้อกเดินทางดว้ยเทา้มาจนถึงป่าหนองโก ใชเ้วลาประมาณ   1 วนั คร่ึง     ระยะทาง

ประมาณ  35  กิโลเมตร จากบา้นนาคอก  เขตอาํเภอจอมบึง  ถึงป่าหนองโก   เม่ือมาถึงที่ป่าหนองโก 

แลว้ก็ออกสาํรวจดูพื้นที่น้ีวา่ใครจะจบัจองที่ดินตรงไหน ก็ใหเ้ลือกเอาตามสบาย โดยใชท้างเดินของ

สตัวเ์ป็นแนวและใชเ้สียงกู่ไดย้นิกนัเป็นเขตแดน นายเงิน นายปุ๋ย   นายเล็ก  ก็จบัจองทางดา้น  หนอง

ตาลบั  และ สระโคกมะขาม   ส่วน  นายใส  จบัจองทางดา้น หนองโก    นายเจริญ  จบัจองทางดา้น 

หนองอู่  และ หนองพระณรงค ์    นายสงดั  จบัจองทางช่องมะค่า มาอยูก่นัคร้ังแรก ๆ  ก็จะเป็นไขป่้า 

ตวัเหลือง   อยูไ่ดป้ระมาณ 1- 2 สปัดาห์ ขา้วสารหมด ก็กลบัไปเอา ไดอ้าศยันํ้ าพบุนยอดเขาใชด่ื้มกิน  

เวลาจะกลบัไปเอาขา้วสารก็จะเก็บเห็ดและ ยงิสตัวท์าํเน้ือเคม็ เน้ือแหง้ เอาไปขาย  เห็ดโคนขายไดป๊ี้บ

ละ 100  บาท  เน้ือววัแดง ขายได ้กิโลละ 15 บาท  ส่วนเขาววัแดงนั้นปัจจุบนัไดข้ายใหว้ดัดอนตะโก 

ราคา  600 บาท  ไก่ป่ามีชุกชุมมาก สามารถยงิไดง้่าย   

     2.4  กลุ่มคนดั้งเดิมที่อยูใ่นอาํเภอบา้นคา คือกลุ่มใด  มีกระเหร่ียงและคนไทยราชบุรี 

     2.5 สภาพความเป็นอยูข่องชาวกะเหร่ียงก่อนมีการอพยพของกลุ่มคนนอกพื้นท่ีเป็นอยา่งไร  

ลักษณะไทยกะเหร่ียง 
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รูปร่างหน้าตาไทยกะเหร่ียง รูปหนา้ตาคลา้ยคนชาติไต สีผวิเท่าท่ีพบมีตั้งแต่ผวิเหลือง จนถึง

ผวิสีนํ้ าตาลคลํ้ารูปหนา้ค่อนขา้งเหล่ียม หนา้แบน จมูกแบนกวา้งไม่มีสีสนั มีโหนกแกม้สูง ตาหยี

เล็กนอ้ย ส่วนใหญ่ไม่นิยมไวห้นวดและเครานอกจากจะเป็นผูมี้ตาํแหน่งเป็นหวัหนา้ในบา้น ผูน้าํทาํ

พธีิหรือพวกฤษีเป็นตน้ 

ตํานานเร่ืองการเจาะหู เร่ืองการเจาะหูใหก้วา้งและยาวลงมาของกะเหร่ียงกบัเร่ืองราวของการ

แต่งกาย ตั้งแต่งคนไทยกบัพม่าสร้างเจดียท์ี่เมาะตะมะและเมาะระแมง การสร้างจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 

ฝ่ายคนพม่าและฝ่ายคนไทย เน่ืองมาจากคนไทยและคนพม่ารบกนับ่อยคร้ัง ไทยกะเหร่ียงไดบ้อกชาว

ไทยกบัชาวพม่าอยา่รบกนั มาสร้างเจดียเ์พือ่ไดสิ้ทธิของพื้นที่นั้น  จึงจดัเขตพื้นที่ไวเ้ป็น 2 ส่วนถา้ฝ่าย

ที่สร้างเสร็จก่อนจะไดพ้ื้นที่ในแผนที่ของตน พม่าไดใ้หไ้ทยสร้างเจดียท์ี่เมาะระแมงซ่ึงเป็นพื้นที่สูง 

การสร้างเจดียใ์นคร้ังน้ีพม่าไดใ้ชว้ธีินาํไมม้าปักรอบเป็นวงกลมแลว้เอาผา้ขาวพนัรอบสูงขึ้นมองเห็น

เป็นเจดีย ์จึงทาํใหพ้ม่าสร้างเจดียเ์สร็จก่อนฝ่ายไทย ฝ่ายไทยโวยวายวา่ไม่ถูกตอ้ง เจดียต์อ้งขนทรายมา

สร้างแต่พม่ากลบับอกฝ่ายไทยวา่ขอ้ตกลงน้ีไม่มีคาํสญัญากนัมาก่อนวา่ตอ้งสร้างดว้ยอะไร ทั้ง ๆ ที่คน

สร้างเจดียข์องคนไทยมีไทยกะเหร่ียงช่วยสร้างซ่ึงจาํนวนคน ฝ่ายไทยจะมากกวา่แต่ก็ไม่สามารถจะ

สร้างไดเ้สร็จก่อนพม่า ไทยกะเหร่ียงเห็นแลว้วา่คนพม่าไม่ซ่ือสตัย ์ผูใ้หญ่ฝ่ายกะเหร่ียงจึงชกัชวนไทย

กะเหร่ียงไปอยูก่บัคนไทย การชกัชวนคร้ังน้ีไทยกะเหร่ียงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงตอ้งการจะไป อีก

กลุ่มหน่ึงแสดงความไม่รู้ไม่ช้ีวา่จะไปอยูฝ่่ายไหน เพราะเกรงวา่คนไทยจะจดัการกินอยูใ่หอ้ยา่งไร 

และยงักงัวลวา่ใคร ๆ จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่น่ีคือคนไทย   น่ีคือไทยกะเหร่ียง จึงมีการใชว้ธีิเจาะหูเป็น

สญัลกัษณ์โดยใชเ้ชือกร้อยที่หู และดึงหูใหม้าอยูท่ี่เมืองไทย ดงันั้นไทยกะเหร่ียงชุดที่สร้างเจดีย ์จึงมี

สญัลกัษณ์ที่หูเป็นรอยเจาะที่กวา้งและยาวลงมา นางลดัดา  ชยันิยม  ยงัเล่าต่อไปวา่ เร่ืองหูยาวน้ีเป็น

การบอกวา่ “ไทยกะเหร่ียงไม่อยากมาอยูเ่มืองไทยจึงถูกประทบัสญัลกัษณ์บนัทึกไวท้ี่หู ” กะเหร่ียงรุ่น

แรกนิยมการเจาะหู ไทยกะเหร่ียงทั้งชาย – หญิง นิยมการเจาะหูตั้งแต่ยงัเล็ก ๆ โดยการบีบติ่งหูใหช้า

แลว้แทงดว้ยเขม็เยบ็ผา้ซ่ึงร้อยดว้ยดา้ยชุบนํ้ ามนัมะพร้าว เม่ือเขม็แทงทะลุติ่งหูแลว้ จะลู่เสน้ดา้ย

ดงักล่าวไปมาจนเลือดหยดุ แต่เป็นที่น่าสงัเกตวา่เท่าที่พบมีแต่ผูห้ญิงเท่านั้นที่ใส่ต่างหูดว้ย ส่วนชาย

จะใชด้า้ยสีแดงสดมาร้อยรูที่เจาะใหป้ลายเลยออกมาแต่ละดา้นประมาณ 1 น้ิว(ฟุต) ต่างหูที่พบนั้นมี

รูปร่างต่างกนัมาก จากคาํบอกเล่าของผูสู้งอาย ุทราบวา่สมยัก่อนนิยมทาํต่างหูดว้ยไมเ้ป็นรูปวงกลม
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ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 – 4 กระเบียด ส่วนแกนของต่างหูนั้นไม่ใหญ่นกั แต่ปัจจุบนัพบวา่

นิยมใชต่้างหูทาํจากเงิน และทองมีการประดบัดว้ยหินมีค่า เช่น พลอย ยีห่ร่า  บุษราคมั  ผลึกควอร์ทซ 

เป็นตน้ มกัเป็นรูปดอกไมมี้เกสรอยูต่รงกลางเป็นรูปกลม และมีกลีบเป็นรูปหา้เหล่ียมประมาณ 8-10 

กลีบ  ต่างหูส่วนใหญ่นิยมแบบนสั้น ไม่นิยมแบบหอ้ย  

ไทยกะเหร่ียงนิยมกินหมากสูบยา การสูบยาของไทยกะเหร่ียงนั้นจะใชย้าเสน้มว้นดว้ยใบไม้

แลว้แต่จะหาไดม้าตากแหง้ เช่น ใบตอง เป็นตน้ คนท่ีมีฐานะดีมกัจะหาซ้ือกล่องยาเสน้จากพม่ามาใช ้

ส่วนคนที่มีฝีมือที่จะทาํกลอ้งโดยใชไ้มไ้ผบ่า้ง ไมเ้น้ือแขง็บา้ง ทาํกนัแบบง่าย ๆ สลกัเป็นลายดอกไมดู้

สวยงามและไม่ซบัซอ้น  

มีความเช่ือกนัวา่ ยาเสน้ที่สูบนั้นสามารถป้องกนัการรบกวนของแมลงจาํพวกยงุและล้ินได้

โดยเช่ือวา่ควนัจากยาเสน้จะไปเขา้ตาแมลง ทาํใหแ้มลงไม่สามารถเขา้ใกลค้นสูบยาได ้การสูบยาของ

ไทยกะเหร่ียงจึงเป็นกิจกรรมที่ทั้งผูห้ญิงและผูช้าย และไม่ใช่ทาํตามกนัแบบวา่ทนัสมยัเท่านั้น  

การกินหมากของคนไทยกะเหร่ียงก็เช่นกนั มีความเช่ือวา่หมากจะเป็นการป้องกนัโรค

ทางเดินอาหาร วธีิกินหมากของคนไทยกะเหร่ียงจะนาํหมากมาหัน่ดว้ยกรรไกรหนีบหมาก แลว้ใส่

ปากเคี้ยว ตามดว้ยใบพลู ทาปูนคลา้ย ๆ คนไทยสูงอายทุัว่ไป และไทยกะเหร่ียงในปัจจุบนันั้นยงันิยม

กินหมากกนัตั้งแต่วยัหนุ่มสาวจนสูงอาย ุ 

ที่อยู่อาศัย 

การพจิารณาบา้นของไทยกะเหร่ียง สามารถสะทอ้นและเขา้ใจวฒันธรรม และชีวติความ

เป็นอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี บา้นแบบกะเหร่ียงเป็นเรือนเคร่ืองผกู โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไมไ้ผ ่การมุง

หลงัคาใชว้สัดุมุงหลายอยา่งประกอบกนั  เช่น ใบแฝก ใบไผ ่ใบคอ้ ใบละ(คลา้ยใบตน้หมาก) และ

ใบตองตึง ส่วนหลงัคาที่ต่อออกไปเป็นปีกนกนั้น มกัจะมุงดว้ยไมไ้ผผ่า่ซีกโดยจะเรียงสลบักนั บริเวณ

จัว่บา้นมกัมุงดว้ยใบคอ้เป็นส่วนใหญ่และไมป้ั้นลมยาวยืน่ไขวก้นัคลา้ยเขาควาย 

บา้นของไทยกะเหร่ียงนั้นขึ้นไปท่ีช่วงบนัไดแลว้จะพบชายเรือนท่ีไม่มีหลงัคาเป็นลานกวา้ง

ไวส้าํหรับตากผา้ หรือไวใ้ชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ เรียกวา่ บึ่งลงัคุด ขึ้นไปประดบัพื้นบา้นจะมี 2 ระดบั 

ระดบัแรกไวส้าํหรับรับแขกที่มาเยอืนเรียกวา่ ชิเฉ่ิง และระดบัต่อไปจะสูงกวา่ระดบัแรกแต่ไม่มากนกั

เป็นการใหเ้กียรติใหแ้ขกที่มาเยอืนนอนพกัผอ่น และต่อมาเป็นท่ีนอนพกัของเจา้ของบา้น ผูม้าเยอืน

ไม่สามารถเขา้ไปได ้จะเป็นการผดิผเีรียกวา่ เดาะพล่ิง และต่อไปจะมีครัวระดบัของพื้นจะเท่ากนั บึ่ง

ลงัคุด และยุง้ขา้วเรียกวา่ พลัง่ถุ 
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เน่ืองจากบา้นเรือนของกะเหร่ียงยกพื้นสูงจากพื้นดินมากพื้นท่ีใตถุ้น จึงสามารถมาใช้

ประโยชน์มากมายสามารถป้องกนัจากสตัวร้์าย และสามารถเก็บข่าวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวมาได ้แต่บาง

แห่งมีการสร้างเป็นยุง้ขา้วต่างหากจากตวับา้น นอกจากน้ีบริเวณใตถุ้นยงัสามารถเก็บฟืนไดเ้ป็น

จาํนวนมาก และเป็นที่หัน่ยาสูบดว้ย และในบริเวณใตถุ้นน้ีก็ยงัมี ครกกระเด่ือง ท่ีไวส้าํหรับตาํขา้ว 

การแต่งกาย 

เส้ือผา้ใชผ้า้ทอมือเพือ่ใส่ร่วมงานสาํคญั ๆ ในงานประเพณี ผูห้ญิงจะเป็นชุดทรงกระสอบสี

ดาํ และสีนํ้ าเงิน มีลวดลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีตวัเส้ือ ถา้เป็นเด็กจะใส่เส้ือสีขาว (ไซ่อัว่)  ตวัเดียวกนั ปัก

ริมขอบ คอเส้ือแขน และชายเส้ือดว้ยดา้ยแดงจนถึงวยัรุ่นคืออายปุระมาณ 14-15 ปีขึ้นไป เด็กสาวจะ

เปล่ียนนุ่งผา้ซ่ิน(นิไคย๊) แลว้ใส่เส้ือแบบกะเหร่ียง (ไซ่โผล่ง) คือสวมเส้ือคอแหลมสีดาํหรือสีนํ้ าเงิน  

ปักดว้ยดา้ยสีเป็นลวดลายต่าง ๆ เส้ือสวมทางศีรษะและเยบ็ตวัพอดี ตวัเส้ือยาวคลุมเลยเข่า 

เส้ือของหญิงสาวที่มีครอบครัวจะทอดว้ยสีดาํหรือสีนํ้ าเงินเป็นพื้น แลว้ปักดว้ยดา้ยสีต่าง ๆ 

เฉพาะก่ึงกลางรอบอกปักเป็นช่องส่ีเหล่ียมบรรจุลายดอกดวงนบัเป็นเอกลกัษณ์ทางเผา่พนัธุไ์ม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบลวดลายเลย ส่วนผา้ซ่ินทอมือเป็นลวดลายสีเหลือเขม้ ชายผา้ซ่ินยกลายดอก 

นอกจากน้ียงัมีการแต่งกายอีกรูปแบบหน่ึงของกลุ่มคนไทยกะเหร่ียงรุ่นหลงัสุด ผูช้ายจะใส่

ผา้ทอมือทรงกระสอบยาวเลยน่องลงมา  และเส้ือแบบตวัสั้นจะใส่กบัผา้ซ่ินทอมือที่มีสีสนัมากกวา่

ฝ่ายชาย 

ทรงผมของไทยกะเหร่ียง เผ่าโปรุ่นเดิม  หญิงมกันิยมไวผ้มยาวแลว้มว้นทาํเป็นมวยตํ่าไวข้า้ง

หลงัแต่ชายชาวกะเหร่ียงในสมยัก่อนจะใส่เส้ือสีขาวแขนยาวนุ่งโจงกระเบนบางคนจะมีผา้พนัรอบ

ศีรษะและขมวดใหย้ืน่ยาวออกมาดา้นหนา้ดว้ยสีต่าง ๆ ยกเวน้สีดาํท่ีพบเป็นส่วนมากจะนิยมโพกดว้ย

ผา้ขาว การโพกผา้ของผูช้ายจะต่างกบัผูห้ญิงคือ จะโพกผา้มาเหน็บชายผา้ไวท้างดา้นหนา้ ส่วนผูห้ญิง

จะเหน็บชายไวท้างดา้นหลงั 

ชายกะเหร่ียงโปนั้นไวผ้มยาวโพกผา้พนัเป็นยอดแหลม ยาวออกมาตรงหนา้ผากดุจคลา้ย

งวงชา้งนุ่งโจงกระเบนหรือกางเกง สวมเส้ือสีดาํมีกระดุมติดเรียงอยา่งเส้ือลาวโซ่ง ปัจจุบนัตดัผมสั้น

หมดแลว้ แต่เม่ือตอ้งแต่งตามเอกลกัษณ์เดิม ๆ ก็ทาํเป็นงวงเทียมติดตรงหนา้ผาก 

เร่ืองโพกผา้พนัเป็นงวงชา้งน้ี เม่ือก่อนยงัเป็นเคร่ืองหมายสงัเกตไดว้า่ ถา้เป็นโสดจะโพกผา้สี

แดง สีเขียว สีเหลืองหลากสี ถา้มีภรรยาแลว้จะใชโ้พกผา้สีขาวหรือสีดาํลว้น เวลาแต่งไปงานบุญหรือ

งานร่ืนเริงก็จะใชผ้า้หลากสีสลบักนั แลว้ใชด้อกไมใ้บไมป้ระดบัอีกดว้ยจนเตม็ศีรษะ 

 



184 
 

นอกจากน้ีทั้งผูห้ญิงและผูช้ายยงันิยมการสกัร่างกาย ดว้ยหมึกสีดาํ การสกัน้ีเท่าท่ีพบเห็น

มกัจะสกับริเวณขอ้มือ หวัไหล่ทั้งสอง หนา้ผาก และกลางกระหม่อมเป็นยนัตป้์องกนังูกดั ส่วน          

การสกัอยา่งอ่ืนก็มีบา้ง ส่วนใหญ่ผูช้ายมีสกับริเวณแผน่หลงัทั้งหมด เป็นยนัตแ์ละเป็นรูปสตัวต์่าง ๆ 

 

อาหารพืน้บ้าน 

อาหารพื้นบา้นของไทยกะเหร่ียง คือแกงคัว่หน่อไมเ้ปร้ียว เคร่ืองปรุงนํ้ าพริกไดแ้ก่ พริก

กะเหร่ียง กระเทียม ข่า และตะไคร้ นาํมาโขลกรวมกนั  ผสมลงในนํ้ าตั้งไฟคนใหน้ํ้ าพริกแกงไดท้ี่  

เม่ือนํ้ าเดือดจึงใส่ไก่บา้น และใส่หน่อไมไ้ผป่่าอาจจะเป็นหน่อไมด้องหรือสดก็ได ้ แต่จะนิยมหน่อไม้

ดองมากกวา่  จากนั้นใส่ขา้วคัว่ (ขา้วคัว่น้ีใชข้า้วเจา้แลว้นาํมาตาํใหล้ะเอียด)  ส่วนผสมรสชาติ  ไดแ้ก่  

เกลือ  นํ้ าปลาร้า  และใบกะเพราหรือใบยีห่ร่า  คนไทยกะเหร่ียงไม่ใชก้ะปิในการปรุงนํ้ าพริก  ไม่นิยม

ใส่นํ้ าตาลและนํ้ าปลา  รสเคม็จะใชเ้กลือในการปรุง 

2.6  สภาพความเป็นอยูข่องชาวกะเหร่ียงหลงัมีการอพยพของกลุ่มคนนอกพื้นที่มีอะไรเปล่ียนแปลง

บา้ง 

 ชาวกะเหร่ียงเคยดาํเนินชีวติอยา่งเรียบง่าย ตอ้งเปิดรับผูค้นหลากหลายจากนอกพื้นท่ีท่ีถาโถม

เขา้มาบุกเบิกพื้นที่ทาํกินในตาํบลสวนผึ้ง พชืเกษตรเพือ่ส่งโรงงาน เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้งโพด  

ไดรั้บการส่งเสริม จากทุกฝ่ายทั้งเจา้หนา้ที่ของรัฐและพอ่คา้พชืไร่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไดถู้กจดัตั้ง

ขึ้นมาเพือ่เป็นแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ชาวไร่ ถนนถูกตดัเขา้มายงัหมู่บา้นกะเหร่ียงสวนผึ้งผา่นผนืป่าท่ี

สมบูรณ์ไปดว้ยไมมี้ค่านานาพนัธ ์รถบรรทุกไมฟื้นเพือ่ส่งโรงงานเคร่ืองป้ันโอ่ง โรงงานปูนขาววิง่เขา้

ออกวนัละหลายเที่ยว ผนืป่าในชุมชนสวนผึ้งเร่ิมเปล่ียนสภาพและลดลง ผนืป่าตะวนัตกลาํแม่นํ้ าภาชี

ซ่ึงถูกสงวนไวเ้พือ่การตดัไมไ้ผใ่นพระราชกฤษฎีกานบัแต่ 2481 ถูกประกาศทบัซอ้นจากกรมป่าไมใ้ห้

เป็นเขตรักษาพนัธส์ตัวป่์าภาชีในปี 2521 ไร่หมุนเวยีนของชาวกะเหร่ียงเร่ิมถูกรัฐเขา้ควบคุมชาว

กะเหร่ียงจกอว ์จากตน้นํ้ าภาชีถูกโยกยา้ยลงมาอยูใ่นพื้นท่ีท่ีทางการกาํหนดไวเ้พือ่ความมัน่คงตาม

ชายแดน จากความไม่แน่นอนของราคาพชืเกษตรท่ีพอ่คา้เป็นผูก้าํหนดราคาความไม่คุน้เคยกบัการ

ผลิตพชืเกษตรเพือ่ส่งออก สภาพแวดลอ้มถูกเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้ าฝนเร่ิมลดลง หน้ีนายทุนทอ้งถ่ิน

หน้ีสินเร่ิมเพิม่พนู ที่ดินอนัเป็นทุนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเร่ิมหลุดมือตกไปอยูใ่นอุง้มือของ

ภายนอกที่เขา้มาหาที่ทาํกิน พื้นที่ไร่หมุนเวยีนเป็นท่ีรากฐานของวฒันธรรม และภูมิปัญญาดั้งเดิมเร่ิม

หดหาย ขา้วเร่ิมหนีจากคน แม่โพสพถูกลืม ฝันร้ายของคนสวนผึ้งเร่ิมปรากฏเป็นความจริง เม่ือพวก

เขาเร่ิมปรับตวัจากการอยูเ่พือ่ กินพออ่ิมนุ่งพออุ่น มาเป็นการอยูเ่พือ่กินดีและอยูดี่ จึงหนัไปหาคาํตอบ

จากเงินที่ไดม้าจากการขายขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ปุ๋ย และสารเคมีชาวกะเหร่ียงสวนผึ้งเขา้เมืองเพือ่
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ขายแรงงานเด็กรุ่นใหม่ไม่กลา้เอ้ือนเอ่ยวาจาภาษาทอ้งถ่ิน เม่ือไร่หมุนเวยีนล่มสลาย จิตวญิญาณ

กะเหร่ียงก็เร่ิมสาบสูญท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและสูญเสียพื้นที่ทางวฒันธรรมและพื้นที่การเมือง

การปกครองทอ้งถ่ิน กะเหร่ียงสวนผึ้งไดส้ร้างและหาพื้นที่ใหม่ในสงัคมเพือ่จะดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์

ของตนดว้ยการหาความหมาย การตีความ และอธิบายตวัตนโดยการร้ือฟ้ืน กิจกรรมทางดา้นประเพณี

ทอ้งถ่ิน 

     2.7 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนของชาวกระเหร่ียงในอดีตเป็นอยา่งไร 

ที่อยู่อาศัย 

การพจิารณาบา้นของไทยกะเหร่ียง สามารถสะทอ้นและเขา้ใจวฒันธรรม และชีวติความ

เป็นอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี บา้นแบบกะเหร่ียงเป็นเรือนเคร่ืองผกู โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไมไ้ผ ่การมุง

หลงัคาใชว้สัดุมุงหลายอยา่งประกอบกนั  เช่น ใบแฝก ใบไผ ่ใบคอ้ ใบละ(คลา้ยใบตน้หมาก) และ

ใบตองตึง ส่วนหลงัคาที่ต่อออกไปเป็นปีกนกนั้น มกัจะมุงดว้ยไมไ้ผผ่า่ซีกโดยจะเรียงสลบักนั บริเวณ

จัว่บา้นมกัมุงดว้ยใบคอ้เป็นส่วนใหญ่และไมป้ั้นลมยาวยืน่ไขวก้นัคลา้ยเขาควาย 

บา้นของไทยกะเหร่ียงนั้นขึ้นไปท่ีช่วงบนัไดแลว้จะพบชายเรือนท่ีไม่มีหลงัคาเป็นลานกวา้ง

ไวส้าํหรับตากผา้ หรือไวใ้ชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ เรียกวา่ บึ่งลงัคุด ขึ้นไปประดบัพื้นบา้นจะมี 2 ระดบั 

ระดบัแรกไวส้าํหรับรับแขกที่มาเยอืนเรียกวา่ ชิเฉ่ิง และระดบัต่อไปจะสูงกวา่ระดบัแรกแต่ไม่มากนกั

เป็นการใหเ้กียรติใหแ้ขกที่มาเยอืนนอนพกัผอ่น และต่อมาเป็นท่ีนอนพกัของเจา้ของบา้น ผูม้าเยอืน

ไม่สามารถเขา้ไปได ้จะเป็นการผดิผเีรียกวา่ เดาะพล่ิง และต่อไปจะมีครัวระดบัของพื้นจะเท่ากนั บึ่ง

ลงัคุด และยุง้ขา้วเรียกวา่ พลัง่ถุ 

เน่ืองจากบา้นเรือนของกะเหร่ียงยกพื้นสูงจากพื้นดินมากพื้นท่ีใตถุ้น จึงสามารถมาใช้

ประโยชน์มากมายสามารถป้องกนัจากสตัวร้์าย และสามารถเก็บข่าวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวมาได ้แต่บาง

แห่งมีการสร้างเป็นยุง้ขา้วต่างหากจากตวับา้น นอกจากน้ีบริเวณใตถุ้นยงัสามารถเก็บฟืนไดเ้ป็น

จาํนวนมาก และเป็นที่หัน่ยาสูบดว้ย และในบริเวณใตถุ้นน้ีก็ยงัมี ครกกระเด่ือง ท่ีไวส้าํหรับตาํขา้ว 

     2.8 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนของชาวกระเหร่ียงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร  

 เป็นบา้นไมผ้สมปูน หรือบา้นปูน แลว้แต่ฐานะทางดา้นเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว จะไม่

มีการยา้ยที่ทาํกิน ปลูกพชืแบบหมุนเวยีน(ไร่เล่ือนลอย) จะอยูก่บัที่ดาํเนินชีวติเหมือนคนไทยทุก

ประการบางบา้นก็จะอนุรักษบ์า้นของตนแบบไมไ้ผไ่ว ้ซ่ึงหาไดอ้ยากเตม็ที นอกจากเทศกาลหรือ

ประเพณีที่สาํคญัเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมาเท่ียวชมเท่านั้น จะไดเ้ห็นชาวกะเหร่ียงแต่งชุดกระเหร่ียง

เตม็ยศคร้ังหน่ึง   นอกนั้นก็จะแต่งกายแบบคนไทยจนแยกไม่ออก 
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     2.9 การประกอบอาชีพของคนในอาํเภอบา้นมีอะไรบา้ง  

   1. ทาํไร่สบัปะรด    2.ทาํไร่มนั    3. ทาํไร่ออ้ย   4.ทาํสวนยางพารา  

 5.ทาํสวน ปาลม์           6.ทาํไร่ผกั     7.เล้ียงสตัว ์ววั หมู ไก่เน้ือ แพะ  

 8.คา้ขาย    9.เหมือแร่    10. ลาํไย  เงาะ   11.รับจา้ง  

     2.10 แหล่งนํ้ าของคนในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

   อาํเภอบา้นคามีแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ลาํหว้ยท่าเคย  ลาํหว้ยมะหาด 

 ลาํหว้ยพบุอนบน ลาํหว้ยลาํบวัทอง และลาํหว้ยหนองนํ้ าขุ่น ซ่ึงมีนํ้ าไหลตลอดทั้งปี 

     2.11 คาํวา่ “อัง่หม่ีถ่อง” มีความหมายวา่อะไร  ประเพณี การกินขา้วห่อ 

     2.12 คาํวา่ “อัง่หม่ีถ่อง” มีความสาํคญัอยา่งไร 

 “ขวญัเอย ขวญัอยูใ่นดงมา อยูใ่นป่ามา อยูก่บัผมีา อยูก่บัสางมา ขวญัจงอยา่ไปอยูก่บัผกีบัสาง 

ไม่ใช่เพือ่น ไม่ใช่พวก ไม่ใช่ฝงูเรา ขวญัอยูใ่นดงมาและอยูใ่นหว้ยมา อยูใ่นหนองมา อยูใ่นทุ่งมา มา

อยูก่บัพอ่กบัแม่ มาอยูก่บัลุกกบัแม่ มาอยูก่บัลูกกบัเมีย (ผวั) มาผกูแขนมากินขา้วห่ออยา่ไดไ้ปเท่ียว  

จนไกล 

 น่ีคือ คาํเรียกขวัญของชาวกะเหร่ียงเขตวัฒนธรรมราชบุรี เมื่อเดือนเก้าหรือเดือนหล่าคอก 

มาถึงซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่พชืผลกาํลงังอกงาม แต่ช่วงเวลาหลายเดือนท่ีผา่นมาตอ้งกราํงานเหน็ดเหน่ือย

และตามวถีิชีวติที่อยูป่่าอยูเ่ขา และตอ้งอาศยัฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ดงันั้น ขณะท่ีรอพชืผลกาํลงั

งอกงามรอการเก็บเก่ียวผลจึงเป็นโอกาสวา่งที่จะกลบัมารวมญาติที่บา้นเกิดอีกคร้ัง 

 ในช่วงขวบปีอีกเหมือนกนั ที่ต่างเดินทางไปยงัที่ต่าง ๆ ยอ่มประสบเหตุร้ายแรงเจอเสือสาง

ภูตผเีจบ็ไขไ้ดป่้วย ขวญัยอ่มไม่อยูก่บัเน้ือกบัตวั กะเหร่ียงมีความเช่ือมาแต่โบราณวา่คนเรามี

ส่วนประกอบที่เป็นตวัตน คือ  ร่างกาย  กบัส่วนที่ไม่เป็นตวัตนคือ วิญญาณ  ถา้ขวญัไม่อยูก่บัร่างกาย

เจา้ของขวญัจะไม่เป็นสุขอาจเจบ็ไขไ้ดป่้วยถึงตายได ้ 

 เดือนเกา้หรือเดือนเหล่าค่อก จึงเช่ือวา่เป็นเดือนท่ีไม่ดี เพราะวญิญาณท่ีเป็นภูตผปีีศาจจะออก

หากินและส่ิงที่วญิญาณชัว่จะกินคือ  ขวัญ 

 ดงันั้น ประเพณีกรรมกินขา้วห่อ (อั้งหม่ีถ่อง) เพือ่รับขวญัจึงเกิดขึ้น และเพือ่ใหพ้ธีิกรรมน้ีรับ

ใชส้งัคมกะเหร่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ละหมู่บา้นจึงไดน้ดัหมายวนัจดัไม่ใหต้รงกนั เพือ่จะไดมี้

โอกาสเยีย่มญาติยงัหมู่บา้นอ่ืน ส่วนใหญ่จะกาํหนดเอาวนัพระเป็นเกณฑ ์ คือ  แรม 8 คํ่า แรม 15 คํ่า 

ขึ้น 8 คํ่า และขึ้น 15 คํ่า ปัจจุบนัมกัจะเลือกใหต้รงกบัวนัเสาร์หรืออาทิตย ์เพือ่ใหลู้กหลานที่ไปเรียน
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หรือไปทาํงานที่อ่ืนไดก้ลบัมาร่วมพธีิดว้ยส่วนจะวนัไหนก็แลว้แต่หวัหนา้หมู่บา้นหรือเฒ่าแก่จะเป็นผู ้

กาํหนด แต่ตอ้งทาํกนัทุกครัวเรือน 

 ชาวกะเหร่ียงจะเตรียมส่ิงของก่อนวนังานประมาณ 2 วนั คือวนัแรกเป็นการเตรียมใบตอง 

หรือใบผาก (ใบไผช่นิดหน่ึง) มะพร้าว นํ้ าตาลนํ้ าผึ้ง ตอกไมไ้ผ ่โดยใหลู้กหลานช่วยกนัห่อซ่ึงเป็นขา้ว

เหนียวดิบดว้ยใบตองหรือใบผาก มดัใหแ้น่นดว้ยเสน้ตอก แลว้นาํไปแช่นํ้ าไวห้น่ึงคืน 

 ขา้วห่อปกติห่อเป็น 3 แบบ คือ ข้าวห่อตัวผู้ หมายถึง พ่อ ข้าวห่อตัวเมีย หมายถึง แม่ และ 

ข้าวห่อธรรมดา หมายถึง ลูก ๆ  

 ขา้วห่อสาํหรับพธีิการเรียกขวญัที่เรียกวา่ ข้าวครู  คลา้ยขนัครู จะทาํเป็นพเิศษมีลกัษณะเด่น 

คือ  ใชไ้มไ้ผท่่อนเดียวมาซ่ีเป็นเสน้ตอก แลว้มดัห่อขา้วแบบธรรมดารวมกนัเป็นพวง พวงหน่ึงจะมี 

27 ห่อ บา้นหน่ึงจะมี 1 พวง ถือเป็นการรวมพีร่วมนอ้ง แต่ถา้บา้นใดมีลูกหลานท่ีเกิดขึ้นเดือนเกา้

รวมอยูด่ว้ย จะตอ้งทาํขา้วครูเพิม่ขึ้นอีกหน่ึงพวง แต่พวงน้ีจะมี 29 ห่อ 

 ขา้วครูน้ีเม่ือเสร็จพธีิแลว้จะไม่นาํมารับประทาน แต่จะไปบูชาไวบ้นห้ิงพระหรือหวันอน

ตลอดปี 

 วนัที่ 2 จะเร่ิมขา้วห่อดว้ยหมอ้ ป๊ีปหรือกระทะแลว้แต่สะดวก นํ้ าจ้ิมก็ใชม้ะพร้าวขดูใส่

นํ้ าตาลหรือนํ้ าผึ้ง เคี่ยวกวนเป็นหนา้กระฉีก และในช่วงหวัค ํ่าของวนัน้ีประมาณ 2 ทุ่ม จะไดย้นิเสียงตี

เกราะ เคาะป๊ีป ยงิปืน จุดประทดัเสียงดงัทั้งหมู่บา้น เพือ่ใหข้วญัที่อยูไ่กล ๆ ไดย้นิ รับรู้แลว้รีบเดินทาง

กลบับา้นวนัน้ีทุกบา้นจะเปิดประตูหนา้ต่างทุกบานใหข้วญัไดก้ลบัมาเขา้บา้น 

 พธีิเรียกขวญั เร่ิมดว้ยผูเ้ฒ่าในหมู่บา้นจะนาํกระบุงหรือถาดใส่ห่อขา้ว กลว้ย ออ้ย มะพร้าว 

ยอดดาวเรือง นํ้ าสะอาด เทียน พวงขา้งครูและดา้ยแดง มีสร้อยเงินกาํไลเงินเป็นเคร่ืองประดบั ยกไป

วางไวท้ี่หวับนัไดบา้น แลว้ใชไ้ม่คดขา้วหรือทพัพ(ีนุวะ) เคาะที่แม่บนัไดพร้อมกล่าวคาํเรียกขวญั มี

ความหมายทาํนองชกัชวนขวญัที่กระเจิงไปตามที่ต่าง ๆ ใหก้ลบัมาซ่ึงมกัจะมีขอ้ความคลา้ยกนัทุก

บา้น ดงัขอ้ความที่ยกมาใหเ้ห็นแลว้ 

3.ระบบการปกครอง 

    3.1 อาณาเขตการปกครองของอาํเภอบา้นคามีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นก่ีตาํบล  

อาํเภอบา้นคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตาํบล  

     มีการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3 แห่ง 

1)    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคา 
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2)    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบึง 

3)    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพนัจนัทร์  

อาํเภอบา้นคา  มีหน่วยราชการต่าง ๆ ท่ีส่งขา้ราชการมาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการประจาํท่ีวา่การ นั้นมี

ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนกลาง จาํแนกได ้ดงัน้ี  

     2.1 ราชการส่วนกลาง  

2.2 ราชการส่วนภูมิภาค  

2.3 ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

   3.2 ผูน้าํชุมชนในอดีตที่ชาวบา้นใหก้ารยอมรับนบัถือไดแ้ก่บุคคลใด 

ผูน้าํกองกาํลงัชาวกะเหร่ียงท่ีดูแลชายด่านชายแดนดา้นตะวนัของราชบุรีในสมยัรัชกาลท่ี 3  

คือ หลวงพทิกัษค์ีรีมาตย ์กะเหร่ียงสวนผึ้ง 

 กาํนนั ละเอ่ิง  เป็นกาํนนักระเหร่ียงคนแรก ของเขตน้ี ต่อมาเม่ือปี 2518 

              นายเดชา   ชีช่วง อดีตกาํนนับา้นโป่งกระทิงเป็นเซย้คูม้าทุกปี 

. พระอธิการองอาจ อธิปุ�ฺโญ  เจา้อาวาสวดัเก่าตน้มะค่า  ตาํบลหนองพนัจนัทร์ บา้นคา 

ราชบุรี    

2. พระอาจารยม์งคล สิริมงัคโล วดัป่าโป่งกระทิง ตาํบลบา้นบึง 

3.พระภทัรศีลสงัวร หรือหลวงปู่เจริญ ราหุโล วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย  ตาํบลบา้นคา 

   3.3 ชาวกะเหร่ียงมีความสาํคญัต่ออาํเภอบา้นคาอยา่งไร 

 ไทยกะเหร่ียง  หมายถึง  ชาวไทยท่ีมีเช้ือสายกะเหร่ียงอนัมีประวติัอพยพยา้ยถิ่นเขา้มาใน

จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงเป็นคนไทยที่ยงัดาํเนินชีวติแบบวฒันธรรมกะเหร่ียง 

 กล่าววา่ไทยกะเหร่ียงมีคงความสาํคญัต่อการปกป้องรักษาพื้นดิน และทรัพยากรของไทย

เท่าๆ กบัชาวไทยเหมือนกนั  มีหลกัฐานเอกสารและคาํบอกเล่าวา่  ส่วนใหญ่อพยพมาตั้งแต่สมยั

อยธุยาตอนปลายจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์มาแลว้  และโดยสภาพปัจจุบนัลูกหลานไทยกะเหร่ียงก็

คือ  ชาวไทยตะนาวศรี 

 กะเหร่ียงเป็นชนชาวเขาเผา่หน่ึงในประเทศไทย  อาศยัอยูต่ามทิวเขาถนนธงชยั  และทิวเขา

ตระนาวศรีอนัเป็นทิวเขาพรมแดนระหวา่งไทยและพม่า  มีอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

และเล่ือนเขา้ไปอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัลาํพนูก็มี  จงัหวดัตาก  จงัหวดักาญจนบุรี  จงัหวดั

ราชบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ไทยกะเหร่ียงเหล่าน้ีเป็น

ส่วนหน่ึงของประเทศไทยกะเหร่ียงส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศพม่า และเร่ือยๆ ลงมาไปตามพรมแดนต่อ

ไทยไปถึงแควน้ตะนาวศรีของประเทศไทย 
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 ไทยกะเหร่ียงจงัหวดัราชบุรีมีอยู ่ 3  อาํเภอ  ไดแ้ก่  อาํเภอสวนผึ้ง  อาํเภอปากท่อ และก่ิง

อาํเภอบา้นคา  ไทยกะเหร่ียงในจงัหวดัราชบุรีมีเช้ือสาย  2  ชนเผา่  คือ  โปและสะกอ  ไทยกะเหร่ียง

อาํเภอสวนผึ้งจะมีทั้งเช้ือสายเผา่โป และสะกอ  ส่วนอาํเภอปากท่อและก่ิงอาํเภอบา้นคามีเช้ือสายไทย

กะเหร่ียงเผา่โปเท่านั้น 

    3.4 อาํเภอบา้นคาแยกตวัออกจาก อาํเภอใด 

           สวนผึ้ง อาํเภอบา้นคา เดิมเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บการยกฐานะ

ขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอโดยรวมตาํบลบา้นคา ตาํบลบา้นบึง ตาํบลหนองพนัจนัทร์ ขึ้นเป็น  ก่ิงอาํเภอบา้นคา 

เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2540 

4. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

   4.1 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคาประกอบอาชีพอะไร 

 เน่ืองจากพื้นที่ของอาํเภอบา้นคา เหมาะสมแก่การเกษตรและการปศุสตัว ์ทาํใหป้ระชากรใน

พื้นท่ีมีอาชีพดา้นการเกษตร และการปศุสตัวเ์ป็นหลกั ประชากรมีรายได ้

4.2 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคา มีการคา้ขายอะไร  

   ผลิตผลทางการเกษตร   นํ้ ามนั   ของชาํ 

   4.3 ชาวกะเหร่ียงประกอบอาชีพอะไร ทาํไร่  ทาํสวน  รับราชการ(การเมือง) สอบ. ผูใ้หญ่  กาํนนั 

   4.4 ในอาํเภอบา้นคา มีโรงงานอะไรบา้ง 

    โรงงานสบัปะรดกระป๋อง  โรงงานโม่หินเฟสปา 

   4.5 อาชีพช่างฝีมือในบา้นคา มีอะไรบา้ง   ช่างทอผา้กะเหร่ียง    ช่างทาํเคร่ืองเงินกะเหร่ียง 

 กงัหนันํ้ าจากวสัดุเหลือใช้      ฟอร์นิเจอร์จากรากไม ้

   4.6 ตาํบลบา้นคา มีงานหตัถกรรมอะไรบา้ง   ผา้ทอกระเหร่ียง  

   4.7 ตาํบลหนองพนัจนัทร์ มีงานหตัถกรรมอะไรบา้ง  ฟอร์นิเจอร์จากจากไม ้

   4.8 ตาํบลบา้นบึง มีงานหตัถกรรมอะไรบา้ง 

ช่างทาํเคร่ืองเงินกะเหร่ียง  กงัหนันํ้ าจากวสัดุเหลือใช้ 

   4.9 สินคา้ส่งออกของอาํเภอบา้นคาคืออะไร   สบัปะรดกระป๋อง    หินเฟสปา  

   4.10 สถานที่ท่องเที่ยวของอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

อาํเภอบา้นคา นอกจากมีทิวทศัน์สองขา้งถนนหมายเลข 3313 ที่สวยงามเพลินตาแลว้ ยงัมีสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดงัน้ี 

1. บ่อนํ้ าพนุาํร้อน ตั้งอยู ่หมู่ที่ 4  ตาํบลบา้นบึง ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคาไปทางทิศใต้

ประมาณ 30  กิโลเมตร  
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2. นาํตกซบัเตย อยูห่่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคา ประมาณ 25  กิโลเมตร 

3. นํ้ าตกหว้ยสวนพลู ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคาประมาณ 25 กิโลเมตร 

4. วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคาประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

5. อ่างเก็บนํ้ าหว้ยท่าเคย อยูห่่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคาประมาณ 24 กิโลเมตร 

5. ศาสนาและความเช่ือ 

     5.1 ชาวบา้นในอาํเภอบา้นคามีความเช่ือเร่ืองการนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอะไรบา้ง  

อฐิัธาตุหลวงปู่ เทสก ์   ศาลเจา้ท่ีกลางหมู่บา้น   ภูตผปีีศาจ 

     5.2 เพราะสาเหตุใดจึงมีศรัทธาหรือมีความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินั้น  

   การเชิญผีที่มาทราบสาเหตุการเสียชีวิต  ไทยกะเหร่ียงในสมยัโบราณนอกจากจะนบัถือพทุธ

ยงันบัถือผจีากการสมัภาษณ์  นายปุ๊   บุญกร  นายเดชา  ชีช่วง  และนางลดัดา  ชยันิยม  ในสมยัโบราณ

กะเหร่ียงทุกคนจะมีการนบัถือผ ี นบัถือพทุธ  นบัถือผป่ีา  ไทยกะเหร่ียงส่วนใหญ่ออกไปหาของป่า

มกัเสียชีวติในป่าหรือบนภูเขาโดยไม่รู้สาเหตุ  คนท่ีเป็นญาติจะไปหาหมอผ ี ในพธีิจะตอ้งนาํไมไ้ผล่าํ

ยาวเท่ากนัจาํนวนมากหรือนอ้ยอยา่งไรก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นคู่  เพือ่จะนาํไมไ้ผม่ากระทบและการนาํไมไ้ผ่

มากระทุง้ตามจงัหวะ  โดยมีผูห้ญิงผูช้ายร่ายราํตามจงัหวะไปกบัการกระทบไมไ้ผ ่ โดยกา้วเทา้ลงที่

ช่องวา่งของไมก้ระบอกก่อนที่ไมจ้กมากระทบกนัเป็นการแสดง  เพือ่เรียกวญิญาณใหผู้ต้ายมาเขา้ร่าง

หมอผ ี การกระทบไมจ้ะหยดุตีและผูร้าํจะหยดุร้องราํเม่ือผเีขา้ร่างหมอผ ี เพือ่จะไดถ้ามผูต้ายวา่ตาย

เพราะสาเหตุใด  ดงันั้นกะเหร่ียงเผา่โปจึงไม่มีการแสดงชุดน้ีมาใชใ้นโอกาสร่ืนเริง  เพราะไม่

เหมาะสมที่จะใชใ้นการแสดง  ส่วนกะเหร่ียงเผา่สะกอที่นบัถือศาสนาคริสตโ์ดยนบัถือพระเจา้องค์

เดียวเท่านั้น  จะนาํการกระทบไมท้ี่มีการร้องเพลงพร้อมกบักระโดดโลดเตน้เป็นการแสดงท่าราํตาม

จงัหวะของไมไ้ผท่ี่กระทบ  และการร่ายราํกบัการกระทุง้ไมม้าแสดงในโอกาสต่างๆ โดยไม่รู้และไม่

เขา้ใจเร่ืองน้ีซ่ึงสมยัโบราณไดใ้ชป้ฏิบติักนัมา 

 การใช้ทัพพีเคาะบันได  ในสมยัโบราณทาํเน่ืองจาก “ตอนกลางคืน ประมาณตี 1 ตี 2 ถา้มี

นกเขาร้อง “จุก๊กรู๊ๆ ๆ ไทยกะเหร่ียงจะบอกวา่น่ีคือลางสงัหรณ์ วา่ผูห้ญิงในบา้นจะตกไปอยูอี่กโลก

หน่ึง หมายถึง การเสียชีวติ  เหตุการณ์อยา่งน้ี ผูช้ายท่ีเป็นผูใ้หญ่ในบา้น จะนาํทพัพมีาเคาะท่ีบนัได 

และออกเสียงเรียกช่ือผูห้ญิงที่ในบา้นของตน  โดยเรียกช่ือและบอกใหก้ลบัมา ๆ  และเม่ือมีเสียงร้อง

ตอนกลางคืน ตี 1 ตี 2  เช่นกนัก็ถือวา่เป็นลางสงัหรณ์วา่ผูช้ายในบา้นจะกาํลงัถูกทาํใหเ้สียชีวติ  ถา้

อยา่งน้ีผูห้ญิงสาวในบา้นนั้นจะนาํทพัพมีาเคาะท่ีบนัได  และเรียกช่ือผูช้ายในบา้นและบอกวา่ให้

กลบัมา ๆ ”  
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    5.3 “รุกขจือ” ในความหมายของชาวกะเหร่ียงหมายถึงอะไร 

เจา้แห่งตน้ไม ้หรือผตีน้ไมเ้ป็นเทวาอารักษต์น้ไมป้ระจาํหมู่บา้น 

     5.4  ชาวกะเหร่ียงมีพธีิกรรมบูชา “รุกขจือ”อยา่งไร 

ประเพณีเซ่นไหวรุ้กขจือมีขึ้นระหวา่งเดือน 6 แต่ละหมู่บา้นจะจดัไม่ตรงกนัอาจจะเป็นวนัขึ้น 6 ค ํ่า 

หรืออาจจะเป็นวนัอะไรก็ได ้เคร่ืองพธีิกรรมหรือเคร่ืองสกัการะประกอบดว้ยอาหารหวานคาว เหลา้ 

ดอกไม ้ธูป เทียน ที่ขาดไม่ไดค้ือขา้วปากหมอ้ มะพร้าวอ่อน ไก่ตม้ ไข่ตม้ 

 เม่ือถึงวนันดัหมาย ผูค้นในหมู่บา้นมาชุมนุมกนัท่ีตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้น เซย้คูจ้ะเป็นสะพาน

เช่ือมชีวติกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบพธีิเร่ิมดว้ยจุดธูปเทียนนาํมาแลว้ทุกคนจุดตาม

บอกกล่าวเชิญรุกขจือมารับของเซ่นไหว ้ขอใหช่้วยคุม้ครองคนในหมู่บา้นใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข แลว้นาํ

ธูปเทียนไปปักที่โคนตน้ไมใ้หญ่ จากนั้นเซย้คูจ้ะหยบิขา้วปลาอาหารที่นาํมาอยา่งละนิดละหน่อยวาง

บนแคร่ไม ้   แลว้เช้ือเชิญรุกขจือมารับของเซ่นไหว ้

 คร้ันไดเ้วลาสมควรแลว้ เซย้คูจ้ะบอกลาของเซ่นไหว ้แลว้นาํเอาอาหารแจกจ่ายใหผู้ร่้วม

พธีิกรรมรับประทานร่วมกนั เช่ือวา่รับประทานแลว้ป้องกนัการเจบ็ไขไ้ดป่้วยเท่ากบัเป็นยา จะตอ้ง

ไม่ใหเ้หลือกลบับา้นเลย 

 ที่หมู่บา้นโป่งกระทิงบน ต.บา้นบึง อ.บา้นคา ตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้นคือ ตน้ไมเ้ป็ด (เซ่นโน่) 

หรือตน้พญาสตับรรณ  ที่กาํลงัเป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบนั กล่าวกนัวา่ ตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้นตน้แรกคือ 

ตน้ไทร (โคลง้) แลว้เปล่ียนมาเป็นตน้หวา้ (เซย้หม่ิง) อยูท่ี่ริม ถนนทางเขา้โรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน ซ่ึง

ขณะนั้นยงัเรียก โป่งกระทิงบน วา่  บา้นบนเขา   แต่เม่ือหน่วยพฒันาการเคล่ือนที่ 12 กรป. กลางไดต้ดัถนน

ผา่นตน้หวา้ ผูน้าํชาวบา้นจึงไดเ้ปล่ียนมาเป็น ตน้ข่อย (เซย้กะเน่) ที่อยูริ่มหว้ย แลว้เดือนหกที่ผา่นมาก็

ไดย้า้ยมาเป็น ตน้ตีนเป็ด โดยมีนายเดชา  ชีช่วง อดีตกาํนนับา้นโป่งกระทิงเป็นเซย้คูม้าทุกปี  

     5.5 ชาวกะเหร่ียงมีพธีิกรรมบูชา “รุกขจือ”เพือ่อะไร 

     5.6 ประเพณีทางดา้นศาสนาของ อาํเภอบา้นคา มีประเพณีอะไรบา้ง  

 ประเพณสัีกการะหลวงพ่อนวม   ณ  วดัแจง้เจริญ หมู่ที่ 3 ตาํบลจอมประทดั  อาํเภอวดัเพลง 

จงัหวดัราชบุรี  หลวงพอ่นวมคืออดีตเจา้อาวาสวดัแจง้รุ่นที่ 3 ในอดีตท่านออกธุดงคเ์จริญกรรมฐาน

ในแถบตะนาวศรี เขตชุมชนไทยกะเหร่ียง  ไดอ้บรมสัง่สอนไทยกะเหร่ียงใหเ้ขา้ถึงพระรัตนตรัย  

คร้ันเม่ือมาจาํวดัที่วดัแจง้เจริญและไดรั้บตาํแหน่งเป็นเจา้อาวาส  ปัจจุบนัท่านมรณภาพแลว้  ท่านเป็น

ที่เคารพนบัถือของไทยกะเหร่ียงในจงัหวดัราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขนัธ ์ไทยกะเหร่ียงใน 3 

จงัหวดั  รวมทั้งกะเหร่ียงสวนผึ้ง  จะมาร่วมงานสกัการะหลวงพอ่นวมที่วดัแจง้เจริญเสมอ เป็นงาน
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ประจาํปีที่ไทยกะเหร่ียงไดสื้บทอดมากกวา่ร้อยปี  ซ่ึงงานประจาํปีน้ีจดัขึ้น ในเดือน 5 ขึ้น  14 – 15 คํ่า 

และแรม 1 คํ่า ของทุกๆปีไทยกะเหร่ียงจาก 3 จงัหวดั จะหลัง่ไหลมาร่วมงานท่ีวดัจาํนวนมากกวา่ 

3,000 คน ทางวดัไดจ้ดัที่พกัพร้อมอาหารเล้ียงดูตลอดระยะเวลา 3 วนั ไทยกะเหร่ียงชายมาบวชเณรแก้

บน หญิงกะเหร่ียงจะมาบวชชีพราหมณ์ มีผูม้าบวชทั้งหญิงและชายจาํนวนมาก 

 ความศรัทธาในหลวงพอ่นวมของไทยกะเหร่ียงนั้นลึกซ้ึงอยา่งยิง่ ชาวไทยกะเหร่ียงจะลม้ตวั

ลงนอนคว ํ่าทอดเป็นสะพานใหห้ลวงพอ่นวมไดเ้หยยีบหลงั ซ่ึงเป็นความศรัทธาในพลงัอาํนาจจิตของ

หลวงพอ่ที่จะช่วยบาํบดัโรคภยัให ้ และเม่ือหลวงพอ่นวมมรณภาพแลว้ภาระการเหยยีบไดมี้การสืบ

ทอดใหก้บัเจา้อาวาสรูปปัจจุบนั เพราะไทยกะเหร่ียงเช่ือวา่จิตวญิญาณของหลวงพอ่นวมอยูก่บัวดั 

และเม่ือพระรูปใดเป็น เจา้อาวาสก็เช่ือวา่เป็นผูสื้บทอดเป็นหลวงพอ่กะเหร่ียง  นบัวา่วดัแจง้เจริญเป็น

วดัที่ชุมชนวนัปีใหม่ของชาวกะเหร่ียงเขตวฒันธรรมราชบุรี 

ประเพณ ีทําบุญเข้าพรรษา 

อาํเภอบา้นคาไดก้าํหนดจดังานแห่เทียนพรรษาขึ้นเป็นประจาํทุกปีเพือ่เป็น การส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม พระพทุธศาสนา โดยมีการ

แห่เทียนพรรษา การประกวดขบวนรถบุปผาชาติของ วดัต่าง  ๆ ณ บริเวณที่วา่การอาํเภอบา้นคาโดย

อาํเภอบา้นคาจะจดัถวายเทียนพรรษา  หลอดไฟฟ้าและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาํเป็นใหว้ดัและที่พกัสงฆใ์นเขต

อาํเภอบา้นคาทุกแห่ง 

ประเพณสีงกรานต์ 

     อาํเภอบา้นคาไดก้าํหนดจดังาน"ประเพณีสงกรานตอ์าํเภอบา้นคา ” ขึ้นช่วงเดือนเมษายน

ของทุกปี  ณ บริเวณที่วา่การอาํเภอบา้นคาเพือ่เป็นการสืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทย

และเป็นการประชาสมัพนัธ ์การท่องเท่ียวของอาํเภอบา้นคา ใหเ้ป็นที่รู้จกัแพร่หลาย ตลอดจนการจดั

กิจกรรมต่าง  ๆ เช่น การรดนํ้ าขอพรผูสู้งอายุ  การประกวดขบวนแห่รถบุปผาชาติของทุกตาํบล            

การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดง ของนกัเรียน ราํวงยอ้นยคุ ฯลฯ 

     5.7 ประเพณีทางดา้นความเช่ือของชาวอาํเภอบา้นคา มีประเพณีอะไรบา้ง 

ประเพณกีินข้าวห่อกะเหร่ียง 

         ประเพณผูีกแขนเรียกขวัญวันกินข้าวห่อ (อั้งหมี่ถ่อง) เดือน 9  เป็นประเพณีที่สาํคญัของ

ชาวไทยกะเหร่ียง สาํหรับใหลู้กหลานไดก้ลบัมาอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากนัในครอบครัว  เป็นวนัรวม

ญาติมากินขา้วห่อดว้ยกนั แลว้ยงักินเพือ่เล้ียงผปู่ียา่ตายายดว้ย การกินขา้วห่อจดัในเดือน 9 ของทุกปี

ไม่มีเวน้ การกาํหนดวนัประเพณีน้ี แต่ละหมู่บา้นกาํหนดกนัเองแลว้แต่ความสะดวก ระยะเวลาท่ีทาํ
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พธีิกรรม 2 วนั แต่วนัที่ร่วมกินขา้วห่อนั้นมีวนัเดียว ในประเพณีเรียกขวญัเดือน 9 ไทยกะเหร่ียงจะ

บอกญาติๆ ของตนใหม้าร่วมงานดว้ยกนั ไทยกะเหร่ียงแต่ละหมู่บา้นก็จะประชาสมัพนัธบ์อกกล่าว

ไปยงัญาติพีน่อ้งที่อยูต่่างถ่ิน รวมทั้งเพือ่นบา้นทั้งที่เป็นไทยกะเหร่ียงและชาวไทยใหท้ราบ และเชิญ

ชวนใหไ้ปเที่ยวที่บา้นของตนเพือ่กินขา้วห่อ 

ประเพณไีหว้รุกขจือ บารมีต้นไม้ใหญ่ของชาวกะเหร่ียง 

         ชาวกะเหร่ียงนบัถือ ซ่งทะรี (เจา้แห่งแผน่ดิน) โพโตกุ๊ (เจา้แห่งนํ้ า) และพบิุโย (เจา้แห่งขา้ว) เป็นส่ิง

ศกัด์ิสิทธิที่ดูแลความอุดมสมบูรณ์ ความสงบสุขของธรรมชาติที่แวดลอ้ม และมีความสาํคญัต่อชีวติ

ชาวกะเหร่ียงตั้งแต่เกิด 

 ในขณะเดียวกนัก็มี เจา้แห่งตน้ไม ้หรือผตีน้ไมเ้ป็นเทวาอารักษต์น้ไม ้เรียกตามภาษามอญวา่          

รุกขจือ ตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้นที่มีรุกขจือสิงสถิตอยูถื่อวา่เป็นตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิทีเดียว 

 ชาวกะเหร่ียงโปในเขตวฒันธรรมราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี และเพชรบุรีที่มีวดัแจง้เจริญเป็นจุดศูนยร์วมจิต

วญิญาณ ต่างก็มีตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้นท่ีค่อนขา้งจะต่างชนิดไม่เหมือนกนัจะเป็นตน้อะไรก็ไดท่ี้เป็น

ตน้ไมย้นืตน้เน้ือแขง็ โดยเลือกเฟ้นแลว้วา่เหมาะกบัหมู่บา้นนั้น ๆ 

 รุกขจือ จะช่วยดูแลชีวติทางสงัคมของผูค้นในหมู่บา้นใหอ้ยูอ่ยา่งสงบร่มเยน็ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย  

ดงันั้นจึงตอ้งประกอบพธีิกรรมเล้ียงผหีรือไหวรุ้กขจือปีละคร้ัง 

 ผูท้ี่มีหนา้ที่ดูแลตน้ไมต้ลอดจนเป็นผูน้าํทางพธีิกรรมไหวรุ้กขจือประจาํปีเรียกวา่ เซย้คู ้  

 ประเพณีเซ่นไหวรุ้กขจือมีขึ้นระหวา่งเดือน 6 แต่ละหมู่บา้นจะจดัไม่ตรงกนัอาจจะเป็นวนัขึ้น 

6 ค ํ่า หรืออาจจะเป็นวนัอะไรก็ได ้เคร่ืองพธีิกรรมหรือเคร่ืองสกัการะประกอบดว้ยอาหารหวานคาว 

เหลา้ ดอกไม ้ธูป เทียน ที่ขาดไม่ไดค้ือขา้วปากหมอ้ มะพร้าวอ่อน ไก่ตม้ ไข่ตม้ 

 เม่ือถึงวนันดัหมาย ผูค้นในหมู่บา้นมาชุมนุมกนัท่ีตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้น เซย้คูจ้ะเป็นสะพาน

เช่ือมชีวติกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบพธีิเร่ิมดว้ยจุดธูปเทียนนาํมาแลว้ทุกคนจุดตาม

บอกกล่าวเชิญรุกขจือมารับของเซ่นไหว ้ขอใหช่้วยคุม้ครองคนในหมู่บา้นใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข แลว้นาํ

ธูปเทียนไปปักที่โคนตน้ไมใ้หญ่ จากนั้นเซย้คูจ้ะหยบิขา้วปลาอาหารที่นาํมาอยา่งละนิดละหน่อยวาง

บนแคร่ไม ้พลางเช้ือเชิญรุกขจือมารับของเซ่นไหว ้

 คร้ันไดเ้วลาสมควรแลว้ เซย้คูจ้ะบอกลาของเซ่นไหว ้แลว้นาํเอาอาหารแจกจ่ายใหผู้ร่้วม

พธีิกรรมรับประทานร่วมกนั เช่ือวา่รับประทานแลว้ป้องกนัการเจบ็ไขไ้ดป่้วยเท่ากบัเป็นยา จะตอ้ง

ไม่ใหเ้หลือกลบับา้นเลย 

 ที่หมู่บา้นโป่งกระทิงบน ต.บา้นบึง อ.บา้นคา ตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้นคือ ตน้ไมเ้ป็ด (เซ่นโน่) 

หรือตน้พญาสตับรรณ  ที่กาํลงัเป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบนั กล่าวกนัวา่ ตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้นตน้แรกคือ 
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ตน้ไทร (โคลง้) แลว้เปล่ียนมาเป็นตน้หวา้ (เซย้หม่ิง) อยูท่ี่ริม ถนนทางเขา้โรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน ซ่ึง

ขณะนั้นยงัเรียก โป่งกระทิงบน วา่  บา้นบนเขา  แต่เม่ือหน่วยพฒันาการเคล่ือนที่ 12 กรป. กลางไดต้ดัถนน

ผา่นตน้หวา้ ผูน้าํชาวบา้นจึงไดเ้ปล่ียนมาเป็น ตน้ข่อย (เซย้กะเน่) ที่อยูริ่มหว้ย แลว้เดือนหกที่ผา่นมาก็

ไดย้า้ยมาเป็นตน้ตีนเป็ด โดยมีนายเดชา   ชีช่วง อดีตกาํนนับา้นโป่งกระทิงเป็นเซย้คูม้าทุกปี  

 ประเพณีการบูชากราบไหวต้น้ไมใ้หญ่รุกขจือดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเคารพเอาใจ

ใส่ที่ชาวกะเหร่ียงมีต่อส่ิงนอกเหนือจากธรรมชาติ ที่ไดดู้แลทุกขสุ์ขของคนในหมู่บา้นตลอดมา ใน

ดา้นมิติทางวฒันธรรมแลว้ความมีชีวติ และพลงัจากรุกขจือจะทาํใหเ้กิดศีลธรรมในชุมชนไดอ้ยา่งดี

ทีเดียว 

     5.8 ประเพณีทางดา้นการประกอบอาชีพ ของอาํเภอบา้นคา มีประเพณีอะไรบา้ง  

ประเพณีสบัปะรดหวานบา้นคา  

    5.9 การละเล่นทอ้งถ่ินของคนในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

การละเล่น 

 ทอยสะบ้านิยมเล่นในประเพณสีงกรานต์   ซ่ึงจะจดัระยะเวลาเดียวกบัสงกรานตข์องคนไทย  

มีการทาํบุญ  เที่ยว  สนุกสนานกนั  และมีการเล่นทอยสะบา้ดว้ย 

 แต่เดิมนั้น เม่ือเล่นทอยสะบา้กนัแลว้ กลางวนัก็จะมีการเล่นนํ้ ากนัใชก้ระบอกสวยๆกระบอก

หน่ึงมีสองปลอ้งตกัรดกนั  ก่อนถึงวนังานแต่ละบา้นจะตอ้งเตรียมทาํกระบอกไมไ้ผไ่วป้ระมาณ 4 – 6 

อนั หรือ 10 อนัขึ้นไป  เพือ่ไวเ้ผือ่คนที่มาเที่ยวจากที่อ่ืนดว้ย  พอทอยสะบา้แลว้กลางวนัก็จะไปตกันํ้ า

ในหว้ยใส่กระบอกไมไ้ผท่ี่เตรียมไวน้ี้มารดกนั  พวกหนุ่มสาวก็จะร้องเพลงเก้ียวพาราสีกนั  แต่ก่อน

นั้นสงกรานตจ์ะมีงานถึง 3 วนัพอวนัสุดทา้ยตอนเยน็ก็จะสรงนํ้ าพระเลย  ตอนกลางคืนระหวา่งสาม

วนัก็จะมีการเล่นราํวงร้องเพลงกนัในวนัสงกรานต ์ ลูกหลานจะพากนัไปอาบนํ้ าใหผู้เ้ฒ่าผูแ้ก่ดว้ย 

 ปัจจุบนัประเพณีสงกรานตม์กัมีวนัเดียว  บางปีจะเล่นในหมู่บา้น  บางปีจะเล่นท่ีลานวดั  

แลว้แต่จะนดัหมายกนั และยงัคงมีการเล่นทอยสะบา้กนัอยูด่ว้ย อุปกรณ์ที่ใชเ้ล่นสะบา้ก็ยงัมีอยู ่ผูท้ี่

เล่นสะบา้มกัจะเป็นหนุ่มสาวเป็นส่วนมาก  ผูห้ญิงที่แต่งงานแลว้จะไม่เล่นสะบา้  แต่ผูช้ายที่แต่งงาน

แลว้บางคนก็ยงัเล่นอยู ่

 การเล่นทอยสะบา้นั้นจะแบ่งเป็น 2 ทีม  จะมีผูเ้ล่น  4 คน หรือมากกวา่ลูกสะบา้ท่ีใชเ้ล่นนั้น

เป็นลูกไมท้ี่ไดม้าจากตน้  เป็นวสัดุจากธรรมชาติโดยตรง ปัจจุบนัหาไดย้ากแลว้ การเล่นนั้นจะตั้งฐาน

ลูกสะบา้ของแต่ละฝ่าย ระยะห่างประมาณ 4 – 5 เมตร และมีตวัโยนต่างหากไวส้าํหรับโยนฐานของ

ลูกสะบา้ของฝ่ายตรงขา้มประมาณฝ่ายละ 16 – 20 ลูก  หากฝ่ายใดแพจ้ะถูกลงโทษโดยการใช้

ลูกสะบา้เคาะที่หวัเข่า หากฝ่ายใดสามารถทาํใหฐ้านลูกสะบา้ของฝ่ายตรงขา้มลม้จนหมดหรือไม่ก็ตวั
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โยนสะบา้นั้นของฝ่ายใดหมดก่อน และถา้ฝ่ายใดทอยสะบา้ไปถูกตวัท่ีลม้ของฐานสะบา้ของฝ่ายตรง

ขา้มอีก ฐานสะบา้สะบา้ลูกนั้นก็จะสามารถลุกขึ้นตั้งใหม่ไดอี้ก 

           เดินไต่ลวด   ดว้ยลวดสลิง  เป็นการละเล่นแบบกายกรรม  เยาวชนผูเ้ดินไต่ลวดจะถือดาบ  ถือ

ร่ม  ถือกระบุง  ฯลฯ  เดินไต่ลวดขา้มไป – มา อยา่งน่าหวาดเสียว และทาํใหเ้กิดความสนุกสนานและ

ระทึกใจ 

 5.10 “หลวงปู่ เทกส์ ” คือใคร 

พระราชนิโรธรังสีคมัภีรปัญญาวิศิษฏ์  (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วดัหินหมากเป้ง อ.ศรี

เชียงใหม่ จ.หนองคาย  กาํเนิดเม่ือวนัที่ 26 เมษายน  พ.ศ.2445 (ปีขาล) เป็นบุตรของนายอุตส่าห์ นาง

คร่ัง ครอบครัวชาวนา  บา้นนาสีดา ตาํบลกลางใหญ่ อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี  เม่ืออาย ุ 18 ปี มี

โอกาสติดตาม พระอาจารยสิ์งห์ ขนัตยาคโม ออกธุดงค ์และบรรพชา เป็นสามเณร  ที่วดับา้นเคง็ใหญ่ 

โดยมีพระอาจารยลุ์ย เป็นอุปัชฌาย ์ต่อมาไป ศึกษาธรรมที่วดัสุทศันาราม เมืองอุบล และเรียนหนงัสือ

ที่วดัศรีทอง เม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 อุปสมบท ณ พทัสีมาวดัสุทศันาราม โดยมีพระมหารัฐ

เป็นพระอุปัชฌาย ์พระมหาป่ิน ปัญญาพโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์  ต่อมาไดอ้อกธุดงคไปกบัพระ

อาจารยสิ์งห์ ขนัตยาคโม ไดมี้โอกาสวาสนากราบ  นมสัการพระเดชพระคุณหลวงปู่มัน่   ภูริทตัโต  ที่

บา้นคอ้ อาํเภอบา้นผอื อุดรธานี ทาํให ้มีกาํลงัจิต กาํลงัใจ ในการปฏิบติัธรรมบาํเพญ็ความเพยีรอยา่ง

ยิง่ คร้ังสมยัที่ท่านพระอาจารยม์ัน่    ภูริทตัโต ไปพาํนกัทางภาคเหนือ  ท่านพระอาจารยเ์ทสก ์เทสรังสี  

ไดจ้าริกธุดงคกบัพระอาจารยอ่์อนสี ไปกราบท่านอาจารยใ์หญ่ท่ี   ป่าเม่ียง   ดอยแม่ป๋ัง เชียงใหม่ และ

ไดป้ฏิบติัธรรมในภาคเหนือ ถ่ินมูเซอร์ และมาโปรดสาธุชนแถบลาํพนูจนกลบัมา ภาคอีสานพาํนกัที่

วดัอรัญญวาสี  ท่าบ่อ หนองคาย  ปี พ.ศ.2492 ไปเยีย่มหลวงปู่ มัน่ที่อาพาธที่วดับา้นหนองผอื  นาใน        

อ.พรรณานิคม จ.สกลนครจนกระทั้งท่าน  พระอาจารยใ์หญ่  ละสงัขาร   ต่อมาปี พ.ศ. 2493 ท่านไปจาํ

พรรษาที่ภูเก็ตและเผยแผศ่าสนธรรมในภาคใต้  ร่วมกบัหมู่คณะท่านพาํนกัที่ภูเก็ต-พงังา-กระบี่ นาน

ถึง 15 ปีกลบัมาที่ถ ํ้าขามสกลนคร พกัจาํพรรษา ปีรุ่งขึ้นจาริกมาท่ีวดัหินหมากเป้ง  อ.ศรีเชียงใหม่             

จ.หนองคาย ซ่ึงตั้งอ�ู่ริมแม่นํ้ าโขงบรรยากาศดีเหมาะแก่การเจริญธรรมสมัมาปฏิบติั  หลวงปู่เทสก ์       

เทสรังสี เป็นสมณะผูส้มบูรณ์ดว้ยศีลาจารวตัรอนังดงามยิง่ เป็นผูน้าํศรัทธาในการอบรมสัง่สอนธรรม

และนาํสร้างศาสนสถานเพือ่การจรรโลงพระบวร พทุธศาสนาหลายแห่งในถ่ินแถบอีสาน เป็นปูชนียา

จารยข์องชนทุกระดบัชั้น ในปัจฉิมวยัท่านไปพาํนกัพกัที่วดั ถํ้าขามและละสงัขาลดว้ยอาการสงบเม่ือ

วนัที่ 19 ธนัวาคม 2537 เวลาประมาณ 22.00 น สิริรวมอายไุด ้ 93 ปี 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้ พระบรมราชินีนาถ ไดพ้ระราชทานนํ้ าอาบศพและทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้พระราชทานโลงทองทึบ  และทรงรับงานบาํเพญ็กุศลอยูใ่น  พระบรมราชานุเคราะห์  พธีิ

 

http://www.dhammathai.org/monk/sangha37.php
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พระราชทานเพลิงศพ  หลวงปู่ เทสก ์เทสรังสี มีที่วดัหินหมากเป้ง นบัเป็นงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเถราจารยค์ร้ังประวติัศาสตร์ พระเจดียน้ี์ช่ือวา่  “พระเจดียอ์ฐิัธาตุหลวงปู่เทสก์ ” ขา้งในบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ พระพทุธรูปรูปหล่อและอฐิัธาตุหลวงปู่ เทสก ์พร้อมเคร่ืองใชต้่าง ๆของท่าน สร้างเม่ือ

ประมาณ พ.ศ. 2537 

     5.11  “หลวงปู่ เทกส์ ” มีความสาํคญัอยา่งไรกบัอาํเภอบา้นคา 

วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย ตั้งอยูห่มู่ที่ 1 ตาํบลบา้นคา อาํเภอบา้นคา เป็นท่ีตั้งของ  พระเจดียอ์ฐิั

หลวงปู่ เทสก ์เทสรังสี ซ่ึงพระเจดียน้ี์ตั้งอยูบ่นยอดเขา สามารถขึ้นเขาชมไดท้ั้ง การใชร้ถยนตแ์ละการ

เดินทางดว้ยเทา้ ซ่ึงจะมีบนัไดนาคจาํนวน 169 ขั้น วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย    เป็นวดันิกายธรรมยติุ บรรยากาศใน

วดัร่มเยน็ เตม็ไปดว้ยพรรณไมน้านาชนิด 

     5.12 กลุ่มชาติพนัธุใ์นอาํเภอบา้นคามีกี่กลุ่ม  

1.คนไทยเช้ือสายจีน    2.คนไทยทรงดาํ    3.คนไทยยวน  

 4.คนไทยนครปฐม     5.คนไทยราชบุรี      6.ไทยกะเหร่ียง 

6. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน 

    6.1 ชาวอาํเภอบา้นคาเม่ือ 10 ปีที่แลว้ประกอบอาชีพอะไร 

 ทาํไร่ออ้ย ไร่มนั รับจา้งทาํเหมืองแร่  เล้ียงสตัว ์  

    6.2  ชาวอาํเภอบา้นคาในปัจจุบนัประกอบอาชีพอะไร 

 ทาํไร่สบัปะรด ไร่ออ้ย  ไร่มนั เล้ียงววั ไก่ เน้ือ 

    6.3 วถีิการดาํเนินชีวติของคนกะเหร่ียงมกัประกอบอาชีพอะไร 

การทําไร่และการทํานา 

 ชาวไทยเช้ือสายไทยกะเหร่ียง ในอดีตท่ีเคยอยูใ่นประเทศพม่ามีวถีิชีวติในการทาํมาหากิน

รูปแบบการทาํไร่ การทาํนา แต่ละขั้นตอนต่างจากการทาํไร่ทาํนาของคนไทยทัว่ไป    

            การฟันไม้ถางป่า  คือ การตดัตน้ไมเ้ล็กๆที่คลุมพื้นดินในพื้นที่ออกใหห้มด ถา้ตน้ไมข้นาด

ใหญ่ก็ตอ้งตดัก่ิงกา้นที่บงัแสงแดดกบัตน้ขา้วจะตอ้งฟันออกใหห้มด 

         การขุดดินเป็นหลุม  คือ กิจกรรมในช่วงต่อมา  เม่ือในพื้นที่ไดถ้างป่าแลว้จะขดุหลุมเตรียม

ไวห้ยอดขา้ว 

            การหยอดข้าวลงหลุม  คือ หลงัจากขดุดินเป็นหลุมแลว้จะนาํเมล็ดขา้วมาหยอดลงหลุมโดย

เลือกวนัที่ไม่มีฝนตกมาก  เม่ือขา้วงอกออกมาไทยกะเหร่ียงก็จะแยกกลา้ขา้วออกจากกอ 

            การโกยหญ้าทิง้   คือ  เม่ือแยกขา้วออกจากกอแลว้จึงถอนหญา้และโกยหญา้นาํไปทิ้ง 
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 การเกี่ยวข้าว   หลงัจากแยกขา้วและถอนหญา้แลว้ขา้วท่ีตกรวงเร่ิมสุกไทยกะเหร่ียงจะช่วยกนั

เอาแรงเก่ียวขา้ว 

 การเก็บข้าว  คือ  เม่ือเก่ียวขา้วจะนาํมาตากจึงมดัขา้วและนาํขา้วที่เกี่ยวมาวางกองไวใ้น

บริเวณที่เตรียมไว ้

 การเหยียบข้าว   คือ  เป็นขั้นตอนต่อจากการนาํขา้วท่ีเก็บกองไวม้าเหยยีบจึงนาํไปฟาดขา้ว 

 การฟาดข้าว  การฟาดขา้วเป็นกระบวนการผลิตท่ีไทยกะเหร่ียงตอ้งมาเอาแรงกนั โดยใชมื้อ

ยกขา้วขึ้นสูง แลว้นาํกระดง้มาขา้วออกจากรวง 

 การตําข้าว   คือ ก่อนที่จะนาํขา้วไปทาํกินตอ้งนาํขา้วท่ีออกจากรวง มาตาํเอาขา้วเปลือกออก 

 การฝัดข้าวในกระด้ง  คือ  การนาํขา้วท่ีตาํมาแลว้มาใส่ในกระดง้ฝัดขา้วเอาเปลือกออก 

    6.4 ชาวกะเหร่ียงมีวธีิการตีผึ้งอยา่งไร 

กะเหร่ียงตีผึ้ง ที่ อ.สวนผึ้ง มีชุมชนกะเหร่ียงอยูค่่อนขา้งหนาแน่น เม่ือเปรียบเทียบกบั อาํเภอ

อ่ืนๆ ของ จ.ราชบุรี และมีตน้ไมช้นิดหน่ึงที่คลา้ยกบัช่ือของอาํเภอสวนผึ้ง ชาวบา้นเรียกทัว่ไปวา่  "ตน้

ผึ้ง" จึงอาจเป็นไปไดว้า่ การเรียกตน้ผึ้งน้ี เรียกตามสภาพที่ผึ้งมาสร้างรังการจะไดน้ํ้ าผึ้งมารับประทาน  

หรือนาํนํ้ าผึ้งแลกไปเปล่ียนส่ิงของกบัผูค้นถ่ินอ่ืนๆ  ชาวกะเหร่ียงราชบุรีมีภูมิปัญญาเก็บเอานํ้ าผึ้งอยู่

บนคาคบไมท้ี่สูงขนาดแหงนคอตั้งบ่าไดอ้ยา่งชาญฉลาด  ประกอบกบัความเด็ดเด่ียวใจกลา้ ระคนกบั

ความที่มีจิตนอบนอ้มในธรรมชาติ ดงันั้น  เม่ือกล่าวถึงการตีผึ้ง จึงตอ้งนึกถึงชาวกะเหร่ียงเป็นลาํดบั

ตน้ๆเม่ือหมายตาวา่จะเก็บนํ้ าผึ้งที่ทาํรังบนก่ิงไมจ้ากตน้ใด  หมอผึ้งหรือผูน้าํในการตีผึ้ง  จะนาํพรรค

พวกไปตอกทอยเตรียมไวใ้นช่วงเยน็ หากบริเวณโคนตน้ไมมี้เถาวลัยห์รือพงหนาม จะตอ้งถางใหเ้ป็น

เวิง้พอที่จะเขา้หรือออกไดส้ะดวก  ก่อจะเร่ิมตอกทอย ผูต้อกจะนัง่ยอง  ประนมมือกล่าวขอขมาแม่

นางไมท้ี่ตนตอ้งตอกทอยลงไป และขอใหแ้ม่นางไมห้นุนนาํใหก้ารตอกทอยสาํเร็จดว้ยดี  ผูต้อกทอย

จะเตรียมทอย (ถ่าเล่) ใส่ยามสะพายขึ้นไปพร้อมกบัคอ้นตอกทอย (จะคึ่ง) การตอกทอยดอกแรก  จะ

ตอกตั้งแต่ระดบัที่ขากา้วจากพื้นดินไดพ้อดี แลว้ตอกสูงขึ้นหากจากระยะเดิมสูงประมาณศอ กเศษขึ้น

ไปเร่ือยๆ จนใกลก้บัรังผึ้งวธีิการตอกทอย ใชมื้อขา้งหน่ึงจบัทอยระดบัไหล่เอาไว้  ส่วนมืออีกขา้งลว้ง

ทอยในยา่ม กาํใหแ้น่นแลว้กระแทกใหฝั้งลงไปในเปลือกไม ้พอท่ีทอยจะตรึงอยูไ่ด ้ต่อจากนั้นมือขา้ง

เดิมจึงหยบิคอ้นแลว้ตีทอย 2-4 คร้ัง เพือ่ใหท้อยฝังลึกลงตรึงแน่น พอเพยีงที่จะรับนํ้ าหนกัคนได ้ทาํ

เช่นน้ีเร่ือยๆ ไปมีการสอนย ํ้าอยา่งหนกัแน่นวา่  หา้มมิใหใ้ชท้อยเดิมท่ีเคยมีผูต้อกไวแ้ลว้  เพราะความ

แขง็แรงทนทานของทอยจะคาดคะเนดว้ยตาไม่ได ้จึงตอ้งใชค้อ้นต่อยใหห้กั  แลว้ใหต้อกทอยดอก

ใหม่ในบริเวณและระยะที่เหมาะสม หา้มตอกซํ้ ารอยเดิมขอ้ปฏิบติัอีกหลายประการที่มิไดต้ราไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร แต่ไดบ้อกสอนกนัมาวา่ หา้มตีผึ้งในวนัพระและในรอบหน่ึงปี มีฤดูตีผึ้งได ้ 2 เดือน 
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คือ เดือน 5 เป็นช่วงที่นํ้ าผึ้งมีรสหวานเป็นพเิศษ และจะตีอีกคร้ังในเดือน 9 ซ่ึงการมีขอ้ปฏิบติัและ

ระยะเวลาตีผึ้งเช่นน้ี ทาํใหผ้ึ้งไดมี้โอกาสไดข้ยายพนัธุข์ ั้นตอนการเก็บนํ้ าผึ้งหลงัตอกทอยไวต้อนเยน็  

ตอ้งรอใหฟ้้ามืดสนิทประมาณ 1 ทุ่ม ถา้เป็นวนัขา้งขึ้นเดือนหงายจะตอ้งรอเวลาใหเ้ดือนตก แต่โดย

ธรรมเนียมปฏิบติัแลว้ ชาวกะเหร่ียงไม่นิยมตีผึ้งในเวลาคา้งขึ้น แต่เลือกเอาวนัขา้งแรม เม่ือดวงอาทิตย์

ตกไม่นาน ทอ้งฟ้าก็จะมืด เพราะตอ้งตีผึ้งในเวลาฟ้ามืดเท่านั้น ก่อนปีนตน้ไม ้หมอผึ้งไหวส้กัการะแม่

นางไมอี้กคร้ังหน่ึง วา่จะไปขอเก็บนํ้ าผึ้งขา้งบน ขอแม่นางไมไ้ดโ้ปรดคํ้าชู อยา่ใหพ้ลดัตกลงมาหมอ

ผึ้งใชเ้ชือก (เถาวลัยห์รือหวายก็ได)้  ผกูป๊ีบแลว้สะพายป๊ีบไวท้ี่บ่าขา้งใดขา้งหน่ึง หรือถือปลายเชือก

อีกขา้งหน่ึง แลว้เหยยีบทอยไต่ขึ้นไป พร้อมกบัฟ่อนคบเพลิงที่เตรียมไหว ้เม่ือไปใกลรั้งผึ้ง หมอผึ้งจะ

จุดคบเพลิงซ่ึงมดัเป็นฟ่อนเหมือนไมก้วาดทางมะพร้าว แต่มดัหลายเปลาะ  ปล่อยใหส่้วนปลายบานช้ี

กางออกคบเพลิงน้ี ทาํจากกาบมะพร้าวแหง้ หรือเถารางจืดหรือเถาหมูป่าก็ได ้เพราะมีคุณสมบติัไม่ติด

ไฟเป็นเปลวเพลิง แต่ติดไฟคุแดงคลา้ยไฟปลายธูป  ส่วนที่ติดไฟแดงน้ีเปราะ เม่ือถูกกระแทกหรือ

กระเทือนก็จะหกัโดยง่าย  แต่เศษไฟท่ีเหลือก็จะลามปลายไมเ้ขา้มาใหม่เร่ือยๆ ดว้ยภูมิรู้น้ีเอง  ชาว

กะเหร่ียงจึงนาํไมด้งักล่าว มาทาํคบเพลิงตีผึ้งหมอผึ้งใชด้า้นขา้งของฟ่อนคบเพลิงกวาดที่รังผึ้ง  ซ่ึงมีผึ้ง

จบัหุม้โดยรอบ ทาํใหป้ลายของซ่ีคบเพลิงที่ติดไฟแดง แต่ละซ่ีนั้นหกั  และร่วงกราวลงเบื้องล่าง  

บรรดาผึ้งเม่ือเห็นแสงไฟ ก็จะบินตามสะเก็ดไฟไปทนัที หมอผึ้งกวาดรังผึ้งคร้ังใด  ปลายคบเพลิงก็จะ

หกัและร่วงพลูลงทุกคร้ัง ผึ้งที่เหลืออยูก่็จะบินตามไฟลงไปทุกคร้ังเช่นกนั เม่ือผึ้งเกือบทั้งหมดบินไป

ตามแสงไฟ จึงเหลือเพยีงรังผึ้งและหวันํ้ าหวาน  หมอผึ้งรวบใส่ป๊ีบที่เตรียมไวอ้ยา่งรวดเร็ว  ขั้นตอนน้ี

หมอผึ้งมีโอกาสถูกผึ้งต่อยไดง่้าย หมอผึ้งบางคนถูกผึ้งต่อยจนตวัชาหรือตกตน้ไมจ้นเสียชีวติก็มี  อน่ึง 

ขณะที่ไต่ขึ้นไปเก็บนํ้ าหวาน  หมอผึ้งจะร้องเพลงกะเหร่ียง เช่ือวา่เป็นการกล่อมแม่นางไมใ้ห้

เคลิบเคล้ิม  ไม่ทาํอนัตราย หรือผลกัใหต้กตน้ไม้  ความรู้อีกอยา่งหน่ึง คือ  ถา้มีผึ้งหลายรังที่ตน้ไม้

เดียวกนั จะเลือกตีผึ้งจากรังบนก่อน เพราะขณะที่ตีรังบนสะเก็ดไฟจากคบเพลิงจะร่วงลงมา ผึ้งที่อยูรั่ง

ล่างจะบินตามไฟไปดว้ยเช่นกนั  ทาํใหทุ้่นเวลาในการกวาดเขี่ยผึ้งรังที่อยูเ่บื้องล่าง  นอกจากน้ี ชาว

กะเหร่ียงสอนกนัไวว้า่ ขณะที่ตีผึ้ง  หา้มพรรคพวกที่อยูข่า้งล่างก่อไฟ ฉายไฟ แมก้ระทัง่สูบบุหร่ี 

เพราะแสงไฟในยามมืด จะเป็นช่องทางใหผ้ึ้งบินไปหาและต่อยคนใกลต้น้กาํเนิดไฟได้  ยิง่ถา้เป็นกอง

ไฟที่เป็นเปลวเพลิง ผึ้งจะบินเขา้กองไฟและตายในทนัที 

6.5 ชาวอาํเภอบา้นคามีวธีิการถนอมอาหารจากพชือยา่งไร 

        ดองเคม็   ตากแหง้   อดัป๊ีป(หน่อไม)้ 

6.6 ชาวอาํเภอบา้นคามีวธีิการถนอมอาหารจากสตัวอ์ยา่งไร     ตากแหง้  หมกัเป็นปลาร้า  ปลาสม้ 

6.7 การทอผา้ของชาวกะเหร่ียงใชว้ธีิการอะไร 
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 รูปแบบการทอผา้แบบกะเหร่ียงเดิมในแต่ละทอ้งถ่ินใชเ้คร่ืองทอผา้แบบสายคาดหลงั  

เน่ืองจากมีโครงสร้างที่ไม่ซบัซอ้น  ในบางที่เท่านั้นที่มีการส่งเสริมการทอผา้แบบก่ีกระตุก  เคร่ืองทอ

แบบสายคาดหลงัเป็นเคร่ืองทอผา้แบบโบราณการทอผา้เป็นวฒันธรรมที่เก่าแก่ดั้งเดิมอยา่งหน่ึงของ

กะเหร่ียง กะเหร่ียงทอผา้ใชเ้องในครอบครัวมาเป็นเวลานานแลว้  กรรมวธีิการทอผา้ของกะเหร่ียง

เป็นส่ิงที่น่าสนใจ 

 สีที่ใชย้อ้มเสน้ดา้ยนั้นเป็นสีที่ไดม้าจากธรรมชาติท่ีไดจ้ากการนาํราก  ลาํตน้  เปลือก  ใบ  

เมล็ด  ของตน้ไมม้าตม้ยอ้มเป็นสีต่างๆ เช่น เปลือกไมส้กั  ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ฯลฯ มกัหาไดต้ามป่าหรือ

ในที่ห่างไกลจากที่อยูอ่าศยั  ผูช้ายเป็นคนท่ีหามาให ้ ส่วนตน้ไมใ้ชย้อ้มสีเป็นตน้เล็กๆ เช่น ตน้คราม 

ตน้แสด หรือเงาะป่า ฯลฯ ก็จะปลูกบริเวณใกล้ๆ  บา้น และผูห้ญิงจะเป็นผูท้าํการยอ้มสีเอง 

 การทอผา้ของกะเหร่ียงนบัเป็นวฒันธรรมที่น่าสนใจอยา่งยิง่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ

พเิศษทางศิลปะของชาวเผา่โป  เป็นการแสดงออกถึงความมีศิลปะจะเห็นไดจ้ากความพถีิพถินัการทอ  

การประดิษฐล์วดลายและการใชสี้ต่างๆ  

 ขึงดา้ยกบัไมค้าน  2  อนัในแนวนอน  คานดา้นหน่ึงผกูติดกบัหลกั  ส่วนคานอีกดา้นหน่ึงผู ้

ทอจะใชส้ายหนงัคลอ้งหวัทา้ย  ติดกบัเอวของตน  ความตึงของดา้ยยนืไม่คงที่  ผูท้อสามารถบงัคบั

ดา้ยยนื  ตรงหรือหยอ่นไดต้ามความตอ้งการ  ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลดีคือ  เน้ือผา้มีความเรียบและแน่น 

สมํ่าเสมอ ผูท้อจะโนม้ตวัไปขา้งหนา้เม่ือตอ้งการ  ใหด้า้ยหยอ่น  และเอนตวัมาดา้นหลงัเม่ือตอ้งการ

ใหด้า้ยดึง 

    6.8 การทอผา้ของชาวกะเหร่ียงมีขั้นตอนอยา่งไร 

 ขึงดา้ยกบัไมค้าน  2  อนัในแนวนอน  คานดา้นหน่ึงผกูติดกบัหลกั  ส่วนคานอีกดา้นหน่ึง  ผู ้

ทอจะใชส้ายหนงัคลอ้งหวัทา้ย  ติดกบัเอวของตน  ความตึงของดา้ยยนืไม่คงที่  ผูท้อสามารถบงัคบั

ดา้ยยนื  ตรงหรือหยอ่นไดต้ามความตอ้งการ  ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลดีคือ  เน้ือผา้มีความเรียบและแน่น 

สมํ่าเสมอ ผูท้อจะโนม้ตวัไปขา้งหนา้เม่ือตอ้งการ  ใหด้า้ยหยอ่น  และเอนตวัมาดา้นหลงัเม่ือตอ้งการ

ใหด้า้ยดึง 

    6.9  พชืสมุนไพรไทย ของอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

สมุนไพร วิธีใช้ สรรพคุณ 

กระชาย นาํเหงา้แหง้มาตม้เอานํ้ าด่ืม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

กระเทียม 
ขดูผวิหนงัส่วนที่เป็นเกล้ือน ฝานหวักระเทียม

ทาถูลงไป 
แกก้ลาก เกล้ือน 
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สมุนไพร วิธีใช้ สรรพคุณ 

ขิง 
ฝนเหงา้ขิงกบันํ้ ามะนาวผสมเกลือเล็กนอ้ย ใช้

กวาดคอ หรือ 
ระงบัอาการไอ และขบัเสมหะ 

ขม้ิน นาํเหงา้มาตาํจนละเอียดคั้นเอานํ้ าใส่แผลสด รักษาบาดแผลสด 

นอ้ยหน่า 
นาํใบหรือเมล็ดมาโขลกใหล้ะเอียดผสมนํ้ า ทา

ศีรษะทิ้งไว ้
ฆ่าเหาและทาํใหไ้ข่เหาฝ่อ 

ฝร่ัง 

ใชใ้บโขลกพอแหลกใส่ลงในนํ้ าตม้ใหเ้ดือด ใส่

เกลือ นาํนํ้ ามาด่ืม 

 

แกท้อ้งร่วง 

กูด 
นาํยอดอ่อนและใบกูดมาลวกกินนํ้ าพริกหรือ

แกง 
บาํรุงผวิชุ่มช่ืนไม่ด่างดาํ ไม่แหง้กร้าน 

กุ่ม นาํใบมาตม้หรือลวกกินกบันํ้ าพริก 

ใบอ่อนนาํมาทาํยาบรรเทาอาการเป็น

อมัพาต บาํรุงเลือด ขบัลม 

 

หางปลา

ช่อน 
นาํมากินสด ๆ หรือนาํมาทาํแกงจืด 

ลดไข ้บรรเทาความร้อนในร่างกาย 

บรรเทาอาการคนัเป็นผืน่ต่าง ๆ 

บรรเทาอาการทอนซิลอกัเสบ อาการ

ตาแดง 

หม่อน นาํใบอ่อนมากินสด  , กินผลหม่อนสุก 

ผลหม่อนบาํรุงประสาท และช่วยตบั

ขบัสารพษิออกจากร่างกายและผวิ  

ช่วยลดความดนัลิตสูง รักษา

โรคเบาหวานใบหม่อนบาํรุงผมไม่

หงอกก่อนวยั 

ยา่นาง 
นาํเถาและใบ มาตม้ ทาํแกง นาํไปปรุงรสใหมี้

กล่ินแปลก 

ช่วยในเร่ืองขยัถ่าย บาํรุงผวิพรรณให้

อมชมพ ูกระตุน้การไหลเวยีนของ

เลือดไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ  

เพกา 
นาํฝักอ่อนมากินสด ๆ ใหร้สหวาน ยอดอ่อน

นาํมาตม้กินกบันํ้ าพริกต่าง ๆ  

ฝักอ่อนบรรเทาอาการทอ้งอืดและ

ช่วยขบัลมและช่วยดูแลผวิใหอ่้อน 
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    6.10  หมอยาสมุนไพรไทยของอาํเภอคือใคร 

นายวิเชียร   ชีนะ  สมุนไพรไทย 

    6.11  ผูท้ี่มีความรู้ทางดา้นการทาํไร่ปลอดสารพษิคือใคร 

1.นายฉตัรชยั  ธนิกกุล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคา และเป็นปราชญช์าวบา้นที่

ริเร่ิมก่อตั้งกลุ่มเกษตรร่วมใจ ในการทาํปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพ ปุ๋ ยชีวภาพนํ้ า เพือ่ปรับสภาพดินและเป็น

ฮอร์โมนเร่งใบของพชืไร่ที่ปลูกในเขตอาํเภอบา้นคา 

  2.นายสกล  บุญธรรม 

    6.12  ผูท้ี่ควรเป็นแบบอยา่งในการประกอบอาชีพของอาํเภอบา้นคา คือใคร 

 1.นายสกล  บุญธรรม   2.นายขจิต  บุญวดัชา้ง   3.นายสมาน  สินธุรส   

4.นายจนัทร์  เรืองเรรา  5.นายชูศิลป์ ชีช่วง 

7.บุคคลสําคญั 

    7.1 บุคคลสาํคญัของอาํเภอบา้นคา ไดแ้ก่ใครบา้ง 

1.พระอธิการองอาจ อธิปุ�ฺโญ  เจา้อาวาสวดัเก่าตน้มะค่า  ตาํบลหนองพนัจนัทร์ บา้นคา  

2. พระอาจารยม์งคล สิริมงัคโล วดัป่าโป่งกระทิง ตาํบลบา้นบึง 

3.พระภทัรศีลสงัวร หรือหลวงปู่เจริญ  

4.นายสกล  บุญธรรม 

5.นายจนัทร์  เรืองเรรา 

สมุนไพร วิธีใช้ สรรพคุณ 

  เยาว ์ เมล็ดนาํมาตม้กบันํ้ าด่ืมแกไ้ป

และขบัเสมหะ 

ผกัแวน่ 
นาํยอดอ่อนมากินสด ๆ จ้ิมกบันํ้ าพริก หรือ

นาํมายาํ ทาํแกงก็ได ้

ช่วยป้องกนัอาการทอ้งผกู กระตุน้

เลือดลมใหเ้ดินสะดวก บาํรุงกระดูก

และฟันใหแ้ขง้แรง 

หนุมาน

ประสาน

กาย 

ใบและยอดอ่อนกินสด ๆ  แกโ้รคทอนซิลอกัเสบ 
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    7.2  บุคคลสาํคญัที่ไดรั้บการยกยอ่งทางดา้นการประกอบอาชีพคือใคร 

1.นายสกล  บุญธรรม   2.นายจนัทร์  เรืองเรรา    3.นายขจิต  บุญวดัชา้ง 

 4.นายสมาน  สินธุรส    5.นายชูศิลป์ ชีช่วงอาย ุ 

    7.3 บุคคลสาํคญัที่ไดรั้บการยกยอ่งทางดา้นการศาสนาคือใคร  

1.พระอธิการองอาจ อธิปุ�ฺโญ  เจา้อาวาสวดัเก่าตน้มะค่า  ตาํบลหนองพนัจนัทร์ บา้นคา    

2. พระอาจารยม์งคล สิริมงัคโล วดัป่าโป่งกระทิง ตาํบลบา้นบึง 

              3.พระภทัรศีลสงัวร หรือหลวงปู่เจริญ  

    7.4 บุคคลสาํคญัที่ไดรั้บการยกยอ่งทางดา้นสมุนไพรคือใคร 

           1. นายวเิชียร ชีนะ สมุนไพรไทย              2.นายบุญส่ง ใจช่ืน  

    7.5 บุคคลสาํคญัที่ไดรั้บการยกยอ่งทางดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มคือใคร 

1.นายเกรียงไกร ชีช่วง 2.นายชูศิลป์ ชีช่วง  3.นายบุญส่ง ใจช่ืน 

    7.6 บุคคลสาํคญัที่ไดรั้บการยกยอ่งทางดา้นผูน้าํชุมชนคือใคร 

1.นายสกล  บุญธรรม  2.นายเกรียงไกร ชีช่วง   3.นายชูศิลป์ ชีช่วง 

    7.7 บุคคลสาํคญัที่ไดรั้บการยกยอ่งทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมของอาํเภอบา้นคาคือใคร 

 1.นายสมาน  สินธุรส   2.ผูใ้หญ่สาย  ทองสี 

    7.8  “ขนุพทิกัษค์ีรีมาตย”์  คือใคร  

 นายกองด่านชาวกะเหร่ียงคนสุดทา้ยไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกาํนนัคนแรกของตาํบลสวนผึ้ง  

    7.9 “ขนุพทิกัษค์ีรีมาตย”์  มีความสาํคญัอยา่งไร 

รัชกาลที่ 3 พระองคไ์ดใ้หก้องกาํลงัชาวกะเหร่ียงควบคุมพื้นที่ชายแดนไทย พม่า นบัแต่ ด่าน

แม่กลอง อุม้ผาง เมืองตาก กาญจนบุรี ถึงราชบุรี ผูน้าํกองกาํลงัชาวกะเหร่ียงที่ดูแลชายด่านชายแดน

ดา้นตะวนัของราชบุรีในสมยัรัชกาลที่ 3 คือ หลวงพทิกัษค์ีรีมาตย ์

ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านบุคคลสําคญั 

1.นางอารีย์ กงจก  อาย ุ41 ปี เป็นผูส้านต่อการทอผา้กะเหร่ียง ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถิ่น

กะเหร่ียงบา้นคา ไดรั้บการถ่ายทอดการทอผา้กะเหร่ียงจากแม่ของสามีซ่ึงเป็นคนไทยกะเหร่ียง 

พฒันาการทอผา้ลายกะเหร่ียงแบบใหม่ ๆ ใหมี้ความสะดุดตา และเน้ือผา้มีคุณภาพ ส่งจาํหน่ายให้

ต่างประเทศ ซ่ึงนาํผา้กะเหร่ียงไปตดักางเกงจีน กางเกงญี่ปุ่ น การทอผา้นั้นใชก่ี้กะเหร่ียง ซ่ึงไดก่้อตั้ง

เป็นศูนยท์อผา้ประจาํหมู่บา้นบึงเหนือ เม่ือปี พ.ศ. 2540 โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก

อุตสาหกรรมจงัหวดัราชบุรี พฒันาชุมชน และสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัราชบุรีเพือ่ต่อยอด
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ศูนยท์อผา้และถ่ายทอดใหเ้ด็กรุ่นลูกรุ่นหลานไดห้ดัทอผา้นางอารีย ์กงจก เป็นวทิยากรสอนผา้ใหก้บั

นกัเรียนในเขตอาํเภอบา้นคา ซ่ึงมีหลกัสูตรทอ้งถิ่นเร่ืองการทอผา้ โดยสอนใหเ้ด็กรู้จกัอนุรักษล์ายผา้ 

ลายกะเหร่ียง สามารถทอผา้ไดแ้ละจาํหน่ายใหน้กัท่องเที่ยว และเก็บไวใ้ชใ้นงานประเพณีต่าง ๆ ของ

ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัเป็นเครือข่ายวฒันธรรมอาํเภอบา้นคา ในการพฒันา ส่งเสริมงานวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน โดยนาํกลุ่มชนเผา่กะเหร่ียงไปร่วมประกวดขบวน 8 ชาติพนัธุข์องจงัหวดัราชบุรี อีกทั้งนาํ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง ในรูปแบบเส้ือกะเหร่ียง ผา้ซ่ิน ผา้ถุง ยา่ม และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ไปร่วมแสดง

สินคา้ในงานระดบัอาํเภอ และระดบัจงัหวดัอีกดว้ย ซ่ึงผา้ทอกะเหร่ียงไดรั้บความสนใจจากประชาชน

ทัว่ไป ในการสัง่ทอเพือ่ใชใ้นงานประเพณีต่าง ๆ ของกะเหร่ียงอีกดว้ย 

2.นายจันทร์ เรืองเรรา    เกษตรกร อ.บา้นคา จ.ราชบุรี ทาํบญัชีรายรับรายจ่ายการเพาะปลูก

พชืทุกชนิด รวมถึงบญัชีครัวเรือน แลว้นาํมาวเิคราะห์ เพือ่ลดตน้ทุนรายจ่ายที่ไม่จาํเป็น กระทัง่มีเงิน

เหลือเก็บ และ สามารถจ่ายชาํระหน้ีสินเกือบ 1,000,000 บาท ไดภ้ายในระยะเวลาเพยีง 8 ปีนายจนัทร์ 

เรืองเรรา เกษตรกร อ.บา้นคา จ.ราชบุรี   เกษตรกรดีเด่น ประจาํปี 2557 สาขาบญัชีฟาร์ม เผยเคล็ดลบั

ปลดภาระหน้ีสินกวา่ 800,000 บาท ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี ดว้ยการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย   พชืทุก

ชนิดที่เพาะปลูก และ บญัชีค่าใชจ่้ายในครัวเรือน เพือ่ใหเ้ห็นถึงที่มาที่ไปของเงิน ก่อนจะนาํมา

วเิคราะห์ตน้ทุน เพือ่ลดรายจ่ายที่ไม่จาํเป็น พร้อมดาํรงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง วางแผนการ

เพาะปลูกพชืหลากหลายชนิดไวรั้บประทาน เม่ือมีมากจึงจาํหน่าย   ซ่ึงช่วยใหค้่าใชจ่้ายในครัวเรือน

ลดลง และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น 

3.นายสาย ทองศรี  อาย ุ 52 ปี เกิดที่อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี มีอาชีพเกษตรกร 

การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวดัหนองกาหลง จงัหวดัเพชรบุรี  ปัจจุบนัดาํรง

ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น หมู่ 4 บา้นหนองจอกบน ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี         

มีความสามารถในดา้นการเป็นพธีิกรทางศาสนาประจาํตาํบล และประจาํอาํเภอบา้นคา ไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นผูก้ระทาํความดี ตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดีของสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี 

เม่ือปี พ.ศ. 2551 ช่วยเหลือชาวบา้นในเขตปกครองของตนเป็นอยา่งดี เป็นเครือข่ายทางวฒันธรรม

ของอาํเภอบา้นคา โดยไดรั้บเชิญไปเป็นผูท้าํงานดา้นพธีิกรใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอาํเภอ  บา้น

คา ในงานบุญงานประเพณีของวดัหนองจอก ตาํบลหนองพนัจนัทร์ เป็นแกนนาํหรือผูป้ระสานงาน

กลุ่มองคก์ร และกลุ่มอาชีพ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้น ร่วมพฒันาวดั โรงเรียน หมู่บา้น 

รวมทั้งบริจาคที่ดินเพือ่ก่อสร้างที่ทาํการกองทุนหมู่บา้นหนองจอกบน และศูนยเ์รียนรู้ประจาํหมู่บา้น 
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เป็นผูป้ระงานของหมู่บา้นทั้งในเร่ืองของอาสาพฒันาชุมชน กรรมการกองทุนหมู่บา้น 

กรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ประมงอาสา การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ อาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง และเป็นผูป้ระสานงานพลงัแผน่ดินในระดบั

อาํเภอ 

       4.  นายสกล   บุญธรรม    ไดย้ดึแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงจากโครงการพระราชดาํริของ

พพิธิภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์จาก จ.ราชบุรี โดยสาํนกังานปฏิรูป

ที่ดินจงัหวดัส่งไปอบรมตามโครงการ 1 ไร่ 100,000 บาท จึงไดแ้นวคิดจากการใชเ้งิน 100,000 บาท 

สามารถเล้ียงหมูได ้100 ตวั จาํนวน 3 รุ่น ซ้ือมาอายปุระมาณ 1 เดือน เล้ียงไปอีก 4 เดือน สามารถขาย

ไดต้วัละ 5,000-6,000 บาท ทุก 25 วนั จะมีการสบัเปล่ียนหมุนเวยีนนาํหมูออกจาํหน่าย เล้ียงทั้งปี ปี

หน่ึงขายไดป้ระมาณ 300 ตวั มีรายไดก้าํไรประมาณ 150,000 บาท   ทุกวนัน้ีสกลและครอบครัวมี

รายไดเ้ป็นวนัละกวา่ 1,000 บาท จากการขายไข่เป็ดที่เล้ียงไว ้70 ตวั ไก่ไข่ 80 ตวั ซ่ึงการเล้ียงไก่ไข่ จะ

ใหอ้าหารเชา้-เยน็ แลว้เปิดคอกปล่อยออกใหกิ้นหญา้ 3 ชัว่โมงต่อวนั เล้ียงปีละ 3 รุ่น  จากลูกเจ๊ียบ

จนถึงระยะออกไข่ 5 เดือน 21 วนั หมุนเวยีนกนัไป เช่นเดียวกบัการเล้ียงเป็ดเก็บไข่ ก็ใชร้ะบบ

เดียวกนั แต่จะใหอ้าหารนอ้ยกวา่และปล่อยใหล้งไปหากินหอยเชอร์ร่ีในนาขา้ว ทาํใหมี้ไข่ไดต้ลอดทั้ง

ปี ส่วนนํ้ าเสียจากบ่อขี้หมูสามารถขาย ใหก้บัผูป้ลูกสบัปะรด 1,000 ลิตร 30 บาท ตลอดถึงการเล้ียงกบ 

รวมกบัปลาดุกในบ่อใชต้าข่ายกั้นใหอ้ยูแ่บบธรรมคร่ึงบกคร่ึงนํ้ า บนบกปลูกผกับุง้ไวใ้หก้บอาศยัอยู่

ได ้เล้ียง 3 รุ่น หมุนเวยีนกนัไปตลอดทั้งปี โดยไปซ้ือพนัธุม์าจากประมงจงัหวดั ราคาตวัละ 1 

บาท  ผลไมท้ี่ปลูกจากไร่ บางอยา่งก็แบ่งปันใหก้บัคนที่มาซ้ือและเพือ่นบา้นบา้ง ใหกิ้นฟรีไม่เก็บเงิน

เพราะคิดวา่ "ยิง่ทาํยิง่ไดย้ิง่ใหย้ิง่มี" แต่ถา้อยากนาํกลบับา้นก็ตอ้งคิดเงิน น่ีคือเทคนิคของครอบครัว 

ใครอยากทาํปุ๋ ยก็สอนใหฟ้รี ไม่วา่จะเป็นปุ๋ยอะตอมมิกนาโน ปุ๋ยทางด่วน ส่วนมากเสาร์และอาทิตยจ์ะ

เป็นชาวบา้นสมาชิกในกลุ่มอาํเภอบา้นคาท่ีเขา้มาเรียนรู้ เพราะเป็นวทิยากรอยูท่ี่ศูนยป์ราชญข์อง

จงัหวดั จึงนาํความรู้มาถ่ายทอดสอนใหก้บัผูท้ี่สนใจ  จากที่เม่ือก่อนจะเห็นวา่พื้นที่แถวน้ีจะมีการปลูก

สบัปะรดกนัมาก แต่ปัจจุบนัน้ีหากวิง่รถถนนสายหนองพนัจนัทร์-หนองจอกจะเห็นวา่หนา้บา้นและ

หลงับา้นของชาวบา้นจะมีการปลูกพชืผกัไวก้ินเอง มีผลไมไ้วกิ้นหลากหลาย ส่วนมากจะมาเป็นลูกคา้

ที่ไร่ของผม และนาํไปพฒันาปลูกในพื้นท่ีของเขากนับา้งแลว้ รู้สึกดีใจท่ีเขาสามารถยนืดว้ยลาํแขง้

ของตวัเอง ผมกลา้พดูไดเ้ลยวา่หากเกิดเหตุการณ์วกิฤติแผน่ดินไหว นํ้ าท่วม ใครที่เขา้มาอยูท่ี่ราชบุรี  

รับประกนัวา่ไม่มีอด สามารถเล้ียงคนทั้งหมู่บา้นได ้  

          ผลจากการนอ้มนาํแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตแ์ละพฒันาใชใ้นไร่จน

ประสบความสาํเร็จ มีการต่อ ยอดนาํไปสอนใหก้บัผูส้นใจท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
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สถานที่จริงที่ประสบความสาํเร็จอนัน่าภาคภูมิใจ จนไดรั้บรางวลัผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่น เป็น

แรงบนัดาลใจใหมี้แรงทาํงานเพือ่สงัคมในการพฒันาอาชีพใหก้บัเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื 

5.นายดํารงค์ชัย แซ่ลิม้  อาย ุ 34 ปี เป็นคนเช้ือไทยสายไทยกะเหร่ียงบา้นโป่งกระทิงบน        

ตาํบลบา้นบึง อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี เป็นภูมิปัญญาดา้นการทาํเคร่ืองเงิน เป็นแกนนาํเยาวชน

บา้นโป่งกระทิงบนในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของชาวกะเหร่ียง จดัตั้งหอ้งเรียนภาษา

กะเหร่ียง เพือ่สอนภาษากะเหร่ียงในกบัเยาวชนในหมู่บา้น เพือ่ปลูกฝังเยาวชนกะเหร่ียงใหรู้้จกัภาษา

ของตน ไม่ใหสู้ญหาย ฟ้ืนฟูการตีเม็ดเงินกะเหร่ียง เพือ่ทาํเคร่ืองประดบัของชาวกะเหร่ียง โดยนาํเม็ด

เงินมาตีใหมี้ลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์ของกะเหร่ียง นาํมาร้อยเชือกสีต่าง ๆ เป็นสร้อยขอ้มือ และ

พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑเ์ป็นกาํไล แหวน และสร้อยคอ เป็นการอนุรักษฟ้ื์นฟูเคร่ืองเงิน 

เคร่ืองประดบัของชาวกะเหร่ียง อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัเยาวชนบา้นโป่งกระทิงบน

นอกจากน้ียงัเป็นคณะกรรมการโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตาํบลบา้นบึง โดยนาํภูมิปัญญา

การตีเม็ดเงินกะเหร่ียงมาสาธิตในงานวฒันธรรมระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอที่มีวฒันธรรมของชาว

กะเหร่ียง เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดคน้ ประดิษฐก์รรมการตีเม็ดเงิน พฒันางานวฒันธรรม

ใหโ้ดดเด่นจากผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางวฒันธรรมของอาํเภอบา้นคา และจงัหวดัราชบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัเน้ือหาทัว่ไปของอาํเภอบา้นคา    จงัหวดัราชบุรี โดยการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

ด้านลักษณะทายกายภาพ สภาพทางภูมิศาสตร์   พบวา่อาํเภอบา้นคา   จงัหวดัราชบุรีสภาพ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคา มีลกัษณะเป็นที่ราบสูงสลบัหุบเขาโดยเฉพาะพื้นที่ทางดา้นทิศ

ตะวนัตกของอาํเภอบา้นคา มีเทือกเขาสลบัซบัซอ้นเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารท่ีสาํคญัของอาํเภอบา้นคา 

ส่วนทางดา้น ทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ีลาดเอียง มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดสูงจากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลาง1,320 เมตร 

ด้านระบบการปกครอง  พบวา่ อาํเภอบา้นคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3 ตาํบล มี            

การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3 แห่ง 

1)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคา   

2)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบึง 

3)   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพนัจนัทร์  
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ด้านประวัติความเป็นมา  อําเภอบ้านคา อาํเภอบา้นคา เดิมเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอโดยรวมตาํบลบา้นคา ตาํบลบา้นบึง ตาํบลหนองพนั

จนัทร์ ขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2540 ที่วา่การอาํเภอบา้นคาตั้งอยูใ่นทอ้งที่ หมู่ที่ 

1 ตาํบลบา้นคา อยูห่่างจากตวัจงัหวดัราชบุรี ประมาณ 63 กิโลเมตร ก่ิงอาํเภอบา้นคา  ปัจจุบนัยกฐานะ

เป็นอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ผา่นมา 

ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ชาวอาํเภอบา้นคาตั้งแต่อดีตประกอบอาชีพทาํไร่แบบ

เชิงเด่ียว คือปลูกพชือยา่งเดียวเพือ่ส่งขายโรงงานหรือตลาดปัจจุบนัไดเ้กิดภูมิปัญญาของชุมชน

ทางดา้น        การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงจน

ไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ เช่น นายจนัทร์ เรืองเรรา ไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบญัชี

ฟาร์ม ระดบัประเทศ  นายสกล  บุญธรรมไดรั้บรางวลัผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่น    นายวเิชียร  ชีนะ  

เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นสมุนไพร เป็นผูน้าํ ในการก่อตั้งธนาคารตน้ไม้และการเล้ียงปลาดว้ยใบไมข้อง

สาํนกังานปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม (สปก.)      นายชูศิลป์ ชีช่วง เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกร และ

อนุรักษว์ฒันธรรมกะเหร่ียง เป็นตน้   

ด้านบุคคลสําคญั  พบวา่บุคคลสาํคญัที่ชาวบา้นนบัถือมี  ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั  และบุคคลที่ทาํ

คุณประโยชน์ใหก้บัทอ้งถ่ิน ชาวบา้นใหค้วามเคารพเล่ือมใส เช่น 

นายจันทร์ เรืองเรรา เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตร อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  อยู่

บา้นเลขที่ 66 หมู่5 ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรีมีเน้ือที่ 6ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา 

ประกอบอาชีพทาํการเกษตร ปลูกพชืผกั และเล้ียงสตัวต์่างๆ 

นายสกล บุญธรรม อาย ุ34 ปี เลขที่ 66 หมู่ 5 ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี ซ่ึงมีพื้นที่เพยีง 6 ไร่เศษ เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตร ไดน้อ้มนาํแนวทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 มาปรับใชจ้นประสบ

ความสาํเร็จ 

          นายคาํนวณ สีเขียว  เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นผลิตภณัฑร์ากไม ้อยูบ่า้นเลขท่ี 105 หมู่11 

ตาํบลหนองพนัจนัทร์  มีอาชีพรับราชการครู  ทาํอาชีพเสริมผลิตภณัฑจ์ากรากไม ้เป็นเคร่ืองใชใ้น

บา้นจนไดรั้บการคดัเลือกเป็นประธานกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากรากไมต้าํบล หนองพนั
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จนัทร์ โดยริเร่ิมทาํเป็นกลุ่มแรก เน่ืองจากอาํเภอบา้นคา มีตอไม ้รากไมม้ะค่าโมง ตามหวัไร่ปลายนา 

เหมาะสมที่นาํมาทาํผลิตภณัฑร์ากไม ้เช่น โตะ๊ เกา้อ้ีชั้นวางของ              

นายวิเชียร  ชีนะ  อาย ุ52  ปี เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นสมุนไพร อยูบ่า้นเลขท่ี  87/1 หมู่ 4 

ตาํบลบา้นคา  อาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี  มีอาชีพหลกั คือการทาํไร่  อาชีพรองคือเป็นหมอยา

สมุนไพรไทย เป็นผูน้าํ ในการก่อตั้งธนาคารตน้ไม้ และการเล้ียงปลาดว้ยใบไมข้องสาํนกังานปฏิรูปที่ดินเพือ่

เกษตรกรรม (สปก.) 

นายชูศิลป์ ชีช่วง อาย ุ 42  ปี   เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกร และอนุรักษว์ฒันธรรม

กะเหร่ียง เช้ือสายกะเหร่ียงโดยกาํเนิด  อาชีพหลกั คือทาํไร่   อาชีพรอง  คือรับติดตั้งไฟฟ้าในบา้น อาคาร 

และทาํหนา้ที่ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 1  ตาํบลบา้นบึง   นบัถือศาสนาพทุธ 

ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  พบวา่ สภาพดินของอาํเภอบา้นคา เหมาะสมแก่

การเกษตรและการปศุสตัว ์ทาํใหป้ระชากรในพื้นท่ีมีอาชีพดา้นการเกษตร เช่น การปลูกสบัปะรด   

ปลูกยางพารา และการปศุสตัว ์เช่น การเล้ียงไก่เน้ือ  การเล้ียงววัเป็นหลกัโดยประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 

18,190 บาท/คน/ปี  

ด้านศาสนาและความเช่ือ ประชาชนของอาํเภอบา้นคานบัถือศาสนาพทุธประมาณร้อยละ 99 

ที่เหลือนบัถือศาสนาอ่ืน อีกร้อยละ   1 ส่วนใหญ่จะนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิควบคู่กบัพระพทุธศาสนาและ

จากความเช่ือน้ีทาํใหมี้วฒันธรรมและประเพณีประจาํทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ วนัสงกรานตป์ระเพณีกินขา้วห่อ

ของชาวกระเหร่ียง ประเพณีไหวรุ้กขะจือบารมีตน้ไมใ้หญ่ของชาวกะเหร่ียง  การไหวแ้ละการทาํบุญ 

พระเจดียข์องชาวกะเหร่ียง ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา และ วนัสบัปะรดหวานบา้นคา  จะจดัทุกวนั

พชืมงคลเพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ลูกสบัปะรด 

สรุปข้อมูลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนา ข้อมูลอําเภอบ้านคา 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

เพศ       ชาย    9 คน    หญิง     1  คน  

อายุ     1.  21-30  ปี  -  คน    2.  31-40   ปี  2  คน  

 3. 41-60 ปี 6  คน   4.  61-70  ปี  2  คน   

             5.  71-80  ปี  - คน               6.    มากกวา่ 91   ปี  -  คน 
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อาชีพ   1. นกับวช   1.................คน  2. เกษตรกร............8............คน 

 3.  อ่ืน ๆ ........1...............คน 

ระดับการศึกษา 

 1.   ประถมศึกษา  1  คน  2.  มธัยมศึกษาตอนตน้ 4  คน 

 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย   2 คน 4. ปริญญาตรี   3  คน 

 5. ปริญญาโท - คน  6. ปริญญาเอก - คน  7. อ่ืน ๆ ............. คน 

ด้านลักษณะทายกายภาพสภาพทางภูมิศาสตร์ / ด้านระบบการปกครอง 

ไม่ตอ้งเพิม่เติมมีขอ้มูลครบที่ประชุมเห็นชอบ 

ด้านประวัติความเป็นมา 

อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอที่ตั้งขึ้นใหม่มกัจะมีประวติัและความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัอาํเภอสวน

ผึ้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากคนทอ้งถ่ินท่ีอยูด่งัเดิมเป็นชาวกะเหร่ียงหรือไทยตะนาวศรี  ดงันั้นประวติั

ความเป็นมาส่วนใหญ่ก็ควรเนน้ในเร่ืองของชาวกะเหร่ียงตามแต่เห็นสมควร 

ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน 

เช่นประวติัของสาเหตุที่ช่ือ  หมู่บ้านหนองโก   ก็เพราะวา่ มีตน้ตะโกอยูม่ากมายท่ีหนองนํ้ า  

จึงเรียกวา่   บา้นหนองตะโก ต่อมาก็กร่อนเสียงลง เป็นบา้นหนองโก เฉย ๆ คาํวา่ ” ตะ” หายไป 

บ้านทุ่งตาลับ ก็มาจากเป็นหมู่บา้นที่มีไมเ้ตง็ตาลบัอยูม่าก และตน้ใหญ่มาก  จึงเรียก หมู่บ้านทุ่งเต็งตา

ลับ  ปัจจุบนัก็กร่อนเสียงมาเป็น บา้นทุ่งตาลบั คาํวา่ “เตง็” หายไป ปัจจุบนั  ยงัมี  ไมเ้ตง็ตาลบัเหลืออยู่

ที่ บนเขาที่วดัทุ่งตาลบัตั้งอยู่   หรือหมู่บา้นหนองพนัจนัทร์ ช่ือเดิมเรียกวา่ หนองพรานจนั  ซ่ึงพราน

ช่ือจนัทร์ไดต้ั้งบา้นอยูท่ี่ริมหนองแห่งน้ี ต่อมาจากพราน กร่อนเสียงเป็นพนั จนกลายเป็นหมู่บา้น

หนองพนัจนัทร์ มาจนบดัน้ี ซ่ึงทั้งสามหมู่บา้นเป็นตวัอยา่งในการตั้งช่ือหมูบา้นและประวติัสถานที่

ของอาํเภอบา้นคา  เป็นตน้ 

ด้านศาสนาและความเช่ือ 

ชาวอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธและเช่ือเร่ืองโชคลาง เช่ือเร่ืองผสีาวนางไม ้แต่

ปัจจุบนัมีคนใตเ้ขา้มาปลูกยางพาราเป็นจาํนวนมาก ทาํใหมี้ศาสนาอิสลามและมสัยดิเกิดขึ้น   

ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

 ปัจจุบนั ราคาของสบัปะรดดีมาก ทาํใหช้าวอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่หนัมาประกอบอาชีพปลูก

สบัปะรดแซมในสวนยางพาราเพิม่มากขึ้น และมกัจะประกอบอาชีพทาํไร่เป็นส่วนใหญ่ 

ด้านบุคคลสําคญั 
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ใหเ้พิม่ประวติัของนายคาํนวณ สีเขียวไปดว้ยเพราะเป็นผูริ้เร่ิมการทาํผลิตภณัฑจ์ากรากไม้

ของตาํหนองพนัจนัทร์  ประวติัของนายวเิชียร ชีนะ หมอสมุนไพร ประวติัของนายชูศิลป์  ชีช่วง ผูน้าํ

ดา้นวฒันธรรมกะเหร่ียง  นายสมาน   สินธุวรส  

1.นายสมาน   สินธุรส   ประวติั  อายุ   62   ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นคน

ราชบุรี โดยกาํเนิด ที่ตาํบลหลุมดิน  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  และไดย้า้ยครอบครัวมาสร้างตวัที่ 

บา้นชฏัป่าหวาย อาํเภอจอมบึง(ในขณะนั้น)  แลว้จึงยา้ยมาตั้งรกรากท่ีบา้นโป่งกระทิงล่างในปัจจุบนั  

มีครอบครัวและลูกชาย-หญิง ช่วยครอบครัวทาํงานอยูท่ี่บา้น 

ผลงานดาํเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง  มีการบริหารจดัการไร่ท่ีดีเป็นแบบอยา่งกบั

เพือ่นบา้นได ้ เป็นเจา้แรกในราชบุรี ท่ีมีการปลูกลาํไย(ตน้หน่ึงมีอาย ุ20 กวา่ปี) ซ่ึงสามารถออกลูก

และส่งขายที่ตลาดศรีเมืองได ้ โดยปลูกพนัธุอี์ดอเป็นส่วนมาก สาเหตุที่ปลูกเพราะปลูกแลว้รู้สึก

ร่มเยน็ดี ผลิตปุ๋ ยขึ้นใชเ้อง โดยใชมู้ลหมูที่เล้ียงไวบ้า้ง  มะม่วงที่เสียบา้ง ของเหลือใชจ้ากงานเกษตรมา

ผสมกบัหวัเช้ือและนํ้ ากากนํ้ าตาล ใชท้าํปุ๋ ยรดตน้ไมใ้นสวนของตนเอง   จะปลูกไมผ้ลหลาย ๆ ชนิด

เพือ่ที่จะไดเ้ก็บเก่ียวไม่ตรงกนัทาํใหมี้รายไดต้ลอดเล้ียงปลาในบ่อนํ้ าที่ใชใ้นสวนผลไม ้ก็จะได้

ประโยชน์ และเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก  

เม่ือเป็นหนุ่มไดอ้อกมาใชชี้วติบุกเบิกการตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นโป่งกระทิงล่างซ่ึงมีสภาพเป็นป่า

และการเดินทางลาํบากมากไม่มีรถประจาํทางตอ้งใชร้ถบรรทุกฟืน อาศยัเขา้ตวัเมือง แต่คุณลุงสมานก็

สามารถตั้งหลกัฐานเปิดร้านขายปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และทาํสวน  ไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัการทาํสวน

ลาํไย และแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงจนถึงปัจจุบนั  คุณลุงสมาน สินธุรส ใชชี้วติอยูอ่ยา่งเรียบง่าย  ตั้ง

ตนอยูอ่ยา่งไม่ประมาท ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ระหวา่งเพือ่นบา้น  การแบ่งปันของกินของใช ้การให้

ความรู้ที่ตนเองไดรั้บ เผยแพร่ใหก้บัเพือ่นบา้น  และหน่วยงานที่มาขอความรู้ 

      การมองโลกในแง่ดีทาํใหชี้วติเป็นสุขคนทุกคนมีทั้งความดีและความเลวเราก็มองแต่ความ

ดีของเขาเราก็ไม่ทุกข ์

2.นายวิเชียร   ชีนะ  สมุนไพรไทย   ประวติัส่วนตวั  อาย ุ52  ปีสมรสแลว้  มีลูก 3 คน  ( แต่ลูก ๆ            

ไม่สืบทอดตาํรายาสมุนไพรเลย)  บา้นเกิดอยูท่ี่อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี นบัถือศาสนาพทุธ  

ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที่  87/1 หมู่ 4 ตาํบลบา้นคา  อาํเภอบา้คา  จงัหวดัราชบุรี  มีอาชีพหลกั คือการทาํไร่  

อาชีพรองคือเป็นหมอยาสมุนไพรไทย และผูน้าํในการก่อตั้งธนาคารตน้ไม ้  หมอยาสมุนไพรไทย

ไดรั้บสืบทอดจากพอ่ และปู่   และคุณวเิชียร รักชอบดว้ย ไดศึ้กษาหาความรู้เพิม่เติม  บางคร้ังใชต้นเอง

เป็นผูท้ดลองยา  การตม้ยาสมุนไพรแต่ละคร้ังตอ้งมีค่ายกครู แต่ถา้ใครไม่มีจริง ๆ ก็จะตม้ใหฟ้รี ๆ  

โดยส่วนตวัแลว้คุณวเิชียรและครอบครัวแทบจะไม่ไดเ้ขา้โรงพยาบาลเลย เพราะใชย้าสมุนไพรรักษา
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ตวัอยูเ่สมอตอ้งการใหช้าวบา้นปลูกสมุนไพรไวใ้ชเ้องเพือ่รักษาโรคและป้องกนัโรคพร้อมทั้งสามารถ

เพิม่รายไดใ้หก้บัครอบครัวอีกทางหน่ึงดว้ย  ในทางออ้มก็เพือ่ช่วยกนัลดโลกร้อน  ใชชี้วติอยูอ่ยา่ง

พอเพยีงทาํใหส้งัคมสงบสุขได ้

ประวัติการศึกษา    

        จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนสนามแย ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี  

ผลงาน 1. หมอยาสมุนไพรไทยของอาํเภอบา้นคา  2. ผูก่้อตั้งธนาคารตน้ไม ้ เพือ่ทาํใหมี้พื้นที่สีเขียว

ลดโลกร้อน  3.ศูนยศ์กัยภาพเกษตรพอเพยีง(การเล้ียงปลาดว้ยใบไม)้ ของสปก. 

หลักในการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จ 

 ความมานะพยายามและศึกษาหาความรู้คือหนทางแห่งความสาํเร็จ ทาํอะไรก็รู้ใหจ้ริง 

พยายามอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะช่วยเรา  ส่ิงของทุกอยา่งที่อยูใ่นโลกน้ีเป็นส่ิงที่มีทั้ง

คุณประโยชน์ และโทษเสมอถา้เรารู้จกันาํไปใชใ้หถู้ก 

3.นายชูศิลป์  ชีช่วงประวติัส่วนตวั  อาย ุ 42  ปี  เช้ือสายกระเหร่ียงโดยกาํเนิด  สมรสแลว้ มี บุตรชาย  1 คน    

หญิง 1 คน  อาชีพหลกั  คือทาํไร่ อาชีพรอง  คือรับติดตั้งไฟฟ้าในบา้น อาคาร และ ทาํหนา้ที่

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นบึง และเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นโป่งกระทิงบน 

นบัถือศาสนาพทุธ 

 ประวัติการศึกษา     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมธัยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 

ชั้นปวช. วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี  แผนกไฟฟ้ากาํลงั 

ปริญญาตรี  ราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง  คณะมนุษยศ์าสตร์  โปรแกรมพฒันาชุมชน 

 ผลงาน   1. ผูใ้หญ่บา้นตาํบลบา้นบึง   2. อนุรักษแ์ละสืบสานฟ้ืนฟูวฒันธรรมกระเหร่ียง  

ใหค้งอยูแ่ละปลูกฝังใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าของเช้ือสายของตนเอง   3.อนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้น

พื้นที่ที่รับผดิชอบ  4.ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพยีง ไดรั้บรางวลั  ยุวเกษตรได้รางวัลที่ 2 ของสปก. 

หลักในการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จ 

 คนเราจะเจริญกา้วหนา้ได ้จะตอ้งไม่ลืมรากเหงา้ของตนเอง และตอ้งรู้จกับุญคุณของ

ธรรมชาติ  เราทาํอยา่งไร  ก็มกัจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งนั้น  จะใหค้นอ่ืนทาํตามท่ีเราตอ้งการ เรา

ตอ้งทาํใหดู้เป็นตวัอยา่งเสียก่อน เขาจึงจะเห็น และกลา้ทาํตาม   ความเช่ือเก่า ๆ ของคนโบราณมกัจะมี

เหตุผล ดงันั้นเราจะทาํใหค้นรุ่นใหม่เขา้ใจและนบัถือความเช่ือดงัเดิม เราตอ้งอธิบายวา่ทาํไมถึง

จะตอ้งทาํอยา่งนั้น  ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั  ความเช่ือนั้นก็จะคงอยูก่บัเราตลอดไป 
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ตารางที่ 11  ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 จงัหวดัราชบุรี ของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

∑R 
ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 

 1)เน้ือหาสาระ 

1.1 เน้ือหาถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 4 4 12 4.00 เหมาะสมที่สุด 

1.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบั

ระดบัชั้นและความสามารถในการ

อ่านของเด็ก 4 4 5 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

1.3 สาระความรู้มีแก่นสาร  

5 5 4 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

1.4 เน้ือหาใหค้วามรู้ชวนใหอ่้าน  

4 4 5 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

1.5 รายละเอียดของเน้ือหา

ครบถว้น 

 

4 5 4 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

2) การนาํเสนอเน้ือหา 

2.1 นาํเสนอในโครงสร้างที่

เหมาะสมเขา้ใจง่าย 

 

 

4 5 4 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

2.2 จดัลาํดบัเน้ือหาในแต่ละบท

เช่ือมโยงสมัพนัธก์นั 

 

4 5 4 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

2.3 เพิม่พนูความรู้ ความเขา้ใจและ

เสริมสร้างการติดวเิคราะห์ 

สงัเคราะห์และประเมินค่ามากขึ้น 3 5 4 12 4.00 เหมาะสมที่สุด 

3) การใชภ้าษา 

3.1 ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย ส่ือ

ความหมายชดัเจน 4 4 4 12 4.00 เหมาะสมที่สุด 

3.2 กะทดัรัดและถูกตอ้งตามหลกั

ภาษา 

 

4 4 5 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 
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ตารางที่ 11  ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 จงัหวดัราชบุรี ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

∑R 
ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 

 4)องคป์ระกอบอ่ืนของหนงัสือ 

4.1 คาํนาํ 

 

4 4 4 12 4.00 เหมาะสมที่สุด 

4.2 สารบญัมีรายละเอียดครบถว้น 5 5 4 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

4.3 คาํช้ีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน 5 5 4 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

4.4 แบบฝึกหดัหลากหลาย ง่ายต่อ

การทดสอบดว้ยตนเอง 

 

5 5 4 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

4.5 บรรณานุกรมครบถว้นถูกตอ้ง 4 4 5 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

5) ลกัษณะการจดัวางรูปเล่มของ

หนงัสือ 

5.1ลกัษณะรูปเล่มสีสนัและขนาด

กะทดัรัดสะดวกต่อการพกพา 

สวยงาม 4 5 5 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

5.2 ปกหนงัสือสีสนัสวยงาม 

น่าสนใจ มีปกในครบถว้น 

 

4 5 4 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

5.3 ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายกบั

ระดบัชั้นหรือวยั ตวัหนงัสือชดัเจน 4 4 4 12 4.00 เหมาะสมที่สุด 

5.4 การบรรจุคาํหรือขอ้ความใน

แต่ละหนา้การวางหนา้ ตวัอกัษร

ชวนอ่านสบายตา 4 5 5 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

5.5 ภาพประกอบสีสนัดึงดูดความ

สนใจ ส่ือความหมายชดัเจน 3 5 5 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

5.6 ภาพประกอบ การพมิพ ์อกัษร

และช่องวา่งทาํให ้ชวนอ่าน 3 5 4 12 4.00 เหมาะสมที่สุด 
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ตารางที่ 11  ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 จงัหวดัราชบุรี ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

∑R 
ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 

 6) คุณค่าหรือประโยชน์ที่ไดรั้บ 

6.1 ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นทางที่ดี 3 5 5 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

6.2 ช่วยใหเ้ขา้ใจวถีิชีวติทอ้งถ่ิน

ปัจจุบนัดียิง่ขึ้น 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมที่สุด 

6.3 ปลูกฝังทศันคติที่ดีต่อการอ่าน

และการศึกษาคน้ควา้ ดว้ยตนเอง 4 5 4 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

6.4  สามารถนาํความรู้ที่ไดจ้าก

หนงัสือไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 4 5 4 13 4.33 เหมาะสมที่สุด 

6.5 ปลูกฝังใหเ้กิดความรักและ

ภาคภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

 

5 5 4 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

6.6 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้เห็นคุณค่า

ของแหล่งเรียนรู้และเกิดเจตคติที่ดี

พร้อมที่จะอนุรักษข์องดีของ

ทอ้งถ่ินเอาไว ้ 5 5 4 14 4.67 เหมาะสมที่สุด 

รวม 4.38 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูเ้ช่ียวชาญ 

                    ไม่มี 
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ตารางที่ 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนจดัการเรียนรู้ของหนงัสืออ่าน 

                      เพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

                       จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ  

    ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ 

    

ขอ้ที ่ รายการประเมิน ∑R  IOC  

    1 2 3 

 

  

1 สามารถประเมินผลไดเ้หมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 สามารถสอนใหบ้รรลุตามจุดประสงคไ์ด ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

 องค์ความรู้สําคญั 

4 ชดัเจนไม่สบัสน -1 +1 +1 1.00 0.67 

5 เหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 เหมาะสมกบัเวลาที่สอน +1 +1 +1 3.00 1.00 

7 สาระความรู้มีแก่นสาร +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 สอดคลอ้งวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 0 +1 +1 2.00 0.66 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

9 มีความน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 มีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองที่จะสอน +1 +1 +1 3.00 1.00 

 ข้ันดําเนินกิจกรรม 

11 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

12 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 0 +1 +1 2.00 0.66 

13 เหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

14 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 3.00 1.00 

15 ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

16 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ 0 +1 +1 2.00 0.66 
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ตารางที่ 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนจดัการเรียนรู้ของหนงัสือ   

                    อ่านเพิม่เติม เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       

                    ปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

  

ขอ้ที ่

  

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC 

  1 2 3  

 การวัดและประเมินผล 

17 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 สามารถวดัและประเมินผลส่ิงที่ระบุไวไ้ด ้ 0 +1 +1 2.00 0.66 

20 ส่งเสริมการวดัพทุธิพสิยั จิตพสิยัและทกัษะ

พสิยั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 1.00 

 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

21 มีความน่าสนใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

22 เหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

23 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

24 สามารถใชว้ดัประเมินผลผูเ้รียนได ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 0.93 

       
       ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 ควรปรับปรุงแผนใหมี้ความชดัเจนสอดคลอ้งกบัการใชก้บัหนงัสืออ่านเพิม่เติม 
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ตารางที่ 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น  

                      มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนที่ ∑R 
IOC 

1 2 3 

1 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่

มีลกัษณะอยา่งไร(ความจาํ) 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 3.00 1.00 

2 ทิวเขาสาํคญัของอาํเภอ บา้นคามีช่ือวา่อะไร 

(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของทุกปี มีผลต่อ

สภาพภูมิอากาศของอาํเภอบา้นคาอยา่งไร(ความ

เขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ฝนที่ตกในอาํเภอบา้นคาส่วนใหญ่มาจาก

อิทธิพลของลมในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 แร่ธาตุที่สาํคญัของอาํเภอบา้นคาและยงัมีการทาํ

เหมืองแร่อยูค่ือ  (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 เม่ือพจิารณาจากสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ

ในอาํเภอบา้นคา ท่านจะประกอบอาชีพใดจึงจะ

เหมาะสม (นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 เหตุใดจึงกล่าววา่บริเวณเทือกเขาและธรรมชาติ

ในอาํเภอบา้นคาเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่

สมบูรณ์ (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 จากสาเหตุปัญหาของการบุกรุกทาํลายป่าและ

การสร้างรีสอร์ท จากนายทุนควรจะแกไ้ขดว้ย

วธีิใด(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น  

                      มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  
∑R 

IOC 
1 2 3 

 

 

 

9 

ความเป็นมาของกลุ่มคนดังเดิม (กะเหร่ียง)ของ

อําเภอ บ้านคาได้ และสามารถอธิบายวิถีชีวิต

ของชาวกะเหร่ียงในอําเภอบ้านคาได้ 

คาํวา่ บา้นคา สนันิษฐานวา่เพี้ยนมากจากขอ้ใด

(ความจาํ) 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

1.00 

10 กลุ่มคนดังเดิมของอําเภอบ้านคาคือกลุ่มใด

(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 จากการศึกษาประวติัความเป็นมาและคาํบอกเล่า

ของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในทอ้งถ่ินเช่ือวา่สภาพภูมิประเทศ

ของอาํเภอบา้นคาในอดีตเป็นอยา่งไร (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 การตั้งถ่ินฐานของชาวกะเหร่ียงท่ีพบหลกัฐาน

เร่ิมในสมยัใด(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 สมยัก่อนอาํเภอบา้นคาเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอ

ใด(ความจาํ) 

-1 +1 +1 2.00 0.67 

14 ตาํบลใดไม่ใช่ตาํบลที่ตั้งอยูใ่นอาํเภอ บา้นคา 

(ความจาํ) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 

15 สถานที่ตั้งที่วา่การอาํเภอบา้นคา ตั้งอยูท่ี่ตาํบล

ใด(ความจาํ)  

-1 +1 +1 1.00 0.33 

16 จากสภาพภูมิศาสตร์ปัญหาสาํคญัในอดีตของ

อาํเภอบา้นคาคือปัญหาเร่ืองใด(ความเขา้ใจ) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 

17 คนต่างถ่ินอพยพเขา้มาอาศยัในอาํเภอบา้นคา

มากขึ้นเป็นเพราะสาเหตุในขอ้ใด(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น    

                     มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
∑R IOC 

1 2 3 

18 การที่คนกะเหร่ียงจดัทาํประเพณีอัง่หม่ีถ่องขึ้น 

แสดงถึงลกัษณะนิสยัของคนในทอ้งถิ่นเป็น

อยา่งไร  (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 ปัจจุบนัเพราะเหตุผลในขอ้ใดคนกะเหร่ียงจึงไม่

นิยมแต่งกายดว้ยเส้ือผา้กะเหร่ียงท่ีทอขึ้นเอง

(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 ตาํนานการสร้างเจดียเ์มาะตะมะ และเมาะละ

แมงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 อฐิัธาตุหลวงปู่ เทกส์ เทกส์รังสี อยูท่ี่วดัใดใน

อาํเภอบา้นคา (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 ประโยชน์ของการทาํพธีิไหว ้ รุกขจือ เพือ่ส่ิงใด 

(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 ขอ้ใดไม่ใช่ภูมิปัญญาของชาวอาํเภอบา้นคา

(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องประเพณี อั่งหมี่ถ่อง               

(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 เพราะเหตุใดเด็กหญิงชาวกะเหร่ียงตอ้งแต่งกาย

ดว้ยชุดกะเหร่ียงสีขาว(ไซ่อัว่) (ความเขา้ใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

26 ถา้นกัเรียนเป็นผูท้าํพธีิอัง่หม่ีถ่อง นกัเรียนจะไม่

สามารถนาํส่ิงใดไปเซ่นไหวไ้ด(้เขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 13   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น  

                    มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนที่ ∑R 
IOC 

1 2 3 

27 หากนกัเรียนตอ้งการไปชมประเพณีแห่ขบวน

สบัปะรดหวาน นกัเรียนตอ้งเดินทางไปบา้นคา

ในช่วงใด(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 วธีิสงัเกตชายชาวกะเหร่ียงโปมีภรรยาดูไดจ้าก

เร่ืองใด ใชโ้พกผา้พนัเป็นงวงชา้งสีขาวหรือ สีดาํ

ลว้น เพราะเหตุใด(วเิคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

29 เหตุใดชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่จึงปลูกบา้นใตถุ้น

สูง(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 ทาํไมชาวกะเหร่ียงนิยมกินหมากและสูบยาทั้ง

ชายและหญิงเพราะเหตุผลใด(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่การยอ่งสาวของชาว

กะเหร่ียงเป็นการเลือกคู่ที่ดี(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

32 

ศาสนาและความเช่ือ 

ถา้มีนกเขาร้อง “จุก๊กรู๊ๆ ๆตอนกลางคืน 

กะเหร่ียงเช่ือวา่คือลางตอ้งแกไ้ขดว้ยวธีิใด

(ความจาํ) 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 3.00 1.00 

33 เสย้คู ้หมายถึงใคร (ความจาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

34 ประเพณีเหยยีบหลงัแสดงถึงความศรัทธาของ

ชาวกะเหร่ียงต่อส่ิงใด(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 .ความเช่ือเร่ืองการไหวแ้ละทาํบุญพระเจดีย ์

แสดงถึงความศรัทธาของคนกะเหร่ียงบา้นคาต่อ

ส่ิงใด(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น    

                     มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ∑R IOC 

1 2 3 

36 หากมีโรคภยัไขเ้จบ็ระบาดในอาํเภอบา้นคา ชาว

กะเหร่ียงไปเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิในขอ้ใด

(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 ถา้นกัเรียนขบัรถผา่นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ในขอ้ใด

ต่อไปน้ี นกัเรียนควรส่งสญัญาณแตรเพือ่แสดง

ความเคารพ(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 เหตุใดชาวกระเหร่ียงตอ้งไปใหพ้ระที่วดัแจง้

เจริญเยยีบหลงัดว้ย(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 ขอ้ใดไม่ใชเ้หตุผลของคนบา้นคาจดัประเพณีวนั

สบัปะรดหวานขึ้นระหวา่งวนัพชืมงคล

(วเิคราะห์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

40 ขอ้ใดแสดงลาํดบัการจดัประเพณีอัง่หม่ีถ่องได้

ถูกตอ้ง(วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 หลกัการเพาะปลูกของชาวกะเหร่ียงเราควร

นาํไปใชเ้พาะปลูกตามแบบใด(นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 แร่ธาตุใดในสมยัอดีตที่เคยมีอยูม่ากในทอ้งถ่ิน

อาํเภอบา้นคา (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 สินคา้ส่งออกของอาํเภอบา้นคาท่ีส่งไปขาย

ใหก้บัชุมชนอ่ืนคือขอ้ใด(ความจาํ) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 

44 สินคา้โอทอป (OTOP)ที่สาํคญัของตาํบลหนอง

พนัจนัทร์ อาํเภอบา้นคาไดแ้ก่(ความจาํ) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 
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ตารางที่ 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น    

                     มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ∑R IOC 

1 2 3 

45 ชาวบา้นปลูกยางพาราแซมดว้ยสบัปะรดเพราะ

สาเหตุใด(ความเขา้ใจ) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 

46 เจดียข์องชาวกะเหร่ียงเปรียบเสมือนตวัแทนของ

ส่ิงใด(ความขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ขอ้ใดไม่ใช่ การแปรรูปวตัถุดิบและส่ิงที่มีอยูใ่น

ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ในอาํเภอบา้นคา

(วเิคราะห์)  

-1 +1 +1 1.00 0.33 

48 วตัถุประสงคข์องการยา้ยที่ทาํกินไปเร่ือย ๆ ของ

ชาวกระเหร่ียงคือขอ้ใด (วเิคราะห์) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 

49 นายจนัทร์ เรืองเรรา เป็นปราชญท์อ้งถ่ินที่ไดรั้บ

การยกยอ่งในเร่ืองใด 

+1 0 +1 2.00 0.67 

50 นายจนัทร์ เรืองเรรา มีวธีิการถ่ายทอดความรู้

ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งไร(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 การแบ่งอาํเภอบา้นคาออกเป็น 3 ตาํบล ท่านคิด

วา่มีผลดีอยา่งไรมากที่สุด(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 ใครเป็นผูสื้บทอดการทอผา้กะเหร่ียง(ความจาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

53 นายคาํนวณ สีเขียว เป็นปราชญท์อ้งถ่ินที่ไดรั้บ

การยกยอ่งในเร่ืองใด(ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55 หากท่านตอ้งการศึกษาดูงานดา้นเศรษฐกิจ

พอเพยีงและวฒันธรรมของชาวกระเหร่ียงท่าน

ตอ้งไปดูงานกบับุคคลสาํคญัท่านใดของอาํเภอ

บา้นคา(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและ 

                     หลงัเรียนหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้น     

                    มธัยมศึกษาปีที่ 2  จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ∑R IOC 

1 2 3 

56 ผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่นโดยนอ้มนาํแนว

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ

พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มา

ปรับใชจ้นประสบความสาํเร็จ คือใคร (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 นายวเิชียร   ชีนะ  ไดรั้บการยกยอ่งเป็นปราชญ์

ทอ้งถ่ินในอาํเภอบา้นคาในเร่ืองใด (ความจาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 นายสกล  บุญธรรม มีคุณธรรมทางดา้นใด

ประสบความสาํเร็จในชีวติและไดรั้บการยกยอ่ง  

(ความเขา้ใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 สาเหตุใดเส้ือกะเหร่ียง จะมีความหนาของเน้ือผา้

มากวา่เส้ือผา้ปกติ (ความเขา้ใจ) 

-1 +1 +1 1.00 0.33 

60 ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการสูญหายไปของภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  (วเิคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 0.86 
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    ตารางที่ 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

นกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ  

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

1.เนื้อหา 

 1.1 เรียงลาํดบัความยากง่ายอยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 3.00  

 1.2 มีความยาวเหมาะสมกบัวยัและความสนใจ

ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 1.3 ช่วยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน +1 +1 +1 3.000 1.00 

 1.4 มีเน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน  +1 0 +1 2.00 0.67 

2.การใช้ภาษา 

 2.1 การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 3.00 1.00 

 2.2 การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ

เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 2.3 การสะกดการันตถู์กตอ้งตามหลกั

ภาษาไทย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.4 คาํช้ีแจงวธีิการใชห้นงัสือชดัเจน  +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.ลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ 

3.1 การจดัรูปเล่มเหมาะสมเปิดอ่านไดง่้าย +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจชวนให้

อ่าน 

+1 0 +1 2.00 0.67 

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.4 คุณภาพของกระดาษที่ใชพ้มิพเ์หมาะสม +1 0 +1 2.00 0.67 

3.5 ตวัอกัษรที่พมิพส์วยงาม อ่านง่าย และ

ชดัเจน 

+1 0 +1 2.00 0.67 



224 
 

ตารางที่ 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

                      นกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ  

                      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

 3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวาง จงัหวะการ

พมิพต์วัอกัษร การจดัช่องวา่งระหวา่งภาพและ

ตวัอกัษรเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยั 

+1 0 +1 2.00 0.67 

 3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํ

ไดเ้หมาะสม 

+1 0 +1 2.00 0.67 

 3.8 สีสนัสวยงามดึงดูความสนใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

4.ภาพประกอบและแผนที ่

 4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงาม

ชดัเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั

หนา้กระดาษและขนาดของตวัอกัษร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

4.3 จาํนวนภาพประกอบเหมาะสมไม่มากหรือ

นอ้ยเกินไป 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 4.4 ภาพประกอบและแผนที่สามารถสร้าง

ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

5.แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

5.1 ส่งเสริมความรู้ ทกัษะการคิดได้

หลากหลาย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

                

1.00  

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา

มากขึ้น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

                

1.00  
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ตารางที่ 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

                      นกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับ  

                      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรีของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

6. คุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ  

6.1ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองราว

ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

6.2ปลูกฝ่ังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 6.3ปลูกฝ่ังใหผุ้เ้รียนเกิดความรักและภูมิใจใน

วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

6.4 มีสารประโยชน์เหมาะสมที่จะใชเ้ป็น

หนงัสืออ่านเพิม่เติมสาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 6.5 สามารถนาํความรู้ที่ไดจ้ากหนงัสือไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

รวมทั้งฉบบั 0.90 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

ตารางที่ 15  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

        สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แบบรายบุคคลจาํนวน 3 คน  

          

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝึกหัดหลงัอ่าน 

รวม 50 

คะแนน 

คะแนนผล

การเรียนรู้ 

หลงัอ่าน 

30 คะแนน 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 8 9 9 9 9 44 28 

2 8 7 7 9 8 39 24 

3 6 9 8 9 9 41 20 

รวม 124 72 

คิดเป็นร้อยละ 82.67 80.00 

 

ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบรายบุคคล เท่ากบั 82.67/80.00 
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ตารางที่ 16   ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

          สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แบบกลุ่มเล็กจาํนวน 9 คน  

         

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝึกหัดหลงัอ่าน 

รวม 50 

คะแนน 

คะแนนผล

การเรียนรู้ 

หลงัอ่าน 

30 คะแนน 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 9 8 8 9 9 43 28 

2 8 9 9 10 9 45 26 

3 6 9 8 9 9 41 24 

4 7 8 6 7 7 35 22 

5 9 9 8 9 10 45 27 

6 8 8 9 9 9 43 26 

7 8 9 8 8 8 41 25 

8 7 8 9 9 9 42 26 

9 7 8 8 9 8 40 26 

รวม 375 230 

คิดเป็นร้อยละ 83.33 85.19 

 

ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  แบบกลุ่มเล็ก  เท่ากบั  83.33/85.19 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

ตารางที่ 17   ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

         สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน  

                    

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝึกหัดหลงัอ่าน 

รวม 50 

คะแนน 

คะแนนผล

การเรียนรู้ 

หลงัอ่าน 

30 คะแนน 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 9 9 10 10 10 48 25 

2 9 8 9 10 10 46 26 

3 9 10 9 9 10 47 27 

4 7 8 9 9 9 42 26 

5 7 8 9 9 8 41 27 

6 7 8 9 9 9 42 24 

7 7 8 9 9 8 41 25 

8 9 10 10 9 10 48 26 

9 8 9 9 10 9 45 21 

10 6 9 8 9 9 41 25 

11 7 8 9 9 9 42 20 

12 9 10 9 9 10 47 26 

13 8 9 9 9 9 44 20 

14 8 9 9 9 9 44 25 

15 7 10 9 9 9 44 28 

16 7 8 9 9 8 41 24 

17 9 8 9 10 10 46 26 

18 9 10 9 9 10 47 27 

19 7 8 9 9 9 42 23 

20 7 8 9 9 8 41 25 

21 6 9 7 9 8 39 21 

22 8 9 9 9 9 44 20 
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ตารางที่ 17 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

      สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน  

                   (ต่อ) 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝึกหัดหลงัอ่าน 

รวม 50 

คะแนน 

คะแนนผล

การเรียนรู้ 

หลงัอ่าน 

30 คะแนน 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

23 6 9 8 8 9 40 21 

24 9 8 9 10 10 46 25 

25 9 10 9 9 9 46 22 

26 8 9 9 9 9 44 24 

27 8 9 9 10 9 45 23 

28 7 8 9 9 9 42 25 

29 8 8 9 8 8 41 24 

30 8 10 10 10 10 48 30 

รวม 1314 731 

คิดเป็นร้อยละ 87.60 81.22 

 

ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม เท่ากบั   87.60/81.22 
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ตารางที่ 18  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

        สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี กบักลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 25 คน  

                     

นักเรียน

คนที ่

คะแนน

ทดสอบก่อน

เรียน 

(30คะแนน) 

คะแนนแบบฝึกหัดหลงัอ่าน รวม 50 

คะแนน 

คะแนนผลการ

เรียนหลงัเรียน 

(30 คะแนน) 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

10 คะแนน 10คะแนน 10คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 17 9 8 9 10 9 45 20 

2 10 8 8 9 8 9 42 21 

3 9 7 8 7 10 9 41 25 

4 10 9 9 7 9 9 43 20 

5 17 9 8 9 7 7 40 27 

6 18 9 9 9 8 9 44 25 

7 12 9 9 9 8 9 44 27 

8 13 7 9 9 7 9 41 18 

9 17 9 9 9 7 9 43 25 

10 18 10 9 9 7 9 44 28 

11 13 9 9 7 5 9 39 20 

12 14 7 9 8 10 9 43 20 

13 12 10 8 10 7 9 44 29 

14 17 9 7 8 8 9 41 20 

15 12 7 7 7 8 9 38 24 

16 17 9 8 7 8 9 41 26 

17 10 9 8 8 10 8 43 26 

18 9 9 8 7 8 9 41 25 

19 10 8 7 7 10 10 42 25 

20 17 9 7 9 10 9 44 29 

21 18 10 10 10 10 10 50 30 
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ตารางที่ 18  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ หนงัสืออ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  

     สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดัราชบุรี กบักลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 25 คน  

     (ต่อ) 

นักเรียน

คนที ่

คะแนน

ทดสอบก่อน

เรียน 

(30คะแนน) 

คะแนนแบบฝึกหัดหลงัอ่าน รวม 50 

คะแนน 

คะแนนผลการ

เรียนหลงัเรียน 

(30 คะแนน) 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

10 คะแนน 10คะแนน 10คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

22 25 9 9 7 9 10 44 28 

23 13 9 9 9 10 10 47 29 

24 15 9 9 10 10 10 48 26 

25 24 10 10 10 10 10 50 30 

รวม 367 219 211 210 214 228 1082 623 

เฉล่ีย 14.68 8.76 8.44 8.40 8.56 9.12 43.28 24.92 

คิดเป็นร้อยละ 86.56 83.07 

ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกบักลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั   86.56/83.07 
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ตารางที่ 19   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบหนงัสือ 

        อ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

        จงัหวดัราชบุรี  จากโปรแกรมสาํเร็จรูป   B –INDEX  

ขอ้ p r สรุปผล 

1 0.53 0.60 ใชไ้ด ้

2 0.70 0.40 ใชไ้ด ้

3 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

4 0.33 0.20 ใชไ้ด ้

5 0.23 0.30 ใชไ้ด ้

6 0.60 0.70 ใชไ้ด ้

7 0.13 0.10 ตดัทิ้ง* 

8 0.10 0.10 ตดัทิ้ง* 

9 0.68 0.60 ใชไ้ด ้

10 0.53 0.60 ใชไ้ด ้

11 0.13 0.00 ตดัทิ้ง* 

12 0.40 0.50 ใชไ้ด ้

13 0.83 0.00 ตดัทิ้ง* 

14 0.20 0.30 ใชไ้ด ้

15 0.57 0.30 ใชไ้ด ้

16 0.60 0.30 ใชไ้ด ้

17 0.47 0.30 ใชไ้ด ้

18 0.27 0.00 ตดัทิ้ง* 

19 0.43 0.30 ใชไ้ด ้

20 0.23 0.40 ใชไ้ด ้

21 0.70 0.40 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 19   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบหนงัสือ 

        อ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

                      จงัหวดัราชบุรี  จากโปรแกรมสาํเร็จรูป   B –INDEX (ต่อ) 

ขอ้ p r สรุปผล 

22 0.47 0.60 ใชไ้ด ้

23 0.40 0.00 ตดัทิ้ง* 

24 0.30 0.30 ใชไ้ด ้

25 0.53 0.20 ใชไ้ด ้

26 0.43 0.60 ใชไ้ด ้

27 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

28 0.17 0.30 ตดัทิ้ง* 

29 0.10 0.20 ตดัทิ้ง* 

30 0.37 0.20 ใชไ้ด ้

31 0.30 0.20 ใชไ้ด ้

32 0.33 0.20 ใชไ้ด ้

33 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

34 0.67 0.20 ใชไ้ด ้

35 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

36 0.53 0.70 ใชไ้ด ้

37 0.58 0.40 ใชไ้ด ้

38 0.80 0.00 ตดัทิ้ง* 

39 0.30 0.20 ใชไ้ด ้

40 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

41 0.20 0.30 ใชไ้ด ้

42 0.60 0.50 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 19   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบหนงัสือ 

        อ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

                     จงัหวดัราชบุรี  จากโปรแกรมสาํเร็จรูป   B –INDEX (ต่อ) 

ขอ้ p r สรุปผล 

43 0.60 0.50 ใชไ้ด ้

44 0.80 0.10 ตดัทิ้ง* 

45 0.20 0.20 ใชไ้ด ้

46 0.10 0.10 ตดัทิ้ง* 

47 0.23 0.50 ใชไ้ด ้

48 0.17 0.30 ตดัทิ้ง* 

49 0.20 0.30 ใชไ้ด ้

50 0.23 0.40 ใชไ้ด ้

51 0.13 0.30 ตดัทิ้ง* 

52 0.33 0.20 ใชไ้ด ้

53 0.37 0.10 ตดัทิ้ง* 

54 0.47 0.40 ใชไ้ด ้

55 0.33 0.54 ใชไ้ด ้

56 0.40 0.40 ใชไ้ด ้

57 0.27 0.20 ใชไ้ด ้

58 0.57 0.10 ตดัทิ้ง* 

59 0.27 0.50 ใชไ้ด ้

60 0.23 0.30 ใชไ้ด ้

เฉล่ีย 0.40 0.30  
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หมายเหตุ 

1.ขอ้สอบขอ้ที่ 11 และ  38  มีค่าอาํนาจจาํแนกเป็นศูนย ์จึงตดัออก  จาํนวน   2   ขอ้ 

2.ขอ้สอบขอ้ที่ 13 มีค่า P สูงกวา่ .80 จดัเป็นขอ้สอบที่ง่ายเกินไป จึงตดัออก และค่าอาํนาจ

จาํแนกเป็นศูนย ์จึงตดัออก จาํนวน 1 ขอ้ 

3.ขอ้สอบขอ้ที่ 7, 8, 11, 28, 29, 46, 48, 51   มีค่า P ต ํ่ากวา่ .20 จดัเป็นขอ้สอบที่ยากเกินไป จึง

ตดัออก และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นศูนย ์จึงตดัออก จาํนวน 8 ขอ้ 

4.ขอ้สอบขอ้ที่ 7,  44,  46, 53,58  มีค่า R ต ํ่ากวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบที่ยากเกินไป จึงตดัออก 

และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นศูนย ์จึงตดัออก จาํนวน 5 ขอ้ 

4. เน่ืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนที่ตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ขอ้  2, 3, 6, 10,    14,  

16,  19, 21, 26, 32, 36,  40, 41,  47,  50, 54, 57  รวม  จาํนวน 17  ขอ้   รวมตดัขอ้สอบออกไปทั้งหมด 

30 ขอ้ นอกจากน้ีจากโปรแกรมสาํเร็จรูป  B –INDEX   ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาค่าความยากง่ายของ

ขอ้สอบ (p) และค่าอาํนาจจาํแนก  (r) ไดค้่าความเช่ือมั่ น KR-20 ของ Kuder Richardson ของขอ้สอบ

เร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน เท่ากบั  0.78 ซ่ึงผา่นเกณฑม์าตรฐาน  ไดแ้ก่  0.75 (กระทรวงศึกษาธิการ , 

กองวจิยัทางการศึกษา 2545: 63) 
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ตารางที่ 20   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบหนงัสือ 

         อ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

          จงัหวดัราชบุรี  จากโปรแกรมสาํเร็จรูป   B –INDEX 

ขอ้ที่ ค่า P ค่า R หมายเหตุ 

1 0.53 0.60 ใชไ้ด ้

2 0.80 0.50 ใชไ้ด ้

3 0.50 0.40 ใชไ้ด ้

4 0.20 0.30 ใชไ้ด ้

5 0.43 0.20 ใชไ้ด ้

6 0.77 0.30 ใชไ้ด ้

7 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

8 0.33 0.20 ใชไ้ด ้

9 0.63 0.30 ใชไ้ด ้

10 0.53 0.60 ใชไ้ด ้

11 0.27 0.40 ใชไ้ด ้

12 0.43 0.20 ใชไ้ด ้

12 0.63 0.20 ใชไ้ด ้

14 0.20 0.30 ใชไ้ด ้

15 0.63 0.40 ใชไ้ด ้

16 0.60 0.30 ใชไ้ด ้

17 0.47 0.30 ใชไ้ด ้

18 0.27 0.20 ใชไ้ด ้

19 0.47 0.20 ใชไ้ด ้

20 0.37 0.20 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 20   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบหนงัสือ 

       อ่านเพิม่เติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2   

                     จงัหวดัราชบุรี  จากโปรแกรมสาํเร็จรูป   B –INDEX (ต่อ) 

21 0.77 0.20 ใชไ้ด ้

22 0.47 0.60 ใชไ้ด ้

23 0.37 0.50 ใชไ้ด ้

24 0.30 0.30 ใชไ้ด ้

25 0.53 0.20 ใชไ้ด ้

26 0.50 0.40 ใชไ้ด ้

27 0.27 0.20 ใชไ้ด ้

28 0.43 0.20 ใชไ้ด ้

29 0.23 0.20 ใชไ้ด ้

30 0.37 0.20 ใชไ้ด ้

รวม 13.90 9.30  

เฉล่ีย        0.46 0.31  

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

ตารางที่ 21  สรุปความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

       เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดั  

ความคิดเห็น X  S.D ระดบัความ

คิดเห็น 

 1.เน้ือหา 

1.1 เรียงลาํดบัความยากง่ายอยา่งเหมาะสม 

4.04 .78 มาก 

 1.2 มีความยาวเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน 4.16 .37 มาก 

 1.3 ช่วยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.64 .48 มากที่สุด 

 1.4 มีเน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน  4.32 .62 มาก 

รวมด้านเนื้อหา 4.29 .56 มาก 

2.การใชภ้าษา 

 2.1 การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

 

4.48 

 

.50 

 

มาก 

 2.2 การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัและเขา้ใจง่าย 4.84 .37 มากที่สุด 

 2.3 การสะกดการันตถู์กตอ้งตามหลกัภาษาไทย 4.28 .45 มาก 

2.4 คาํช้ีแจงวธีิการใชห้นงัสือชดัเจน  4.44 .65 มาก 

รวมด้านการใช้ภาษา 4.51 .46 มากที่สุด 

3.ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ ์

3.1 การจดัรูปเล่มเหมาะสมเปิดอ่านไดง่้าย 

 

4.44 

 

.91 

 

มาก 

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือน่าสนใจชวนใหอ่้าน 4.84 .13 มากที่สุด 

3.3 ขนาดและความหนาของหนงัสือเหมาะสม 4.76 .18 มากที่สุด 

3.4 คุณภาพของกระดาษที่ใชพ้มิพเ์หมาะสม 4.80 .11 มากที่สุด 

3.5 ตวัอกัษรที่พมิพส์วยงาม อ่านง่าย และชดัเจน 4.68 .08 มากที่สุด 

 3.6 ขนาดของตวัอกัษร การวาง จงัหวะการพมิพต์วัอกัษร 

การจดัช่องวา่งระหวา่งภาพและตวัอกัษรเหมาะสมกบั

ระดบัชั้นและวยั 

 

4.72 

 

.08 

 

มากที่สุด 

 3.7 การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละหนา้ทาํไดเ้หมาะสม 4.24 .14 มาก 

 3.8 สีสนัสวยงามดึงดูความสนใจ 4.68 .09 มากที่สุด 

รวมด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ 4.65 .22 มากที่สุด 
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ตารางที่ 21  สรุปความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนงัสืออ่านเพิม่เติม 

       เร่ือง เยอืนถิ่นคนดีชายแดน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จงัหวดั  (ต่อ) 

ความคิดเห็น X  S.D ระดบัความคิดเห็น 

4.ภาพประกอบและแผนที ่

 4.1 ลกัษณะของภาพประกอบสีสนัสวยงามชดัเจน 

 

4.40 

 

.15 

 

มาก 

 4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบัหนา้กระดาษและ

ขนาดของตวัอกัษร 

4.32 .09 มาก 

4.3 จาํนวนภาพประกอบเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 4.24 .15 มาก 

 4.4 ภาพประกอบและแผนที่สามารถสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่

ผูเ้รียน 

5.00 .16 มากที่สุด 

รวมด้านภาพประกอบและแผนที ่ 4.49 .14 มาก 

 5.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

5.1 ส่งเสริมความรู้ ทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย 

 

5.00 

 

.15 

 

มากที่สุด 

5.2 ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหามากขึ้น 5.00 .00 มากที่สุด 

รวมด้านแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 5.00 .08 มากที่สุด 

6. คุณค่าและประโยชน์ที่จะไดรั้บ 

 6.1ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองราวความเป็นมา

ของทอ้งถ่ิน 

 

 

5.00 

 

 

.00 

 

 

มากที่สุด 

6.2ปลูกฝ่ังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

4.72 .09 มากที่สุด 

 6.3ปลูกฝ่ังใหผุ้เ้รียนเกิดความรักและภูมิใจในวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.72 .09 มากที่สุด 

6.4 มีสารประโยชน์เหมาะสมที่จะใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพิม่เติม

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

4.92 .05 มากที่สุด 

 6.5 สามารถนาํความรู้ที่ไดจ้ากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

4.84 .07 มากที่สุด 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ 4.84 .06 มากที่สุด 

รวมทั้งฉบับ 4.63 .26 มากที่สุด 
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32 การแต่งกายของผูห้ญิงชาวกะเหร่ียงโป 77 
 

33 วดัป่าพระธาตุเขา้นอ้ย 80 
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บัญชีภาพประกอบ ต่อ 

ภาพประกอบ   หนา้ 
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41  บ่ออาบนํ้าบ่อเล็ก ๆ ซ่ึงต่อมาจากบ่อใหญ่ให้คนลงไปแช่ไดแ้ละ  ธาร
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43 นายสกล สาธิตการปลูกผลไม ้ 100 
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บัญชีภาพประกอบ ต่อ 

ภาพประกอบ   หนา้ 
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ประโยชน์ในไร่อยา่งพอเพียงในช่วงฤดูแลง้ 

113 

52 ตน้ส้มโอกาํลงัออกผล แบ่งพ้ืนท่ีทาํไร่ สับปะรด 113 

53 ไร่สับปะรดภายในตาํบลหนองพนัจนัทร์ 119 

54 สับปะรดดิบ  สับปะรดสุก 120 
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พร้อมตดัส่งโรงงาน 
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56 ตดัออ้ยส่งโรงงานดว้ยแรงคน ตาํบลหนองพนัจนัทร์ 122 

57 ภาพบน ตน้พนัธุ์ ภาพล่างการปลูกแบบยกร่อง และตน้ท่ี

เจริญเติบโตแลว้ 

122 

58 สวนยางพาราท่ีบา้นบึง บา้นคา  และหนองพนัจนัทร์ 124 

59 การปลูกสับปะรดแซมสวนยางพาราของชาวหนองพนัจนัทร์ 125 

60 เหมืองแร่เฟลดส์ปาร์ ท่ีบา้นโป่งกระทิงล่าง ของบริษัท เทพ

ประทานการแร่ จํากดั 

126 

61 แร่เฟลดส์ปาร์ ท่ีบา้นโป่งกระทิงล่าง ของบริษทั เทพประทาน

การแร่ จาํกดั 

127 

62 ผลิตภณัฑผ์า้กะเหร่ียงสีสันสดใสบา้น 

โป่งกระทิงบน 

128 

63 นางอารีย ์กงจก ปราชญช์าวบา้นดา้นการทอผา้กะเหร่ียง 130 
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บัญชีภาพประกอบ ต่อ 

ภาพประกอบ   หนา้ 

64 ลายผา้กะเหร่ียงลวดลายท่ีไดรั้บความนิยม ลายสลบัสี                 

ลายงูเหลือม และลายขิด 

130 

65 นายดาํรงชยั แซ่ล้ิม ปราชญช์าวบา้นดา้นการทาํเคร่ืองเงิน

กะเหร่ียง 

131 

66 การตีเมด็เงินกะเหร่ียงโดยเยาวชน 131 

67 โรงงานสับปะรดท่ีหนองพนัจนัทร์ 133 

68 ภายในโรงงาน และผลิตภณัฑส์ับปะรดกระป๋อง 133 
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คาํช้ีแจง 

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน  เป็นหนงัสือ อ่านเพ่ิมเติมสาํหรับนกัเรียน

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เล่มน้ี 

แบ่งเน้ือหา ออกเป็น  5 บท โดยบรูณาการเช่ือมสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ นาํจุดเด่นของอาํเภอบา้นคา  ให้สัมพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้ นาํมา

เรียบเรียง  และตั้งช่ือแต่ละบทให้สัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

บทท่ี 1 เยอืนถ่ินบา้นคา   (สาระภูมิศาสตร์) 

บทท่ี 2 เล่าขานตาํนานบา้นคา  (สาระประวติัศาสตร์) 

บท ท่ี 3 วิถีคนดีชายแดน (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม/    

 สาระหนา้ท่ีพลเมืองฯ) 

บทท่ี 4 ของดีน่าดู เคียงคู่บา้นคา    (สาระเศรษฐศาสตร์/ 

บทท่ี 5 อาชีพคนบา้นคา (สาระเศรษฐศาสตร์) 

 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม แต่ละบท นกัเรียน สามารถ ศึกษา เน้ือหาและตอบคาํถามทา้ยบท 

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง เยอืนถ่ินคนดีชายแดน จะช่วยให้นกัเรียนไดศึ้กษาเก่ียวกบั ชุมชนในดา้น

ต่าง ๆ ซ่ึงควรศึกษาให้ครบ ทั้ง   5  บท   
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บทท่ี 1  

เร่ือง  เยือนถิ่นบ้านคา  
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บทที ่1 

เร่ือง เยอืนถิน่บ้านคา  

 

อาํเภอบา้นคาเป็นอาํเภอลาํดบัท่ี 9 ของจงัหวดัราชบุรี มีทรัพยากรแร่และวถีิชีวติ

ความเป็นมาอยา่งไรนั้น ผูท้ี่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ไดจ้ากหนงัสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง  

เยอืนถ่ินคนดีชายแดน 
 

1. ประวตัิความเป็นมาอาํเภอบ้านคา 

 อาํเภอบา้นคา เดิมเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บการยกฐานะ

ขึ้นเป็นก่ิงอาํเภอโดยรวมตาํบลบา้นคา ตาํบลบา้นบึง ตาํบลหนองพนัจนัทร์ ขึ้นเป็น                

ก่ิงอาํเภอบา้นคา เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2540  ที่วา่การอาํเภอบา้นคาตั้งอยูใ่นทอ้งที่ หมู่ที่ 1 

ตาํบลบา้นคา อยูห่่างจากตวัจงัหวดัราชบุรี ประมาณ 63 กิโลเมตร ก่ิงอาํเภอบา้นคา ปัจจุบนัยก

ฐานะเป็นอาํเภอบา้นคา เมื่อวันที่    24 สิงหาคม 2550  ที่ผา่นมา 
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2. สภาพภูมศิาสตร์ของมาอาํเภอบ้านคา  

สภาพภูมิศาสตร์ของอาํเภอบา้นคาประกอบไปดว้ยทิวเขามากมาย  

และอยูติ่ดชายแดนดงัน้ี 

 

      2.1 ทีต่ั้ง  

     อาํเภอบา้นคาตั้งอยูริ่มทางหลวงสายชฏัป่าหวาย-โป่งกระทิงในทอ้งที่หมู่ที่ 1 

ตาํบลบา้นคาอยูห่่างจากตวัจงัหวดัราชบุรีมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ  57  

กิโลเมตรอยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 1,320  เมตร มีพื้นที่ประมาณ  

1,026  ตารางกิโลเมตร ประชากร 24,158 คน (พ.ศ. 2557)  

รหสัทางภูมิศาสตร์ 7010 รหสัไปรษณีย ์7018 

 

 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง 

ท่ีมา : https://www.google.com/maps/dir 
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    2.2 พืน้ที่ของอาํเภอบ้านคา 
 

    อาํเภอบา้นคา มีพื้นที่โดยแยกเป็นรายตาํบลไดด้งัน้ี 

 1. ตาํบลบา้นคา มีพื้นที่  281 ตารางกิโลเมตร 

 2. ตาํบลบา้นบึง มีพื้นที่   553 ตารางกิโลเมตร 

 3. ตาํบลหนองพนัจนัทร์ มีพื้นที่ 143 ตารางกิโลเมตร 

              สาเหตุที่ตาํบลบา้นบึงมีพื้นที่มากกวา่ตาํบลอ่ืนก็เพราะวา่  

เป็นตาํบลที่ติดกบัเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาติดกบัทวาย 

 เมืองหลวงของเขตตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา                                                        

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีว่าการอาํเภอบา้นคา 

ภาพท่ี 1 
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2.3 อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัตาํบลรางบวั  อาํเภอจอมบึง 

 ทิศใต ้   ติดต่อกบัตาํบลยางหกั  อาํเภอปากท่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนท่ีแสดงอาณาเขต และเขตการปกครองของอาํเภอบา้นคา 

ท่ีมา : สาํนกังานเกษตร อาํเภอบา้นคา 
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ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ทวายเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาและตาํบล  ตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง 

 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งอาํเภอบา้นคา                                                                 

 ท่ีมา : สาํนกังานเกษตร อาํเภอบา้นคา 
 

2.4 ลกัษณะภูมิประเทศ 

        สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคา มีลกัษณะเป็นที่ราบสูงสลบัหุบเขา

โดยเฉพาะพื้นที่ทางดา้นทิศใตเ้ป็นทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคา มีเทือกเขา 
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สลบัซบัซอ้นเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารท่ีสาํคญัของอาํเภอ บา้นคา ส่วนทางดา้น  

ทิศตะวนัออกจะเป็นพื้นที่ลาดอียง มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดสูง 

จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง1,320 เมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 สภาพภูมอิากาศ 

 ลกัษณะสภาพภูมิอากาศ ไดรั้บอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

จากมหาสมุทรอินเดียแต่การที่มีเทือกเขาตะนาวศรีบงัไวอ้ยู ่ทาํใหเ้ป็นที่อบฝน  

มีฝนตกนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเนินเขาในอาํเภอบา้นคา 
ภาพท่ี 2 
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และเป็นพื้นที่หน่ึงที่มีฝนตกนอ้ยที่สุดในประเทศ ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 1,000-1,250 

มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน-

พฤษภาคมประมาณ 36 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดในเดือนธนัวาคม-มกราคม ประมาณ 

18 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน โดยตกหนกัที่สุดใน

เดือน กนัยายน และทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมฝนส่วนใหญ่จะถูกพดัเลยไป

ตกในแถบลุ่มแม่นํ้ าแม่กลอง และดา้นตะวนัออกของพื้นที่จงัหวดัอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 

13-38 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาจะมีสภาพอากาศหนาว

มาก ในช่วงฤดูหนาว แบ่งได ้3 ฤดู คือ 

        1. ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ถึง เมษายน  

        2. ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 

       3. ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 

2.6 สภาพการปกครอง 

        อาํเภอบา้นคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น   3 ตาํบล มีการปกครอง

ทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3 แห่ง 

1)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคา 
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1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นคา 

2)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบึง 

3)   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพนัจนัทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.7 ประชากร 

  อาํเภอบา้นคา มีประชากรทั้งส้ิน  จาํนวน 24,158 คน (ขอ้มูล พ.ศ. 2557) ความ             

  หนาแน่นเฉล่ียต่อพื้นที่ ประมาณ 23 คนต่อ ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีประชากร 

   เบาบาง 

2.8  คาํขวญัประจาํอาํเภอบ้านคา 

      สบัปะรดหวานฉํ่า งามลํ้าตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอฐิัธาตุหลวงปู่เทสก ์   

แดนนิเวศน์เชิงคิรี   ถ่ินคนดีชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.บา้นบึง                        อบต.บา้นคา                    อบต.หนองพนัจนัทร์ 

ท่ีมาภาพ : http://kidthungbanka.com/index.php/2015-01-18-06-44-13 
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3. โครงสร้างพืน้ฐาน 

เน่ืองจากสภาพพื้นที่ห่างไกล และเป็นเนินภูเขาทาํใหก้ารจดัการ 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยงัไม่ครอบคลุมทั้งอาํเภอโดยมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ด้านไฟฟ้า 

    3.1.1 ตาํบลบา้นคาที่มีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช ้ 

             จาํนวน 105 ครัวเรือน 

   3.1.2  ตาํบลบา้นบึงมีครัวเรือนที่ยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ 

             จาํนวน 123 ครัวเรือน  

                3.1.3 ตาํบลหนองพนัจนัทร์มีครัวเรือนที่ยงัไม่มี 

                         ไฟฟ้าใช ้จาํนวน 117 ครัวเรือน 

     3.2  ด้านประปา 

   อาํเภอบา้นคา ทุกตาํบลใชร้ะบบประปาหมู่บา้น จากแหล่งนํ้ าของแต่ละหมู่บา้น 

3.3  ด้านโทรศัพท์ 

 ปัจจุบนัอาํเภอบา้นคา ใชโ้ทรศพัทร์ะบบยงิสญัญาณ มีระบบคู่สายไม่ครอบคลุม 

 ส่วนใหญ่จะมีอยูท่ี่ที่การอาํเภอส่วนโทรศพัทมื์อถือ ใชไ้ดใ้นบางพื้นที่ ในบริเวณ 

ภูเขาสูง จะไม่มีสญัญาณ ทาํให ้การติดต่อส่ือสารดา้นน้ีมีปัญหา ไม่สะดวกเท่าท่ีควร  
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3.4  ด้านคมนาคม  

     อาํเภอบา้นคา มีถนนสายหลกัที่ใชติ้ดต่อกบัจงัหวดัและอาํเภอขา้งเคียง ดงัน้ี 

                 3.4.1 ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 3313 เช่ือมต่อระหวา่งเขตอาํเภอสวนผึ้ง 

และอาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี  

                 3.4.2  เสน้ทาง รพช. สายบา้นคา – หนองจอก เช่ือมต่อระหวา่งตาํบลบา้นคา

กบั ตาํบลหนองพนัจนัทร์ อาํเภอ บา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

    3.4.3 ทางหลวงชนบทสายโป่งกระทิง เป็นเสน้ทางที่เช่ือมกบัทางหลวง 

แผน่ดินหมายเลข 3313 จากบา้นโป่งกระทิงไปสู่บา้นพนุํ้ าร้อน  อาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี 

   3.4.4 ทางหลวงชนบทสายบา้นคา –ลาํบวัทอง เป็นเสน้ทางที่เช่ือมกบัทาง

หลวงหมายเลข 3313 ที่ หมู่ที่  1 ตาํบลบา้นคา ไปสู่นํ้ าตกซบัเตย  อาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี 

    3.4.5 ทางหลวงชนบทสายบา้นบึง หมู่ที่ 7 ตาํบล บา้นคา เช่ือมกบัอาํเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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นอกจากน้ี ยงัมีเสน้ทางที่เช่ือมต่อภายในหมู่บา้นต่าง ๆ อีก ซ่ึงการคมนาคมใน

พื้นที่ อาํเภอบา้นคานบัวา่มีความสะดวกพอสมควรทั้งในฤดูฝนฤดูแลง้ ยกเวน้บาง

เสน้ทางที่อาจถูกตดัขาดในกรณีที่ฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนั     

4. แหล่งนํา้ 

 ที่ตั้งของอาํเภอบา้นคา อยูน่อกเขตชลประทานแต่ดว้ยลกัษณะทางภูมิประเทศ

ของอาํเภอบา้นคาเป็นที่ราบสูงและภูเขา จึงมีป่าไมแ้หล่งตน้นํ้ าลาํธาร ไดพ้ฒันาแหล่ง

นํ้ าโดยการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าขนาดกลาง เช่น อ่างเก็บนํ้ าหว้ยท่าเคยและขนาดเล็ก เช่น 

อ่างเก็บนํ้ าหว้ยมะหาด อ่างเก็บนํ้ าบา้นโป่งกระทิง  ฝายทดนํ้ า  และสระนํ้ า เพือ่เก็บกกั

นํ้ าไวใ้ช ้

 
 

อ่างเก็บนํ้าท่าเคย 

ภาพท่ี 3 
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5. สภาพเศรษฐกิจของอําเภอบ้านคา 

 เน่ืองจากสภาพดินของอาํเภอบา้นคา เหมาะสมแก่การเกษตรและการปศุสตัว ์

 ทาํใหป้ระชากรในพื้นที่มีอาชีพดา้นการเกษตร เช่น การปลูกสบัปะรด ปลูกยางพารา 

 และการปศุสตัว ์เช่น การเล้ียงไก่เน้ือ  การเล้ียงววั เป็นหลกั  โดยประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 

 18,190 บาท/คน/ปี  
 

 

 

 

                                                                 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเล้ียงไก่เน้ือในฟารม ์

ภาพท่ี 5 

การทาํไร่สับปะรด 

ภาพท่ี 4 
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6.  การบริการโรงแรม 

อาํเภอบา้นคา มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงาม                                               

จึงเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาํใหมี้ที่พกัจาํนวนมากโดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 6.1  โรงแรม    จาํนวน 3 แห่ง 

 6.2  ที่พกัประเภทรีสอร์ท  จาํนวน 5 แห่ง 

 6.3   สระวา่ยนํ้ ามาตรฐาน จาํนวน  2 แห่ง 

7.  สถานท่ีท่องเท่ียว 

อาํเภอบา้นคา มีสภาพธรรมชาตินอกจากมีทิวทศัน์สองขา้ง                                                         

ถนนหมายเลข 3313 ที่สวยงามแลว้ยงัมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สาํคญั ดงัน้ี                                                                       

7.1 บ่อนํ้ าพนุํ้ าร้อน ตั้งอยู ่หมู่ที่ 4  ตาํบลบา้นบึง                                                          

     ห่างจากที่วา่การอาํเภอบา้นคาไปทางทิศใต ้ประมาณ 30  กิโลเมตร  

7.2 นํ้ าตกซบัเตย อยูห่่างจากที่วา่การอาํเภอ บา้นคาประมาณ 25  กิโลเมตร 

7.3 นํ้ าตกหว้ยสวนพลู ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอ บา้นคา ประมาณ 25  กิโลเมตร 

          7.4 วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคา ประมาณ 1.5  

กิโลเมตร 

         7.5  อ่างเก็บนํ้ าหว้ยท่าเคย อยูห่่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นคา ประมาณ 24     

     กิโลเมตร 
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วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย   พุนํ้ าร้อน 

นํ้าตกซบัเตย   นํ้ าตกห้วยสวนพลู และอ่างเก็บห้วยนํ้าท่าเคย 

ภาพท่ี 6 
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ขา้วห่อของชาวกระเหร่ียง 

ภาพท่ี 7 
 

 
 

 

8. ศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

ประชาชนของอาํเภอบา้นคานบัถือศาสนาพทุธประมาณร้อยละ 99   

ที่เหลือนบัถือศาสนาอ่ืน อีกร้อยละ   1   

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีประจาํทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ วนัสงกรานตป์ระเพณีกิน 

ขา้วห่อของชาวกระเหร่ียง ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา และ  วนัสบัปะรดหวานบา้นคา  

จะจดัทุกวนัพชืมงคลเพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ลูกสบัปะรด 
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อ่างเก็บนํ้าลาํห้วยท่าเคย 

ภาพท่ี 8 
 

 
 
 

        9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      9.1 ข้อมูลแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

            อาํเภอบา้นคามีแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

ลาํหว้ยท่าเคย  ลาํหว้ยมะหาด ลาํหว้ยพบุอนบน ลาํหว้ย            

ลาํบวัทอง และลาํหว้ยหนองนํ้ าขุ่น ซ่ึงมีนํ้ าไหลตลอดทั้งปี 
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10. ข้อมูลป่าไม้ 

 เน่ืองจากพื้นที่ทางทิศตะวนัตกของอาํเภอบา้นคา            

  อยูใ่นเขตอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั และมีพื้นท่ี 

ติดต่อกบัเมืองทวาย ทางตะวนัตกเป็นแนวเทือกเขา               

ตะนาวศรีซ่ึงกั้นพรมแดนไทยกบัพม่า ดงันั้นบริเวณน้ีมีป่า 

ไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 330,109 ไร่ โดยมีป่าไม ้

ประเภทต่างๆ ดงัน้ี    

1)  ป่าดิบช้ืน(Tropical Evergreen Forest)  

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 27,523.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของ 

ป่าไมท้ั้งหมด โดยมีการกระจายอยูท่างตอนใตแ้ละตะวนัตกของพื้นท่ีและ

บริเวณลาํหว้ยสายใหญ่ ๆ กระจายอยูใ่นหลายระดบัความสูง เช่น บริเวณ  

ลาํหว้ยพนุํ้ าร้อน หว้ยตอ้งกินเจา้  หว้ยพรุะกาํ และ หุบเขาจมูก เป็นตน้   

สภาพโดยทัว่ไปของพื้นที่จะรกทึบ  ประกอบไปดว้ยไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ หวายและ

เถาวลัยช์นิดต่าง ๆ มีไมท้ี่สาํคญัของป่าไดแ้ก่ ตะเคียนทอง กระบาก หวา้ กระทุ่มนํ้ า  

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบกลว้ยไมแ้ละเฟิร์นอีกหลายชนิด เช่น ชายผา้สีดา เป็นตน้  
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2.2 ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest) กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า 

แม่นํ้ าภาชี  พบพชืกระจายทางตอนบนของแนวพื้นที่และมีพชืรุ่นสอง 

 (พืชที่ขึน้หลังจากป่าเดิมถูกตัดฟันลง) ท่ีมีการฟ้ืนตวักระจายอยูเ่ป็นหยอ่มๆ  

ชนิดพนัธุท์ี่พบมาก เช่น กระเบาค่าง กระเบากลกั และ หวา้    เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพของป่าดิบช้ืน 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 

 

 

ประเภทป่าดิบแลง้ฤดูฝน                        และฤดูแลง้ 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 
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2.3 ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ครอบคลุมพื้นที่ 55,047.6 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที ่พบทางตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ    

ลกัษณะเด่นที่ปรากฏในป่าชนิดน้ี คือป่าโปร่ง ประกอบดว้ยไมข้นาดกลางจาํนวนมากการ 

ผลดัใบของพนัธุไ์มท้ี่ขึ้นอยูใ่นป่าชนิดน้ี   เพือ่ลดอตัราการคายนํ้ าในช่วงปริมาณความชุ่มช้ืน 

ในดินมีนอ้ย พนัธุไ์มจ้ะเร่ิมทิ้งใบในช่วงปลายเดือนธนัวาคม และจะค่อย ๆ ผลิใบใหม่ใน 

ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ป่าชนิดน้ีมกัจะเกิดมีไฟป่าขึ้นในช่วงฤดูแลง้ เพราะมีตน้ไผ ่

อยูม่ากพนัธุไ์มท้ี่สาํคญั ไดแ้ก่ ไมส้กั มะค่า แดง ประดู่ และชิงชนัเป็นตน้ ส่วน 

ไมร้ะดบัล่างประกอบดว้ย สาบเสือ หญา้ เถาวลัยต์่าง ๆ และไมไ้ผช่นิดต่าง ๆ  

เช่น ไผร่วก ไผป่่าและ ไผบ่ง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพของป่าเบญจพรรณ  บริเวณตาํบลบา้นบึง 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 
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2.4ป่าเตง็รัง (Dry Dipterocarp Forest) ครอบคลุมพื้นที่ 18,349.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6  

ของพื้นที่ ป่าชนิดน้ีจะพบทางตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยอยูถ่ดัจากป่า 

เบญจพรรณออกมา ดินจะมีลกัษณะเป็นทรายและลูกรัง ลกัษณะโครงสร้างของป่า 

ชนิดน้ีจะเป็นป่าโปร่ง มีตน้ไมข้นาดเล็กและขนาดกลางกระจายอยูท่ ัว่ไป และมีหญา้ 

ชนิดต่าง ๆ กระจายอยูท่ ัว่ไปเช่นกนั พนัธุไ์มท่ี้สาํคญัของป่าชนิดน้ีไดแ้ก่ ไมเ้ตง็ รัง เหียง 

 พลวง และพะยอม ส่วนไมว้งศอ่ื์น ๆ ที่พบ เช่น มะขามป้อม รักเขา และ ตะแบกแดง เป็นตน้  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพของป่าเต็งรัง 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.oknation.net/blog/subnaidin/2007/08/27/entry-1&ei=RVEvVYKOJonbuQSe24CwAg&psig=AFQjCNF0XJzZNXnB0btK5pKXx31QAJkhjw&ust=1429250758178932
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=18&topic_no=90500&topic_id=91308&sort=reply_id&by=desc&&page=2&ei=pVEvVdP8GomMuAS1qoCACg&psig=AFQjCNF0XJzZNXnB0btK5pKXx31QAJkhjw&ust=1429250758178932
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    11. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพดนิ 

   พื้นที่อาํเภอบา้นคา  มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพชืไร่ 

      ที่ใชน้ํ้ านอ้ย   ดินสลายจากหินปูน และริมลาํหว้ยเป็นพื้นท่ี ท่ีมีความชุ่มช้ืนเหมาะแก่ 

     การทาํสวนผกัและ ผลไม ้

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

12. แร่ 

      อาํเภอบา้นคามีแร่ที่สาํคญัไดแ้ก่ แร่ดีบุก แร่เฟลสปาร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเฉพาะของดินร่วนปนทราย 

ท่ีมา : สาํนกังานเกษตร อาํเภอบา้นคา 
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การทาํเหมืองแร่เฟลสปาร์ ท่ีบา้นโป่งกระทิงล่าง ของบริษทั เทพประทานการแร่ จาํกดั 

ภาพท่ี 9 

แร่ดีบุก                                     แร่เฟลสปาร์ 

ท่ีมา : สาํนกังานเกษตร อาํเภอบา้นคา 

 

http://4.bp.blogspot.com/-c8o9MQxnh0o/Urw5KbDXakI/AAAAAAAAABs/6krb4wPktRU/s1600/Cassiterite.jpg
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13. สัตว์ป่า 

สตัวป่์าที่พบในเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่นํ้ าภาชี อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี คือ  

5.1 สัตว์ป่าชนิดหายาก เช่น เลียงผา เกง้หมอ้ 

และ นกเงือก เป็นตน้ 

 

 
 
 

  

5.2 สัตว์ป่าที่พบมาก เช่น เกง้ ค่างเทา ลิงเสน นกขนุทอง หมีคน สมเสร็จ กระทิง   

ววัแดง นกหวัขวาน  เสือ กวาง นกแกว้ นกแกง นกกาฮงั นกเงือกกรามชา้ง  

นกเงือกกรามชา้งปากเรียบ   นกเงือกสีนํ้ าตาล นกแซงแซวสวรรค ์นกแก๊ก  

 และ นกจาบคาเคราแดง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เลียงผา  เกง้หมอ้                    นกเงือก 

ท่ีมา :  สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://student.nu.ac.th/nikompojai/page_15_clip_image002.gif&imgrefurl=http://student.nu.ac.th/nikompojai/page_15.html&h=189&w=200&tbnid=TX_OSyhPei_QVM:&zoom=1&docid=LFAM0BU4Clw-5M&ei=XEsvVb-PLYehugSFgIHwBw&tbm=isch&ved=0CE4QMygjMCM
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.srirachaoutlook.com/bangphra/bangpharlake/feamuntjac/photo/10.jpg&imgrefurl=http://www.srirachaoutlook.com/bangphra/bangpharlake/feamuntjac/fea-muntjacphoto-10.php&h=582&w=870&tbnid=qBhbcof6rafYNM:&zoom=1&docid=fWPXjCV7h0wJ2M&ei=v0svVfilJZW1uQTrtYD4Aw&tbm=isch&ved=0CCkQMygFMAU
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เกง้                              ค่างเทา                          ลิงเสน 

สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 

 

นกกาฮงั                นกแซงแซวสวรรค ์              นกจาบคาเคราแดง 

สาํนกังานเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้ าภาชี จ.ราชบุรี 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://siamensis.org/sites/default/files/stump-tailed_macaque-1r-kaengkrachan.jpg&imgrefurl=http://siamensis.org/species_index
http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-126372-4.jpg
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บทสรุป  อาํเภอบา้นคาตั้งอยูริ่มทางหลวงสายชฏัป่าหวาย-โป่งกระทิงในทอ้งที่

หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นคา อยูห่่างจากตวัจงัหวดัราชบุรีมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ  57 

กิโลเมตรอยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 1,320  เมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,026  ตาราง

กิโลเมตร รหสัทางภูมิศาสตร์ 7010 รหสัไปรษณีย ์7018 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคญัที่มาจากสภาพภูมิศาสตร์คือ พนุํ้ าร้อน นํ้ าตกหว้ย          

สวนพลู นํ้ าตกซบัเตย ทาํใหอ้าํเภอบา้นคาไดรั้บการพฒันาส่งเสริมในเร่ืองการท่องเท่ียว 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของอาํเภอบา้นคา

นั้น มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์     ชาวอาํเภอบา้นคา  จึงปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทั้ง

ทางดา้นภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และสงัคม   เพือ่ใหด้าํรงอยูใ่นทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีความสุข  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่1                                                  

    เร่ือง เยอืนถ่ินบา้นคา   
 

1. อาํเภอบา้นคาในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาํเภอ  

2. ลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอบา้นคามีลกัษณะอยา่งไร 

3. ในพื้นที่อาํเภอบา้นคา สามารถจาํแนกประเภทของป่าไมอ้อกเป็นกี่ประเภทและ 

      อะไรบา้ง 

4. แร่ที่สาํคญัพบในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

5. สตัวป่์าสาํคญัที่พบในอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง  

6. แหล่งนํ้ าสาํคญัของอาํเภอบา้นคา มีอะไรบา้ง 

7. สถานที่สาํคญัทางพทุธศาสนามีสถานท่ีใดบา้ง   

8. ทาํไมประชาชนส่วนใหญ่ของอาํเภอบา้นคามกัประกอบอาชีพทาํไร่  

9. สถานที่ท่องเที่ยวสาํคญัของอาํเภอบา้นคามีอะไรบา้ง 

10. อาํเภอบา้นคามีก่ีฤดูกาล  อะไรบา้ง  
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ – สกุล   

ที่อยู ่

ที่ทาํงาน 

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ. 2518 

 
 

     พ.ศ. 2525 

 
 

     พ.ศ. 2529               

 

 

 
 

     พ.ศ. 2554               

 

 

ประวติัการทาํงาน 

     พ.ศ. 2530 – 2543 

 

 

     พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั 

      

 

นางลัน่ทม  ขวญัชยัรัตนภูมิ  

เลขที่ 76 หมู่ 3 ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  รหสัไปรษณีย ์

70180 โทรศพัท ์0895483552 E- Mail: Luntomcat1@gmail.com 

 

สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  

โรงเรียนชุมชนบา้นชฏัป่าหวาย จงัหวดัราชบุรี  
 

สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  

โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏจ์งัหวดัราชบุรี  
 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

วชิาเอกจิตวทิยาและการแนะแนว 

วชิาโท ประวติัศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
 

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

สาขาการสอนสงัคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากรจงัหวดันครปฐม  

 

รับราชการครู ตาํแหน่ง อาจารย ์1 – 3 โรงเรียนบา้นหนองโก 

 อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

 

รับราชการครู ตาํแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวดัหนองพนัจนัทร์  

อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

 

 


	thesis_cover_rtf_thai_out.rtf 1.pdf
	thesis_cover_rtf_thai.rtf 1.pdf
	thesis_title_rtf_eng.rtf 1.pdf 11.pdf
	thesis_approval_RTF_thai.rtf 1.pdf
	thesis_abstract_rtf_thai.rtf 1.pdf
	thesis_abstract_rtf_eng.pdf
	กิตติกรรมประกาศ.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทนำ
	คำถามในการวิจัย
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน ขยายโอกาส อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                    ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   จำนวน 3โรงเรีย...
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  จำนวน  25  คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2                    ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Si...
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2.pdf
	จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว  จะเห็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตร ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ และความต้องการของตนสนอ...

	บทที่ 3.pdf
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   จำนวน 3โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านลำ...
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  จำนวน  25  คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2                   ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sim...

	บทที่ 4.pdf
	ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เยือนถิ่นคนดีชายแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  จังหวัดราชบุรี

	บทที่ 5.pdf
	รายการอ้างอิง.pdf
	ภาคผนวก.pdf
	แนบท้ายผนวก ก.pdf
	แนบท้ายผนวก ข.pdf
	สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบ้านคา นอกจากมีทิวทัศน์สองข้างถนนหมายเลข 3313 ที่สวยงาม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ดังนี้ 1.บ่อน้ำพุน้ำร้อน 2.น้ำตกซับเตย  3.น้ำตกห้วยสวนพลู      4.วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
	สัตว์ป่า
	สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน   1)สัตว์ป่าชนิดหายากเช่น เลียงผาเก้งหม้อและนกเงือกเป็นต้น 2) สัตว์ป่าที่มีมากเช่น เก้งค่างเทาลิงเสนหมีคนเสือ กวาง นกแก้ว เป็นต้น

	รวม 

	แนบท้ายผนวก ค.pdf
	นำเหง้าแห้งมาต้มเอาน้ำดื่ม

	แนบท้าย  ผนวก ง 1.pdf
	แนบท้าย  ผนวก ง 2.pdf
	2.8  คำขวัญประจำอำเภอบ้านคา
	3.3  ด้านโทรศัพท์
	5. สภาพเศรษฐกิจของอำเภอบ้านคา
	/
	6.  การบริการโรงแรม
	9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	13. สัตว์ป่า
	สัตว์ป่าที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี คือ



	4. แหล่งน้ำ
	ที่มา : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
	ที่มา : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
	ที่มา : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
	ที่มา : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี

	ประวัติผู้วิจัย.pdf

