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53262314: สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 
คาํสาํคญั: หนงัสืออ่านเพิมเติม/ ชุมชนคนไร่ขิง 

  ศิรประภา จังพานิช: การพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.มนสันนัท ์ 
นาํสมบูรณ์, ผศ.ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง และผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์. 261 หนา้. 

 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์เพือ 1) พฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
85/85 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชห้นังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อ
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง กลุ่มตวัอยา่งที
ใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/3 ของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีกาํลงัศึกษา ในภาคเรียนที 2                          
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 35 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยการใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบ           
ก่อนและทดสอบหลงัเรียน  (The One-Group Pretest-Posttest Design) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ 1) หนงัสือ
อ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน                  
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 2) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง 3) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั(t-test dependent) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.80/84.48 เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

 2. ผลการเรียนรู้หลงัจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 

 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
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53262314: MAJOR: TEACHING  IN SOCIAL STUDIES 
KEYWORD: A SUPPLEMENTARY READING /  CHOOM CHON KON RAI KHING 
 SIRAPRAPA JANGPANICH: THE DEVELOPMENT OF A SUPPLEMENTARY READING BOOK 
TITLED CHOOM CHON KON  RAI KHING FOR MATTAYOMSAKSA 1 STUDENTS OF SOCIAL STUDIES, 
RELIGION AND CULTURE LEARNING AREA. THESIS ADVISORS: MANASANAN  NAMSOMBOON, Ph.D., 
ASST.PROF. PORANAT  KITROONGRUENG, Ph.D., AND ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D.  261 pp.      
                          
 The purposes of  research were to: 1) develop a supplementary reading book titled Choom Chon 
Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area with efficient 
criterion 85/85 2) compare the students’ learning outcomes between the students’ tested pretest and posttest 
using a supplementary reading book titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of     
Social Studies, religion and culture learning area, and 3) study the Mattayomsaksa 1 students’ opinions toward                             
a supplementary reading book titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social 
Studies, religion and culture learning area. The sample of this research consisted  35 students from the class                  
of  Mathayomsuksa 1/3 students studying in the semester during the academic year 2014 in Wat Rai Khing 
Wittaya School. The instruments employed to collect data were: 1) a supplementary reading book titled Choom 
Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area                         
2) lesson plans 3) an achievement test toward a pre-test and a post-test  of using a supplementary reading book 
titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture 
learning area and 4) a questionnaire inquiring the students’ opinions toward a supplementary reading book        
titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture 
learning area. The collected data was analyzed by mean ( x ) standard deviation (S.D.) t-test dependent and 
content analysis. 

 
 The findings of  the  research  were  as  follows : 
 1. The efficiency of a supplementary reading book titled Choom Chon Kon Rai Khing for 
Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area, was found at the percentage of 
88.80/84.48, which was in accordance with expected efficient criterion. 
 2. The students’ learning outcomes between before and after using a supplementary reading book 
titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area 
were significantly difference 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 Choom Chon                             
Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area, showed                 
the highest level of agreements. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วทิยานิพนธ์นีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย ์ดร. มนสันนัท์  นาํสมบูรณ์ 
ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และผูช่้วยศาสตรจารย  ์ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์ ซึงเป็น
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีใหค้วามช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อผูว้ิจยั 
รวมทังผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรพิณ   ศิ ริสัมพันธ์  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์                          
และรองศาสตราจารยส์มประสงค ์น่วมบุญลือ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่อง               
ต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได ้ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยิง จึงขอกราบขอบคุณทุกท่าน                    
ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.อนนั  ปันอินทร์ อาจารย ์ดร.ยุวรี  ผลพนัธิน อาจารย ์
ดร.อธิกมาส มากจุย้ นายสัญญา  สุดลาํเลิศ และนายชลิต หนูนาค ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ
และแกไ้ขเครืองมือวจิยั สาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึน 

 ขอขอบพระคุณชาวบ้าน ผูรู้้ในท้องถิน ผูน้ําชุมชน และพระสงฆ์ผูใ้ห้ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์เกียวกบัตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูล
การวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนลุล่วงดว้ยดี  

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีให้ความร่วมมือ                
ในการเก็บขอ้มูลการวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนลุล่วงดว้ยดี   

 ขอขอบพระคุณอาจารยปั์ญญา โพธิมลิวลัย์ และอาจารยอ์นงค์ นิมอนงค์ ทีให้ความ
ช่วยเหลือและคาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิ จนวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จได ้

 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุนการทาํวิจยั                     
เพือเป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 

 ขอบคุณเพือนพี และนอ้งระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร และบุคคลอนัเป็นทีรักทุกท่านสาํหรับความช่วยเหลือคาํแนะนาํ และกาํลงัใจที 
มีใหม้าเสมอ จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
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บทท ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การศึกษา เป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพมากทีสุดในการพฒันาคน เพือดาํรงชีวิตอยูไ่ด้
อย่างมีความสุข รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงท่ามกลางการแข่งขนัภายใต้ความร่วมมือกันในโลก
ศตวรรษที 21 ทีเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร และวิทยาการความรู้ต่างๆ ทีแพร่หลายทวัถึงกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไร้อาณาเขตขวางกนั ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดช
มหาราชวา่  
 

 

 

 
  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดนโยบายทางการศึกษา
ไว้ในมาตราที 80 ว่ารัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ               
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องและก้าวหน้าทนักบัความเปลียนแปลงของสังคมโลก จดัให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติและกฎหมายเพือพฒันาการศึกษาของชาติ รวมทงัปลูกฝังให้นกัเรียนมีจิตสํานึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนบัสนุนคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการต่างๆ พฒันาวิชาชีพ
ครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมของชาติ จากเป้าหมายดงักล่าว จึงเป็นแนวทางใน
การพฒันาและการจดัการศึกษา รัฐจึงประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3) ในมาตราที 7                    
มีสาระสําคญับญัญติัว่า กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกตอ้ง มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และความรู้เป็นสากล  มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือง จากเป้าหมาย
ดงักล่าวจึงเป็นแนวทางในการพฒันาและการจดัการศึกษา   

       การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้  ความคิด  ความประพฤติ   
และคุณธรรม ของบุคคล สังคม และบา้นเมืองใดใหก้ารศึกษาทีดีแก่เยาวชนไดอ้ย่างครบถว้น
ลว้นพอเหมาะกับทุกๆ ดา้นสังคม และบา้นเมืองนันก็จะมีพลเมืองทีมีคุณภาพ ซึงสามารถ   
ธํารงรักษาความเจริญมันคงของประเทศชาติไว  ้และพัฒนาให้ก้าวต่อไปได้โดยตลอด   
(พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช 2524, อา้งถึงใน
กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพือการศึกษา, 2551: 81) 
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 การจดัการศึกษาทีผ่านมา เป็นการจดัตามแนวทางประเทศทีพฒันาแลว้เป็นส่วนใหญ่
วิชาความรู้ต่างๆทีจดัให้เรียนนนั จึงค่อนขา้งโน้มเอียงไปในลกัษณะทีเอืออาํนวยแก่การดาํรงชีวิต
ในสังคมชุมชนเมือง โดยยงัมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกบัสภาพการดาํรงชีวิตในชุมชนชนบท
ค่อนขา้งน้อย ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนทอ้งถิน             
และชุมชนปรับตวัตามไม่ทนั บงัเกิดผลเป็นปัญหาของชุมชนชนบท ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
ความเป็นอยู่ สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม (ธาํรงศกัดิ ธาํรงเลิศฤทธิ, 2550: 2) ซึงสอดคลอ้งกบั
จกัรภทัร พงศภ์ทัระ(2546: 5-6) ทีกล่าววา่เรืองราวในแต่ละทอ้งถินนนัมีมากซึงแตกต่างตามสภาพ
ภูมิศาสตร์และสังคมอนัเป็นสิงทีน่าเรียนรู้ทงัสิน แต่กลบัถูกละเลยทีจะให้ความสําคญัในการจดั
ประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เรืองราวเกียวกบัทอ้งถินของตนจนกลายเป็นปัญหาวา่นกัเรียนได้
เรียนรู้เรืองราวต่างๆมากมาย เรียนรู้เรืองประเทศเพือนบา้นทงัในเอเชียและยุโรป เรืองผูน้าํวีรบุรุษ
คนสําคญั เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของชาติอืน แต่ไม่ไดเ้รียนรู้สิงเหล่านีทีเกียวกบัทอ้งถิน
ของตนเองอย่างจริงจงั ทาํให้ขาดความรู้เรืองเกียวกบัทอ้งถินของตน ซึงเป็นผลทาํให้ขาดความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถินทีตนอยู่ไปโดยปริยาย ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาพสังคมไทยในปัจจุบนันีคนไทย 
ตกอยูใ่นภาวะกระแสทุนนิยม วตัถุนิยม ขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรักและผกูพนัใน
ทอ้งถิน การยอมรับในภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถินอนัเป็นรากเหงา้แต่เดิมทีมีอยู ่หนัไปรับ
วฒันธรรมต่างชาติทีไหลมาผา่นสือต่างๆโดยปราศจากการเลือกสรรกลนักรองเกิดการครอบงาํทาง
วฒันธรรม (สาํนกังานนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนาศิลปะและวฒันธรรม, 2545: 1)  
 ปัญหาดงักล่าวเหล่านีจะถูกแก้ไขลงได ้หากการจดัการเรียนการสอนคาํนึงถึงสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการเฉพาะของแต่ละทอ้งถิน ถา้ยงิเปิดโอกาสให้ทอ้งถินมีส่วนร่วมกนักาํหนด
เป้าหมาย แนวทางการพฒันาทอ้งถินของตนดว้ยแลว้ จะส่งผลให้สามารถแกปั้ญหาเหล่านีลุล่วง
ด้วยดี และตรงตามความตอ้งการของทอ้งถินมากขึน ดังปรากฏในพระราชบญัญตัิการศึกษา             
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2546: 6) มาตรา 27วรรค 2 กาํหนดใหส้ถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการของตนเองและความตอ้งการของท้องถิน เนืองจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ เช่น ความไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน ชุมชน วฒันธรรม ประเพณี อาชีพ และค่านิยม ทาํให้นักเรียนไม่สนใจทีจะ
ศึกษาเพราะเป็นเรืองไกลตวั  จึงทาํให้ตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถินขึน เพือตอบสนองความ
ตอ้งการของนักเรียนและชุมชน สนองต่อหลกัการในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 5) ทีระบุวา่เป็นหลกัสูตรการศึกษา
เพอืความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็ก
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และเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรมบนพืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความ
เป็นสากล รวมทงัสนองต่อการกระจายอาํนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทีสอดคลอ้ง
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 การเรียนรู้เรืองราวในท้องถินตน จึงเป็นหนทางสําคญัยิงทีจะปลูกฝังนิสัยรักถินให้
เกิดขึนในจิตใจของมนุษย ์เพราะเมือมนุษยไ์ดเ้รียนรู้เรืองทอ้งถินของตน มีความรัก ศรัทธาทอ้งถิน
ของตนแล้ว ก็จะปกป้องรักษาช่วยกนัคิด ช่วยกนัพฒันาทอ้งถินของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า 
และน่าอยูส่าํหรับทุกคน (จกัรภทัร พงศภ์ทัระ, 2546: 6) ซึงสอดคลอ้งกบัถวลัย ์มาศจรัส (2539:  73) 
กล่าววา่แต่ละทอ้งถินลว้นมีตาํนาน ภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีของตนเอง นอกจากนี
ยงัมีเรืองราวอีกมากทีคนในทอ้งถินเห็นว่าเป็นเรืองธรรมดา หากแต่สิงทีเห็นว่าเป็นเรืองธรรมดา
เหล่านนัลว้น แต่มีประวติัความเป็นมาทีควรค่าแก่การศึกษา และเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถินของตน 
 การจดัการศึกษาเพือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยไม่แปลกแยกจากท้องถินนัน                  
ครูตอ้งปรับเปลียนกิจกรรมการเรียนการสอน จากการให้นกัเรียนเรียนจากหนงัสือเพียงเล่มเดียว               
ในห้องเรียนไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึน  โดยเพิมเติมเนือหาสาระ
กระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน เพือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เรืองราวของ
ตนเองทงัดา้นชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ และสังคมอยา่งลึกซึง ทงัสามารถนาํประสบการณ์เหล่านนัมา
พฒันาความเป็นอยู่ในชีวิต อาชีพ และสังคมให้ดียิงขึน (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,  
2555: 54) ทงันีการถ่ายทอดเนือหาต่างๆ เพือให้เด็กเกิดทศันคติต่อเรืองราวทีตอ้งการนาํเสนอนนั 
จาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งใช้สือการเรียนการสอนทีเข้าถึงนกัเรียนได้อย่างแทจ้ริง สามารถตอบสนอง
ความสนใจของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ดงัทีสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 38) ได้
กล่าวไวว้า่สือการเรียนรู้จะเป็นสือกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก เพิมพูนทกัษะ 
และประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถเชือมโยงแหล่งความรู้ทีอยู่
ไกลตัวนักเรียนมาสู่การเรียนรู้ของนักเรียนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึงคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 40) สนบัสนุนให้โรงเรียนหรือทอ้งถินผลิตสือการสอนโดยเปิด
โอกาสใหส้ามารถพฒันาหรือสร้างสือการเรียนขึนใหม่ เพือนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหรือรายวิชาต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องกบัจุดประสงค ์
เนือหา และสภาพทอ้งถิน  
 ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาสือการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว ตามกระแสของเทคโนโลยี
หรือยคุโลกาภิวตัน์ รูปแบบของสือการเรียนการสอนทีเปลียนไปในลกัษณะทีทนัสมยั การแสวงหา
ความรู้หรือการติดตามอ่านเรืองราวข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตจึงเป็นวิธีทีสะดวก ง่ายดาย รวดเร็ว 
และทนัใจ เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม ยุคการอ่านหนงัสือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือทีเรียกกนั
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วา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เนืองจากการ
แพร่หลายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทีสามารถพกพาไปได้สะดวก อาทิ พ็อคเก็ต พีซี 
(Pocket PC) ปาลม์ โทรศพัทมื์อถือ แทป็เล็ต โน็ตบุค๊ เป็นตน้  ถึงแมปั้จจุบนันีนบัว่าสือสมยัใหม่จะ
รุกแดนเขา้มาในอาณาจกัรของหนงัสือ แต่อย่างไรก็ตามสือเทคโนโลยีดงักล่าวก็มีขอ้จาํกดัหลาย
ประการสําหรับผูที้อยูใ่นสังคมและสิงแวดลอ้มทีแตกต่างกนั โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนกัเรียนนนั
พบว่านักเรียนทีอยู่ในตัวเมืองหรือถินทีเจริญแล้ว ย่อมได้เปรียบกว่านักเรียนทีอยู่ในชนบท            
ในการแสวงหาความรู้ เพราะมีสือเทคโนโลยีทีทนัสมัยกว่านักเรียนทีอยู่ห่างไกลจากเมืองที                     
เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทงัหลาย หนังสือจึงยงัคงเป็นสือทีสําคัญและจาํเป็นอย่างยิงในการ
แสวงหาความรู้ เพราะหนงัสือเป็นเครืองมือทีสะดวกทีสุด สามารถหาอ่านไดท้วัไป ราคาถูกกว่า             
สือเทคโนโลยสีมยัใหม่ อีกทงัสือเหล่านนัยงัไม่สามารถทดแทนหนงัสือไดห้มด (รืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ, 
2544: 21)   
 เมือเปรียบเทียบระหวา่งหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และหนงัสือ พบวา่หนงัสือไดเ้ปรียบกวา่
ทงัเรืองราคาถูกกวา่ พกพาสะดวกกวา่ไปกบัเราไดทุ้กที อ่านไดน้านกวา่โดยไม่มีเวลาจาํกดั อ่านซาํ
แลว้ซาํเล่าไดเ้สมอ ใช้เวลากบัการละเอียด อ่านไดต้ามความพอใจและคุณสมบติัทีสําคญัทีสุดของ
หนงัสือ นนัคือใหสิ้งทีเรียกวา่ “สุนทรีย”์ แห่งการอ่าน ซึงเป็นคุณสมบติัสาํคญัทีสือสมยัใหม่ไม่อาจ
ทาํได ้อีกทงัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีคุณสมบติัพกพาสะดวกในคอมพิวเตอร์ประเภทโน๊ตบุ๊คหรือ 
พอ็กเก็ตพีซี ยงัมีราคาแพงมาก ตอ้งอาศยัแบตเตอรีและผูอ่้านจาํเป็นตอ้งมีความรู้ทกัษะในการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล, 2552: 15) อยา่งไรก็ตามความตอ้งการ
อ่านหนงัสือในประเทศไทยยงัคงมีอยูเ่สมอ จะเห็นไดจ้ากการจดัโครงการประกวดหนงัสือดีเด่นขึน
เป็นประจาํทุกปีของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเล็งเห็นว่าแมเ้ทคโนโลยีจะกา้วหน้าไปมากเพียง
มากเพียงใด หนงัสือและการอ่านยงัคงมีความสําคญั เนืองจากเป็นเครืองช่วยพฒันาความคิดและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายกว่าการลงทุนหนังสือประเภทอืน  จึงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัเพือพฒันา
คุณภาพของหนงัสือให้ดียิงขึน (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555:  1) การอ่านหนงัสือ
ทาํให้ผูอ้่านมีคลงัขอ้มูลอยู่ในสมอง เพราะการอ่านเป็นการรับสารผูอ้่านจะไดร้ับสาระความรู้
ต่างๆทาํให้เป็นผูที้ทนัโลกทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ คลงัขอ้มูลนีเป็นพืนฐานแห่งความรู้ทีจะนาํไปสู่
การคิดไดค้ิดเป็นในโอกาสต่อไป การอ่านทาํให้ผูอ้่านไดพ้ฒันาความคิด เนืองจากการอ่านเป็น
พฤติกรรมการรับสารทีมีความคิดเป็นแกนกลาง ขณะทีอ่านผูอ่้านจะตอ้งใช้สมองขบคิดพิจารณา
คน้หาความหมาย และทาํความเขา้ใจขอ้ความทีอ่านไปตามลาํดบั ความสามารถในการอ่านนี
เป็นผลมาจากการฝึกสมอง  ขณะทีอ่านทาํให้เกิดพฒันาการทางความคิด ผูที้อ่านหนังสือมาก              
จึงมกัเป็นปราชญ์หรือนกัคิด  การอ่านหนงัสือทาํให้ผูอ้่านไดพ้ฒันาการใช้จินตนาการ เพราะ 
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การอ่านทาํให้ผูอ่้านไดใ้ช้ความคิดอย่างอิสระสามารถสร้างภาพในใจของตนเองโดยการตีความ
จากภาษาของผูเ้ขียน ดงันันแมจ้ะอ่านหนงัสือเล่มเดียวกนั แต่ผูอ้่านก็อาจมีภาพในใจทีแตกต่าง
กนัไปตามจินตนาการของแต่ละคน 
 นอกจากนีสือหนงัสือยงัมีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาซึงเป็นองค์ความรู้ความสามารถ             
และทกัษะของมนุษยอ์นัเกิดจากการสังสมประสบการณ์ทีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร 
ปรุงแต่งพฒันาถ่ายทอดสืบต่อกนัมา เพือใช้แกปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนให้สมดุลกบั
สภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยุคสมยั  ซึงภูมิปัญญานีมีลกัษณะเป็นองค์รวมมีคุณค่าทาง
วฒันธรรมเกิดขึนในวิถีชีวิต โดยภูมิปัญญาทอ้งถินอาจเป็นทีมาขององค์ความรู้ทีงอกงามขึน
ใหม่ทีจะช่วยในการเรียนรู้ การแกปั้ญหา การจดัการ และการปรับตวัในการดาํเนินวิถีชีวิตของคน 
(กรมวชิาการ, 2542: ก) อีกทงัหนงัสือยงัเป็นเครืองมือในการช่วยพฒันาเด็ก เพราะการทีเด็กไดอ่้าน
หนงัสือจะทาํใหเ้ด็กมีความรู้ทีกวา้งขวาง เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเชาวน์ปัญหาไหว
พริบดี และหนังสือยงัเป็นอาหารสมองทีสําคญัยิงต่อเด็ก โดยเฉพาะวยัรุ่น เนืองจากวยัรุ่นเป็นวยั
แห่งความตอ้งการเรียนรู้ในสิงแปลกใหม่ เรืองราวทีน่าสนใจใกลต้วั และเป็นเรืองทีอยู ่ใน
ประสบการณ์จริงประสบการณ์จริง (ครรชิต มนูญผล, 2547: 10)  
 การทีเด็กได้อ่านหนงัสือทีเหมาะสมกบัวยัจะช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาดา้นสติปัญญาและ
อารมณ์เป็นอย่างดี เป็นวยัทีมีการพฒันาทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสมอง นอกจากนนัหนงัสือ 
ยงัเป็นเพือนแกเ้หงา ช่วยทดแทนบางสิงทีเด็กขาดหายไป เช่น ความรู้สึกหวา้เหว ่มีปมดอ้ย ทาํให้
เด็กเกิดความอบอุ่นทางใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน                
(ภิญญาพร นิตยะประภา, 2543: 28) หนงัสือจึงเป็นสือการเรียนการสอนทีมีคุณค่ายิงในการทีจะพฒันา
เด็กในทุกๆดา้น การสร้างหนงัสือสําหรับเด็กจึงเป็นทางเลือกหนึงของการพฒันาเด็กให้เจริญเติบโต
ขึนอย่างมีคุณภาพ ดงันันกระทรวงศึกษาธิการไดมี้นโยบายในการพฒันาสือการเรียนการสอนใน                  
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนือง โดยกาํหนดให้หนังสือเป็นสือการเรียนการสอนทีมีบทบาทในทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และสนบัสนุนให้โรงเรียนหรือทอ้งถินสามารถพฒันาเลือก
จดัทาํหนงัสือ สือต่างๆใชไ้ดเ้อง (จินตนา ใบกาซูย,ี 2534: 24) 
 ดงันนัหนงัสือจึงมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อชีวติ เพราะจะทาํให้มนุษยมี์ความเขา้ใจตนเอง 
เขา้ใจผูอื้นและเขา้ใจสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพือสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง
ของสังคม ดังนันทางการศึกษาจะเห็นว่าหนังสือเข้ามามีบทบาทความสําคญัอย่างยิง กล่าวคือ              
การเรียนการสอนไม่ว่าจะระดบัใดจะขาดหนังสือเสียไม่ได ้แต่การจดัการเรียนการสอนจะให้มี
ประสิทธิภาพยิงขึนนนั นักเรียนควรจะได้อ่านหนงัสืออืนๆ นอกจากหนังสือเรียนดว้ย ซึงได้แก่ 
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หนังสือเสริมประสบการณ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสืออ่านเพิมเติมหรือหนังสืออ่านประกอบ                 
และหนงัสืออ่านนอกเวลา เป็นตน้  
 การจดัการศึกษานอกจากตอ้งพฒันานกัเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ทีเป็นเป้าหมายที
กาํหนดร่วมกนัระดบัชาติตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน เพือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ชีวิตจริงของตนเอง ตลอดจนเกิดความรัก 
ความผูกพนั และความภาคภูมิใจในทอ้งถิน (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2553: 23) 
ดงันนัการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนเกียวกบัทอ้งถินนี จึงเป็นสิงทีสําคญัอยา่งยิงทีนกัเรียน
ตอ้งรู้เรืองราวในทอ้งถินของตนอย่างละเอียดลึกซึง  ซึงผูส้อนอาจพฒันาสือสิงพิมพ์ในรูปแบบ
หนังสืออ่านเพิมเติมโดยการนําเรืองราวในท้องถินทีนักเรียนควรรู้มาจดัระบบระเบียบ เพือให้
นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลดว้ยตนเอง   
 จากผลการสํารวจขอ้มูลภูมิลาํเนาตามทะเบียนบา้นของนกัเรียนโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 
ประจาํปีการศึกษา 2556 พบวา่นกัเรียนทีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นตาํบลไร่ขิงมีเพียงร้อยละ 4.77 และนกัเรียน
ทีมีภูมิลาํเนานอกเขตตาํบลไร่ขิงร้อยละ 95.23 จาํแนกเป็นตาํบลอืนๆในอาํเภอสามพรานร้อยละ  25.26 
อาํเภออืนๆในจงัหวดันครปฐมร้อยละ 42.74 และต่างจงัหวดัร้อยละ 35.23 (สารสนเทศงานดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา, 2556: 6) ประกอบกบัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประกนั
ภายนอกรอบสาม โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา กล่าวว่าสถานศึกษาควรจดัทาํสาระการเรียนรู้ทอ้งถิน             
ให้ครอบคลุมทุกเรืองในทอ้งถิน นาํมาจดัระบบและขนัตอนในการนาํมาใช้จดัการเรียนการสอน
โดยนาํมาบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานทงั 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (รายงานผลการประเมินภายนอกรอบสาม, 2555: 3) อีกทงัผลการสํารวจงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมของอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1จากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ปรากฏอยู่เพียง
ฉบบัเดียวเท่านนั ในงานการวจิยั เรือง การศึกษาและพฒันาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน เรือง ภูมิปัญญาช่างทาํ
เถรอดเพลของอาํเภอสามพรานเท่านนั (เอกพล  เรืองสกุล, 2549:  ก) แสดงให้เห็นวา่สือเป็นกลางในการ
ถ่ายทอดเรืองราวของทอ้งถินไร่ขิงยงัคงมีไม่เพียงพอทีจะใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในทอ้งถิน  
 ตาํบลไร่ขิงเป็นชุมชนเก่าแก่ทีมีความสําคัญยาวนาน ตังแต่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัว           
บรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา มีปรากฏหลักฐานทางด้านโบราณสถานทีสําคัญ คือว ัดท่าพูด                  
ด้วยเหตุทีตงับริเวณทีราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ มีแม่นาํท่าจีนไหลผ่านและมีลาํคลองหลายสาย                
จึงทาํใหมี้ชาวจีนจาํนวนมากอพยพตงัถินฐานบริเวณริมแม่นาํอยูร่่วมกบัชาวไทยทีตงัถินฐานอยูเ่ดิม
เป็นจาํนวนมาก โดยมีศาสนสถานทีเป็นศูนยร์วมจิตใจ คือ วดัไร่ขิงและวดัท่าพูด และสิงศกัดิสิทธิ    
ทีเป็นทีเคารพนบัถือและหล่อหลอมคนในชุมชนให้เป็นหนึงเดียว คือ หลวงพ่อวดัไร่ขิงทีมีตาํนาน
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ความเชือต่างๆทีเล่าสืบทอดต่อกนัมา เมือมีผูค้นอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น ก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญา ไดแ้ก่ เถรอดเพล เป็นเครืองเล่นชนิดหนึงซึงทาํขึนดว้ยเครือง           
ชินไมไ้ผเ่หลาให้เป็นรูปสีเหลียมขนาดเล็ก จากนนัจะมีการวางตาํแหน่งเพือบากไม ้เสร็จแลว้นาํมา
ประกอบไดอ้ยา่งแนบเนียน ช่างแทงหยวกสาํหรับประดบัเมรุซึงอาจเป็นช่างช่วงสุดทา้ยของจงัหวดั
นครปฐมก็อาจเป็นไดแ้ละหตัถกรรมจากเตยหนาม  ปัจจุบนัมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม
แทนพืนทีการเกษตรบางส่วน ก่อให้เกิดประชาชนถินอืนไดเ้ขา้มาอยู่อาศยัเพิมขึน เพือประกอบ
อาชีพรับจา้ง ส่งผลให้มีประชากรหนาแน่นจนทาํให้ตาํบลไร่ขิงไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาล 
เมืองไร่ขิง (เทศบาลเมืองไร่ขิง,  2554: 7-8) จากขอ้มูลทีกล่าวมาพบว่าตาํบลไร่ขิงเป็นตาํบลทีมี
ความสาํคญัทางดา้นทีตงัภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมา วถีิชีวิตบนความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ก่ชนรุ่นหลงัสืบไป แต่ขอ้มูลทอ้งถินของชุมชนตาํบลไร่ขิงนนั  มีอยูก่ระจดักระจาย
ยงัไม่ไดรั้บการรวบรวมเรียบเรียงให้สมบูรณ์ เพือสะดวกแก่การให้ชนรุ่นหลงัเรียนรู้ต่อไป สําหรับ
ใหน้กัเรียนใชศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ในทอ้งถิน 

 ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัของการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมขึน  โดยกาํหนด
กระบวนการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เริมจากการสํารวจลกัษณะหนงัสืออ่านเพิมเติมจากครูและ
นกัเรียน การศึกษาสภาพชุมชนตาํบลไร่ขิงจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัและการเก็บขอ้มูลภาคสนาม
ด้วยการสัมภาษณ์  อีกทงัมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนือหาด้วยการจดัสนทนากลุ่มจาก             
กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นทีมีคุณสมบติัตามทีผูว้ิจยักาํหนดขึน จากนนั                 
นาํเนือหาทีไดม้าจดัทาํรูปเล่มซึงผูว้ิจยัไดย้ึดแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี ประกอบดว้ย 1) กาํหนด
ประเภทหนงัสือ  2) กาํหนดจุดประสงค ์3) กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 4) ศึกษาความสนใจ
และความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา/หวัเรือง /ชือเรือง 6) กาํหนดโครงสร้างเนือหา/โครงเรือง 
7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษาคน้ควา้อา้งอิง 9) กาํหนดลกัษณะรูปเล่ม
และตน้ฉบบัตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ เพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปหาประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติม จากนนัจึงทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  เพือให้ไดห้นงัสืออ่านเพิมเติม
มีคุณภาพใช้เป็นสือกลางในการเผยแพร่เรืองราวของตาํบลไร่ขิง ให้นกัเรียนเกิดความรู้ถึงภูมิหลงั
ความเป็นมา เขา้ใจลกัษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ การปกครอง สถานทีสําคญั อาชีพ และ
สิงแวดลอ้มในทอ้งถิน ตลอดจนวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในทอ้งถินทีนกัเรียนอาศยั นอกจากนี
ผูว้ิจ ัยมีความมุ่งหวงัทีจะให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหน ตลอดจนความภาคภูมิใจใน
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิน จะไดช่้วยกนัอนุรักษจ์รรโลงไวใ้นสิงทีดีงามใหค้งอยูสื่บไป  
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การจดัการศึกษานอกจากตอ้งพฒันานกัเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ทีเป็นเป้าหมาย               
ทีกาํหนดร่วมกนัระดบัชาติตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน เพือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ชีวิตจริงของตนเอง ตลอดจนเกิดความรัก 
ความผกูพนั และความภาคภูมิใจในทอ้งถิน (สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2553: 23) โดยการ
นาํเรืองราวในทอ้งถินทีนกัเรียนควรรู้มาจดัระบบระเบียบ เพือให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนีหนงัสืออ่านเพิมเติมบางเล่มเปิดโอกาสให้
นกัเรียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองไดร้ะหวา่งการอ่านหนงัสือโดยการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบททีมี
แทรกในเนือหาแต่ละบท แสดงให้เห็นว่าหนงัสืออ่านเพิมเติมช่วยเพิมพูนความรู้และส่งเสริมให้
นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (อมรา  ชวนขยนั, 2553: 115-116)  

 นอกจากนีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให ้          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 สาระ สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม 
และจริยธรรม สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ 
สาระที 4 ประวติัศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ เพือช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจอยูร่่วมกนัใน
สังคมทีมีความเชือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) ดงันนัผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1โดย
กาํหนดขนัตอนในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เริมจากการสํารวจลกัษณะหนงัสืออ่านเพิมเติม
จากครูและนกัเรียน การศึกษาสภาพชุมชนตาํบลไร่ขิงจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัและการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามดว้ยการสัมภาษณ์  อีกทงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม 
จากกลุ่มพระสงฆ์ ผูรู้้ในท้องถิน ผูน้ําชุมชน และชาวบ้านทีมีคุณสมบติัตามทีผูว้ิจยักาํหนดขึน 
จากนนันาํเนือหาทีไดม้าจดัทาํรูปเล่มซึงผูว้ิจยัไดย้ึดแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี (2536: 149-171) 
ประกอบดว้ย 1) กาํหนดประเภทหนงัสือ 2) กาํหนดจุดประสงค์ 3) กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 
4) ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา/หัวเรือง / ชือเรือง 6) กาํหนด
โครงสร้างเนือหา/โครงเรือง  7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษา
คน้ควา้อา้งอิง  9) กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบัตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ เพือนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมแบบหนึงต่อหนึง (One to One 

Tryout) แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม (Field Tryout) จากนนัจึงทดลอง
ใช้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ซึงหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
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วฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิง ไดมี้การจดัเนือหาให้ครอบคลุมกบัสาระทงั 5 สาระ เพือให้บูรณาการ 
และสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย  
5 บท ไดแ้ก่ บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง (สาระภูมิศาสตร์) บทที 2  เรืองเล่าคนไร่ขิง (สาระประวติัศาสตร์) บทที 3 

วถีิคนวถีิไร่ขิง (สาระหนา้ทีพลเมืองฯ) บทที 4 ทาํกินถินไร่ขิง (สาระเศรษฐศาสตร์) และบทที 5 งานบุญ
คนไร่ขิง (สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม) สําหรับด้านองค์ประกอบของหนังสืออ่านเพิมเติม 
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์องค์ประกอบของหนงัสืออ่านเพิมเติม จากนกัวิชาการดา้นการพฒันาหนงัสือ
สําหรับเด็ก (ภิญญาพร นิตยประภา, 2543; ถวลัย ์มาศจรัส, 2538; จินตนา ใบกาซูยี, 2542) และ
งานวจิยัดา้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดบัชนัมธัยมศึกษา (โสภา  สุขวทิยาภรณ์, 2551; อมรา ชวนขยนั, 2552 และภาวณี ด่านศิระวานิชย,์ 2553) 
ประกอบด้วยส่วนหน้าของหนงัสือ ไดแ้ก่ ปกหน้า-ปกหลงั ใบรองปก หน้าปกใน คาํนาํ สารบญั         
คาํชีแจง ส่วนเนือหาของหนังสือ ได้แก่ เนือหาและภาพประกอบ ส่วนท้ายของหนังสือ ได้แก่ 
แบบฝึกหัดทา้ยบท เฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท บรรณานุกรม และประวติัผูเ้รียบเรียง ดงัแสดงไวใ้น
แผนภูมิที 1 ดงันี 
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง
ชุมชนคนไร่ขิง ประกอบด้วยเนือหา 5 บท 

ดงันี 

    บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง 

    บทที 2 เรืองเล่าคนไร่ขิง 

    บทที 3 วถีิคนวถีิไร่ขิง 

    บทที 4 ทาํกินถินไร่ขิง 

    บทที 5 งานบุญคนไร่ขิง  

มีองคป์ระกอบ ดงันี 

     1.  ส่วนหนา้ของหนงัสือ  
          1.1   ปกหนา้ - ปกหลงั  
          1.2   ใบรองปก 

          1.3   หนา้ปกใน 

          1.4   คาํนาํ  
          1.5   สารบญั  
          1.6   คาํชีแจง  
     2.  ส่วนเนือหาของหนงัสือ 

          2.1   เนือหา 
          2.2  ภาพประกอบ 

     3.  ส่วนทา้ยของหนงัสือ 

          3.1   แบบฝึกหดัทา้ยบท 

          3.2  เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท 

          3.3  บรรณานุกรม 

          3.4  ประวติัผูเ้รียบเรียง 

ตวัแปรตน้ 

(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการใช ้  
การเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
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คําถามการวจัิย 
 1. หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 หรือไม่ 
 2. ผลการเรียนรู้หลงัจากการใช้หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สูงกวา่ก่อนเรียน
หรือไม่ 
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง อยูใ่นระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85   
 2.  เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัจากการใชห้นงัสือเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

 3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิงของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  
ปีที 1 

 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 

 2. ผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง หลงัการใช้หนงัสือเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1               

สูงกวา่ก่อนใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ตวัแปรทีศึกษา สาํหรับในการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

  1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  
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   1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  คือ 

   1.2.1 ผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

   1.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิง    
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 
ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 15 หอ้งเรียน รวม  661 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/3  ของโรงเรียน                 
วดัไร่ขิงวิทยา ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 35 คน ซึงไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยการใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 3. เนือหา 
 ในการวิจัยในครังนีใช้บริบทพืนทีตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม                 
โดยกาํหนด เนือหาในการนาํมาพฒันาเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ดงันี 

  3.1 ลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง (สาระภูมิศาสตร์) 

  3.2 ประวติัความเป็นมาและสถานทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง (สาระประวติัศาสตร์) 

  3.3 รูปแบบการปกครอง วถีิชีวติ ภูมิปัญญาทอ้งถิน และบุคคลสําคญัของตาํบลไร่ขิง 
(สาระหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ) 

  3.4 อาชีพของคนไร่ขิงจากอดีตสู่ปัจจุบนั (สาระเศรษฐศาสตร์) 

  3.5 ความเชือและประเพณีทีสําคัญของคนไร่ขิง (สาระศาสนา ศีลธรรม และ     
จริยธรรม) 

 4. ระยะเวลาทีใชท้ดลอง  
 การทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  

ในคาบเรียนรายวชิา ส21104 ประวติัศาสตร์ จาํนวน 1  คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลาจาํนวน 10 สัปดาห์     
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม              
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง หมายถึง หนงัสือเสริมหลกัสูตร เพือเสริมสร้างประสบการณ์เกียวกบับริบท
ของตาํบลไร่ขิง มีองคป์ระกอบ คือ ส่วนหนา้ของหนงัสือ ประกอบดว้ย ปกหนา้-ปกหลงั ใบรองปก 
หนา้ปกใน  คาํนาํ สารบญั คาํชีแจง ส่วนเนือหาของหนงัสือ ประกอบดว้ย เนือหา ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะ
ทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง 2) ประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง 3) วิถีชีวิตของคนไร่ขิง และ
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บุคคลสําคญัของตาํบลไร่ขิง 4) อาชีพของคนไร่ขิงจากอดีตสู่ปัจจุบนั และ 5) ศรัทธาความเชือและ
ประเพณีทีสําคญัของคนไร่ขิง ภาพประกอบ และส่วนทา้ยของหนงัสือ ประกอบดว้ย แบบฝึกหัด
ทา้ยบท เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท บรรณานุกรมและประวติัผูเ้รียบเรียง โดยให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง  
 2. การพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม หมายถึง กระบวนการดาํเนินการเพือให้ได้สือ
สิงพิมพเ์กียวกบัความรู้ตาํบลไร่ขิง โดยกาํหนดขนัตอน 2 ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัตอนที 1 การพฒันา
และหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิงแบ่งเป็น 2 ขนัตอนย่อย คือ                  
การศึกษาขอ้มูลทอ้งถินของชุมชนตาํบลไร่ขิง และลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคน            
ไร่ขิงโดยวิธีการสัมภาษณ์และการจดัสนทนากลุ่ม  และการจดัทาํรูปเล่มและหาประสิทธิภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติม และขนัตอนที 2 การทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

 3. ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม หมายถึง คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยวดัและประเมินผลระหวา่งเรียนและหลงัจากการเรียนรู้ ซึงตงัเกณฑ์ไวที้ 
85/85 

  85 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉลียร้อยละของคะแนนทีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดั
ระหวา่งเรียนจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมไดถู้กตอ้ง 

  85 ตวัหลงั หมายถึง ค่าเฉลียร้อยละของคะแนนทีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ 
หลงัเรียนจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมไดถู้กตอ้ง 

 4. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง             
ทีผูว้ิจยัสร้างขึน มีลกัษณะเป็นปรนยั 4 ตวัเลือก เพือวดัความรู้จากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง           
ชุมชนคนไร่ขิง ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีไดก้าํหนดไว ้สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
ซึงวดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 
 5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อหนังสือ                    
อ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เกียวกบัดา้นลกัษณะรูปเล่ม
และการพิมพ์ ด้านเนือหาและการใช้ภาษา ด้านภาพประกอบ ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท และด้าน
คุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติม 

 6. ชุมชนไร่ขิง หมายถึง กลุ่มคนทีอาศยัในบริเวณพืนทีตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐมทีมีแบบแผนปฏิบติัหล่อหลอมกันมาตงัแต่อดีต มีวิถีชีวิต และวฒันธรรมร่วมกนั จนเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน 
 7. นกัเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาในชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา อาํเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 
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บทท ี 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
  

 การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร ตาํรา แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวจิยั ดงันี 

 1. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 
(ปรับปรุง พุทธศกัราช 2554) ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3) กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 2. แนวคิดเกียวกบัหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.1 ความหมายของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.2 ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.3 องคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.4 รูปแบบการเขียนหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.5 ขนัตอนการจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.6 หนงัสืออ่านเพิมเติมประเภทสารคดี 

     2.7 การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     2.8 การประเมินหนงัสืออ่านเพิมเติม 

 3. ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม 

     3.1 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์ 

     3.2 ทฤษฏีพฒันาการของเพียเจต ์

     3.3 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 

 4. ขอ้มูลพืนฐานของตาํบลไร่ขิง 

 5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขันพนืฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2554) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปีที 1-3)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

วสัิยทัศน์  
 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขันพืนฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
(ปรับปรุง พุทธศกัราช 2554)  มุ่งพฒันานักเรียนทุกคน  ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มี 
ความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก                 
ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้  
และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา, 2554: 1) 
 

หลกัการ  
 หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา (ปรับปรุง
พุทธศกัราช 2554) มีหลกัการทีสาํคญั (โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา, 2554: 1) ดงันี 
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน         
การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม             
บนพืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จดัการเรียนรู้ 

 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษา สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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จุดหมาย  
 หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา (ปรับปรุง
พุทธศกัราช 2554)  มุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพจึงกาํหนดเป็นจุดมุ่งหมาย  เพือให้เกิดกบันกัเรียน เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน 
(โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา, 2554: 1) ดงันี 

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร  การคิด การแกปั้ญหา           
การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ  

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย  

 4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมนัในวิถีชีวิต          
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขันพืนฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

(ปรับปรุง พุทธศกัราช 2554) มุ่งพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือให้สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (โรงเรียนวดัไร่ขิง
วทิยา, 2554: 4) ดงันี 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม วา่ดว้ยการอยู่ร่วมกนัในสังคม                            
ทีมีความเชือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยม   
ทีเหมาะสม โดยไดก้าํหนดสาระต่างๆไว ้(โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา, 2554: 5) ดงันี 
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพืนฐานเกียวกบัศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ รวมทงับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะ และความสําคญั 
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเชือ ปลูกฝัง
ค่านิยมด้านประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที เสรีภาพการดาํเนิน
ชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 ประวตัิศาสตร์ เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ วธีิการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบ 
ทีเกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต  บุคคลสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่างๆ ในอดีต               
ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสาํคญัของโลก   
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร               
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆของโลก การใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์กนัของสิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ และสิงทีมนุษย์สร้างขึน การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิงแวดล้อม              
เพือการพฒันาทียงัยนื 
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คุณภาพนักเรียน จบชันมัธยมศึกษาปีท ี3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ได้เรียนรู้และศึกษาเกียวกับความเป็นไปของโลก  โดยการศึกษาประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือพฒันาแนวคิดเรืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข
ได้เรียนรู้และพฒันาให้มีทกัษะทีจาํเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพฒันา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ               
ในโลก ไดแ้ก่ เอเชียโอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในดา้นศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม  ความเชือ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วฒันธรรม  การเมืองการปกครอง 
ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ได้รับการพฒันา
แนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต                  
และวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม (โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา, 2554: 5) 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 สาระท ี1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาทีตนนบัถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยึดมนั และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพืออยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี  และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ 

 สาระท ี2 หน้าทพีลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม 

 มาตรฐาน  ส 2.1  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม 
และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่ง
สันติสุข                       
 มาตรฐาน  ส 2.2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมนั ศรัทธา 
และธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส 3.1   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใชท้รัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส  3.2  เข้าใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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 สาระท ี4 ประวตัิศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส 4.1  เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลา และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 
สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

 มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์ 
และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนกัถึงความสําคญั และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีเกิดขึน 

 มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจ และธาํรงความเป็นไทย 

 สาระท ี5  ภูมิศาสตร์                                                           
 มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิง                        
ซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา
วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                     

 มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนื (โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา, 2554: 6) 
 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขันพืนฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2554)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 - 3) 
ตารางที 1  โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชนั  

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3)  
 

รหัสวชิา 
 

รายวชิา/กจิกรรม จํานวน 
หน่วยกติ 

เวลาเรียน 
(ชัวโมง) 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 1.5 60 

ส21102 ประวติัศาสตร์    0.5 20 

ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 1.5 60 

ส21104 ประวติัศาสตร์    0.5 20 
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ตารางที 1  โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชนั 
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3) (ต่อ)  

 

รหัสวชิา 
 

รายวชิา/กจิกรรม จํานวน 
หน่วยกติ 

เวลาเรียน 
(ชัวโมง) 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 1.5 60 

ส22102 ประวติัศาสตร์    0.5 20 

ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 1.5 60 

ส22104 ประวติัศาสตร์    0.5 20 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 1.5 60 

ส23102 ประวติัศาสตร์    0.5 20 

ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 1.5 60 

ส23104 ประวติัศาสตร์    0.5 20 

 
 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 23-29) กล่าวไวว้า่การจดัการเรียนรู้สาระ
ทอ้งถิน โรงเรียนสามารถนาํไปปฏิบติัเป็นแนวทางจดัการเรียนการสอน เพือให้นกัเรียนไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจในเรืองเหล่านนัในฐานทีเป็นสมาชิกในสังคมนนัๆ โดยสิงทีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้เกียวกบั
ทอ้งถินสามารถสอดแทรกเขา้ไปในรายวชิาพืนฐานทงัใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้หรือหากเห็นวา่
มีสิงสาํคญัตอ้งการจะเนน้และแยกสอนเป็นการเฉพาะก็สามารถเปิดเป็นรายวชิาเพิมเติมได ้แต่ไม่วา่
จะเป็นในลักษณะใดก็อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาทังสิน มิใช่แยกหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถินแยกออกจากกนั ทงันีโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาไดน้าํสาระการเรียนรู้ทอ้งถินมาสร้าง
เป็นหน่วยการเรียนรู้สอดแทรกเขา้ไปในรายวิชาพืนฐานในแต่ละระดบัชัน เพือตอ้งการเน้นให้
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและความรักในทอ้งถินของตาํบลไร่ขิง โดยในงานวิจยันี ผูว้ิจยัได้
พฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชน        
คนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มาใชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ส21104 
ประวติัศาสตร์ ซึงมีรายละเอียดของคาํอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิา ดงันี 
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คําอธิบายรายวชิา ส21104 ประวตัิศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปีท ี 1 
จาํนวน 0.5 หน่วยกิต      เวลาเรียน 20 ชวัโมง 

ศึกษาความหมาย  ความสําคญัของประวติัศาสตร์และวิธีการทางประวติัศาสตร์  ตลอดจน
เรืองราวในตาํบลไร่ขิง นาํวิธีการทางประวติัศาสตร์สืบคน้เรืองราวทางประวติัศาสตร์ไทยทีมีอยูใ่น
ทอ้งถินตนเอง (สมยัใดก็ได ้เช่น สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัก่อนสุโขทยั สมยัสุโขทยั สมยัอยุธยา  
สมยัธนบุรี สมยัรัตนโกสินทร์) ตวัอยา่งการวิเคราะห์หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั  
ทงัหลักฐานชันต้น และหลักฐานชันรอง โดยใช้ทกัษะการวิเคราะห์  การตีความ การแยกแยะ                   
การวินิจฉัย การสร้างความรู้ใหม่ การให้เหตุผล การสํารวจ การรวบรวมขอ้มูล ทงันีเพือให้เขา้ใจ
และเห็นความสําคญัของประวติัศาสตร์ในการดาํเนินชีวิต สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์
สืบค้นเรืองราวในท้องถินของตนเอง (ความรู้ใหม่ทีตนสืบค้นได้) และข้อเท็จจริงเกียวกับ
ประวติัศาสตร์ไทยในสมยัสุโขทยัจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

 ศึกษาเรืองราวทางประวติัศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป ตังแต่
สมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์เกียวกบัรัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ฟูนนั ศรีวิชยั  
ตามพรลิงค ์ทวารวดี รัฐไทยในดินแดนไทยไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที 18  เช่น ละโว ้หริภุญชยั  
นครศรีธรรมราช และพฒันาการของรัฐไทยในสมยัสุโขทยัในด้านต่างๆ เกียวกบัการสถาปนา
อาณาจกัร ปัจจยัทีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทงัปัจจยัภายในและภายนอก พฒันาการดา้นการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ รวมทงัความเสือมของอาณาจกัร
สุโขทัย  ศึกษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทัย ได้แก่ ภาษา วรรณกรรม ประเพณี  
ศิลปกรรม ประเพณี ศิลปกรรม ประเพณี การชลประทาน เครืองสังคโลก ประวติัและผลงานของ
บุคคลสาํคญั  อิทธิพลของวฒันธรรมและภูมิปัญญาสมยัสุโขทยัทีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบนั โดยใช้
ทกัษะการรวบรวมหลกัฐาน การตรวจสอบขอ้เท็จจริง การวิเคราะห์ การวิพากษข์อ้มูล การตีความ  
การใช้เหตุผล  การสังเคราะห์  การนําเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ (เช่น การทาํผงัความคิด การจดั
นิทรรศการ)  ทงันีเพือให้เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  เห็นแบบอย่างการกระทาํความดีของ                
บรรพบุรุษทีไดป้กป้องชาติดว้ยความเสียสละ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในชาติ วฒันธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทย (โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา, 2554: 31-32) 
สรุปมาตรฐานตวัชีวดัชนัปี 

ส 4.1 ม.1/2 

ส 4.2 ม.1/3 

ส 4.3 ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 

รวม 5 ตวัชีวดั 
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ตารางที 2  แสดงโครงสร้างรายวชิา ส 21104 ประวติัศาสตร์ 
จาํนวน  0.5  หน่วยกิต   จาํนวน  20  ชวัโมง  ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ตวัชีวดั 
จาํนวน
ชวัโมง 

คะแนน 

ร ป รวม 
1 วธีิการทางประวติัศาสตร์ ส 4.1 ม.1/3 2 10 5 15 
2 ก่อนสุโขทยั ส 4.3 ม.1/1 , ม.1/2 3 10 5 15 

3 อาณาจกัรสุโขทยั ส 4.3 ม.1/2 3 15 5 20 

4 ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั ส 4.3 ม.1/3 2 10 5 15 

5 ชุมชนคนไร่ขิง ส 4.1 ม.1/3 10 20 15 35 
รวม 100 

 

 ผูว้ิจยัได้พฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เ รือง  ชุมชนคนไร่ข ิง  สําหรับนกั เรียนชันมธัยมศึกษาปีที  1 ดงักล ่าว  เพือให ้นกั เรียนใช้
ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที 5 เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ซึงเป็นหน่วยการเรียนรู้ทีโรงเรียน
เน้นให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เรืองราวของทอ้งถิน เพือให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเห็นคุณค่า 
เกิดความรักภาคภูมิใจ ผกูพนั และหวงแหนในตาํบลไร่ขิง จากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมโดยเนือหาที
ปรากฏในหนงัสือ อ่านเพิมเติมสัมพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้ทอ้งถิน บูรณาการเชือมโยงกบัสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดงันี   
 สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ไดน้าํมาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจตระหนกั และปฏิบติั
ตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ (งานบุญคนไร่ขิง) 
 สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสังคมไดน้าํมาตรฐาน ส 2.1 

เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณี และ
วฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส 2.2 
เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (วถีิคนวถีิไร่ขิง และถินนีทีไร่ขิง) 
 สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ไดน้าํมาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรใน
การผลิต และการบริโภคการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ (ทาํกินถินไร่ขิง)                     
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 สาระที 4   ประวติัศาสตร์ ไดน้าํมาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย  ความสาํคญัของเวลา 
และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
อยา่งเป็นระบบ (เรืองเล่าคนไร่ขิง)  
 สาระที 5 ภูมิศาสตร์ ได้นํามาตรฐาน  ส 5.1 เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยืนมาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนื (ถินนีทีไร่ขิง) 
 ด้วยเหตุนีจึงทาํให้หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง เป็นสือทีรวบรวมเรืองราวทอ้งถินของชุมชนตาํบลไร่ขิงทีบูรณาการ
เชือมโยงกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ทีหลักสูตรกําหนด เพือเสริมสร้างประสบการณ์
นอกเหนือหลกัสูตร โดยให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทงัในและนอกเวลาเรียน เพือเป็นการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างความเพลิดเพลิน ตลอดจนเกิดความรักและผกูพนัในทอ้งถิน 
 

แนวคิดเกยีวกบัหนังสืออ่านเพมิเติม 
 

 หนงัสืออ่านเพิมเติมหรือหนงัสือเสริมประสบการณ์ เป็นหนงัสือทีกระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได ้แต่มิไดก้าํหนดให้เป็นหนงัสือเรียน ช่วยให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเองเกิดความสนุกสนาน เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และช่วยเพิมพูนความรู้ ไดแ้ก่ 1) หนงัสือ
อ่านนอกเวลา 2) หนงัสืออ่านเพิมเติม 3) หนงัสืออุเทศ และ 4) หนงัสือส่งเสริมการอ่าน (กรมวิชาการ, 
2538: 53) สาํหรับในงานวจิยันีผูว้จิยัขอใชค้าํวา่ “หนงัสืออ่านเพิมเติม” ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 

ความหมายของหนังสืออ่านเพมิเติม 

 นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของหนงัสืออ่านเพิมเติม (Supplementary 
Book หรือ Supplementary Reading) ไวด้งันี  
 กรมวิชาการ (2538: 3), ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 20), จินตนา ใบกาซูยี (2542: 6) และ
สุคนธ์ สินทพานนท ์(2553: 148) ไดใ้ห้ความหมายของหนงัสืออ่านเพิมเติมไวท้าํนองเดียวกนั คือ 
หนงัสือทีมีสาระอิงหลกัสูตรสําหรับให้นกัเรียนอ่าน เพือศึกษาหาความรู้เพิมเติมด้วยตนเองตาม
ความเหมาะสมของวยั และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล ซึงหนงัสือประเภทนี เคยเรียกว่า 
หนงัสืออ่านประกอบ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

24 

 สมพร จารุนัฏ (2541:3) ได้กล่าวว่าหนังสืออ่านเพิมเติมเป็นหนังสือทีมีสาระอ้างอิง
หลกัสูตร  เนือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะว ิชาเพิมเติมให ้กวา้งขวางและลึกซึงมากยิงขึน                            
ใชป้ระกอบการเรียนการสอน เพือใหน้กัเรียนอ่านเพือศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 

 ฉวีวรรณ คูหาภินนัท ์(2527: 3) ไดใ้ห้ความหมายของหนงัสืออ่านเพิมเติมว่าเป็นหนงัสือ            
ทีนกัเรียนอ่านแลว้ไดค้วามรู้เรืองใดเรืองหนึงลึกซึง และกวา้งขวางยงิขึน เป็นการเสริมเนือหาทีมีอยู่
ในหนงัสือเรียน หนงัสือเหล่านีอาจเขียนขึนตามหลกัสูตร หรือมีสาระเกียวขอ้งและเสริมหลกัสูตร                
ก็ได ้ 
 บนัลือ พฤกษะวนั (2533: 58-59) ใหค้วามหมายของหนงัสืออ่านเพิมเติม คือ วสัดุการอ่าน
ประเภทหนึงทีมิใช่หนงัสือแบบเรียน แต่เป็นหนงัสือนกัเรียนสามารถเลือกอ่านได ้ทงัในเวลาและ
นอกเวลาเรียน ซึงนกัเรียนอาจใชไ้ดใ้นหลายลกัษณะ เช่น อ่านเพือคน้ควา้หาคาํตอบ อ่านเพือขยาย
ประสบการณ์ให้ลึกซึงเฉพาะเรือง อ่านเพือความเพลิดเพลิน และอ่านเพือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
 คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Good, 1973: 187 อา้งถึงในนุชนารถ ยิมจนัทร์, 2546: 9) ไดก้ล่าวว่า 
เป็นหนังสือทีใช้ประกอบการเรียนการสอน และให้ความรู้เพิมเติมเสริมสร้างประสบการณ์ของ
นกัเรียน 
  กล่าวโดยสรุปหนงัสืออ่านเพิมเติม หมายถึง หนงัสือทีมีสาระอา้งอิงหลกัสูตร จดัทาํขึน
เพือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสมกบัวยั ความสามารถในการอ่าน
ของแต่ละบุคคล และอ่านไดท้งัในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยมีเนือหาสาระอิงหลกัสูตร มีเนือหา
กวา้งขวางและลึกซึง เพือสร้างเสริมประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 

ลกัษณะของหนังสืออ่านเพมิเติม 
 นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี 

 สมพร จารุนฏั (2541: 5-8) ไดเ้สนอลกัษณะสาํคญัของหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี 

 1.  ส่งเสริมความรู้ หนังสืออ่านเพิมเติมควรมีเนือหาสาระเกียวกบัความรู้หรือทกัษะ 
ความคิดรวบยอด หลกัการ หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึงหรือหลายเรือง ซึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านใน
การดาํรงชีวติ การศึกษาหาความรู้ รวมทงัก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงาม และพฒันาการดา้นต่างๆ 

 2.  ส่งเสริมสติปัญญา หนงัสืออ่านเพิมเติมควรส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดพ้ฒันา
ทกัษะการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใชเ้หตุและผล จาํแนกแจกแจง วเิคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจน
สามารถนาํความรู้ และทกัษะเหล่านีไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหาต่างๆ 
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 3.  ส่งเสริมเจตคติทีเหมาะสม หนังสืออ่านเพิมเติมนอกจากเสนอเนือหาสาระทีเป็น
ความรู้ ส่งเสริมสติปัญญาแลว้ ยงัควรสอดแทรกแนวความคิดทีช่วยให้ผูอ่้านเกิดเจตคติทีเหมาะสม
ในการนาํความรู้นนัไปใชต้ามแนวทางทีพึงประสงค ์เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม 

 4.  ส่งเสริมความเข้าใจ หนังสืออ่านเพิมเติมควรเสนอเนือหาสาระในลักษณะที
ส่งเสริมให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจเรืองราวได ้กล่าวคือ ใช้ภาษาถูกตอ้ง เหมาะสมกบัความรู้ 
และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของผูอ่้าน เสนอเนือหาตามลาํดบัขนัตอนของความรู้ตาม
พฒันาการทางสติปัญญาของผูอ่้านให้ตวัอย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้เทคนิควิธีหรือเรืองส่งเสริม
ความเขา้ใจอืน เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คาํถาม อภิธานศพัท ์เป็นตน้ 

 5.  ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง หนงัสืออ่านเพิมเติมควรมีลกัษณะทีกระตุน้
ให้ผูอ่้านเกิดความสนใจ และกระตือรือร้นทีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ผูเ้ขียนควร
พิจารณาเรืองราวทีเสนอความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้งกบันกัเรียน สอดแทรกคาํถามยวัยุต่างๆ ตลอดจน
เสนอแนะหนงัสืออืนๆ ทีผูอ่้านอาจไปศึกษาใหก้วา้งขวางลึกซึงไดต้ามความสนใจ 

  จินตนา  ใบกาซูย ี (2542: 28-30) ไดก้ล่าวไวว้า่ หนงัสืออ่านเพิมเติมควรมีลกัษณะดงันี 

1. เนือหามีวตัถุประสงคแ์ละแก่นเรืองบ่งบอกอยา่งชดัเจน 

2. เนือหาตอ้งมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัวยั  และความสนใจ 

3. หนงัสือควรมีรูปภาพเป็นส่วนประกอบทีสาํคญั ตอ้งเหมาะสมกบัวยัของเด็ก  
 4.  รูปแบบเนือหามีไดห้ลายแบบ  เช่น  เรืองสัน  สารคดี บทความ  บทละคร ฯลฯ เมือเลือกใช้
แบบใดจะตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้งไม่ปะปนสับสน ควรใชใ้ห้กลมกลืนกนัไป มีหลกัในการเลือกรูปแบบ 
การเสนอเรือง เนน้วา่ใหผู้อ่้านซึงเป็นเด็กอ่านเขา้ใจง่ายและรู้เรืองเร็วทีสุด 

 5.    สํานวนภาษา ใช้ภาษาทีง่ายๆ ถูกตอ้ง  เหมาะสม สันกระชับใจความ สละสลวย 
เป็นภาษาทีดี ใชป้ระโยคสันๆไม่ซบัซอ้น 

 6. ลกัษณะการเขียนประโยค ตอ้งให้เหมาะสมกบัวยั แต่หนงัสือสําหรับวยัเกินกวา่ 
11 ปี ใชป้ระโยคยาวขึน ประโยคทีซบัซ้อนเขียนเรืองไดย้าวขึนและมีหลายย่อหนา้ไดใ้นหนึงหน้า  
โดยมีภาพประกอบไม่มากนกั 

 7.   รูปเล่มมี 2 แบบ คือ แนวตงั (Upright Side) และแนวนอน (Oblong Side)  
 8. ท้ายเล่มอาจมีกิจกรรมบางอย่างทีเหมาะสมกับวยั เช่น คํายาก คําถาม คําตอบ 
คาํอธิบายศพัท ์ 
  สรุปไดว้า่ ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีดี  เป็นหนงัสือทีเขียนขึนโดยตอ้งคาํนึงถึง
พฒันาการ วยั ความสนใจ สติปัญญา และความตอ้งการของเด็กเป็นสําคญั การใชภ้าษาตอ้งถูกตอ้ง  
ชดัเจน เนือหาสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม รูปเล่ม ภาพประกอบ ตวัอกัษรให้เหมาะสมกบัวยัและ
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ความชอบของเด็ก มีความสวยงามชดัเจน น่าสนใจช่วยให้เด็กมีนิสัยรักหนงัสือ อยากอ่านหนงัสือ
ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนคอยบงัคบัให้อ่าน และเป็นหนงัสือทีให้ความรู้ ความคิด 
เจตคติทีดีสาํหรับเด็ก เพือทีจะนาํไปประพฤติและปฏิบติัในทางทีถูกตอ้ง   
 

องค์ประกอบของหนังสืออ่านเพมิเติม 

  กรมวิชาการ (2545: 42-43);  จินตนา ใบกาซูยี (2542: 204-213) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติมไวท้าํนองเดียวกนั ซึงแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนหนา้ของ
หนงัสือ ส่วนเนือหา และส่วนทา้ยของหนงัสือ ดงันี 

 1. ส่วนหนา้ของหนงัสือ ประกอบดว้ย 

  1.1 หนา้ปก (Front Cover) เป็นสิงแรกทีชกัจูงให้ผูอ่้านอยากอ่าน ดงันนัปกจึงมี
ความสําคญัทงัในดา้นความคงทนงดงามและมีเสน่ห์เร้าใจ  เพราะฉะนนัจะตอ้งมีภาพทีน่าสนใจ 
และสีสันสวยสะดุดตาชกัชวนใหติ้ดตามเรืองราวภายในเล่ม รวมทงัชือหนงัสือและชือผูเ้ขียนดว้ย  
  1.2  ปกดา้นใน (End-Paper)  คือ ส่วนหลงัของปกหนา้อาจทิงวางไวห้รือใส่รายละเอียด 

เช่น จาํนวนทีพิมพ ์ปีทีพิมพ ์สาํนกัพิมพ ์ 

  1.3  ใบรองปกหนา้ปก (Fly-Leal) ในหนา้นีไม่นิยมใส่สิงใด 

  1.4  หนา้ปกใน (Title Page) เป็นหนา้ทีสําคญัมกัอยูด่า้นขวา จะมีชือหนงัสือ  ชือผูแ้ต่ง 
ผูเ้ขียนภาพ ผูจ้ดัพิมพ ์และรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํหนงัสือ 

  1.5  หนา้ลิขสิทธิ (Copyright Page) อยู่ดา้นหลงัของปกในจะบอกให้ทราบเกียวกบั
ลิขสิทธิการพิมพ ์ขอ้ความจะจดัไวด้า้นบนของหนา้ ตอนกลาง หรือตอนล่างของหนา้ไดต้ามแต่จะ
ออกแบบ 

  1.6  หนา้คาํนาํ คาํชีแจง หรือบทนาํ (Preface, Foreword, Introduction) เป็นหนา้ที
ผูเ้ขียนแสดงจุดประสงคห์รือสาระประโยชน์ของหนงัสือ ประวติัความเป็นมาหรือคาํชีแจงการใช้
หนงัสือแบบนี 

  1.7  หนา้สารบญั (Content Page) หนา้นีอา้งอิงดา้นซ้ายมือหรือขวามือแลว้ แต่หนา้
จะว่าง แต่ควรให้ต่อจากหน้าคาํนาํ ในหน้านีบรรจุบญัชีหัวเรืองหรือบททีปรากฏอยู่ในหนงัสือ
พร้อมทงัระบุหนา้ไวด้ว้ย เพือสะดวกแก่ผูอ่้านสามารถคน้หาสิงทีตอ้งการ 

 2.  ส่วนเนือหาของหนงัสือ 

  หนา้แรกของเนือหามกัอยูด่า้นขวามือ จดัเรียงลาํดบัตงัแต่ 1 จนถึงหนา้สุดทา้ยใน
กรณีหนงัสืออ่านประกอบทีมีเนือหามาก ตอ้งแบ่งออกเป็นบทๆ ตอ้งคาํนึงถึงตาํแหน่ง ดงัต่อไปนี 
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  ตาํแหน่งชือบท จะอยูก่ลางหนา้โดยเวน้หรือปล่อยว่างดา้นบนไวอ้ยู่ริมขวามือสุด
หรือซา้ยมือสุดอยูต่รงกลางยอ่มได ้เมือกาํหนดบทแรก บทต่อไปใหเ้หมือนกนัทุกบทจนจบเล่ม 

  การจดัวางชือบท จะจดัวางใหบ้รรทดัแรกเป็นชือบทที1 แลว้ชือเรือง อยูถ่ดัลงมาอีก
บรรทดั บทต่อไปตอ้งวางใหเ้หมือนกนั 

  หนา้เนือหา ซึงต่อจากหนา้แรกของเนือหามกัจะอยูด่า้นซ้าย (หนา้เลขคู่) และหนา้
ถดัไปใหเ้รียงลาํดบัตามเลขหนา้ โดยกาํหนดใหห้นา้ขวามือเป็นหนา้เลขคี และหนา้ซ้ายมือเป็นหนา้
เลขคู่ 
  ภาพประกอบ เป็นส่วนเสริมให้การนาํเสนอเนือหาสาระสมบูรณ์ยิงขึน ช่วยใน
เรืองราวทีนาํเสนอชัดเจนครบถ้วน เพิมความสบายตาในการอ่าน ซึงการจดัหน้าแต่ละหน้าของ
หนงัสือสาํหรับเด็กจะตอ้งจดัภาพใหเ้ป็นส่วนของเนือหา โดยจดัภาพให้อยูค่รึงหนึง (1/2) หนา้ หรือ
เป็นหนึงในสี (1/4) ของหนา้ ซึงการใชข้อ้ความบรรยายภาพ (Caption) หนงัสืออ่านเพิมเติมประเภท
สารคดี จะตอ้งกาํหนดตวัอกัษร การวางตาํแหน่งภาพ คาํบรรยายให้มีระบบตลอดทงัเล่ม ทงัพิจารณา
ตามหลกัของความเหมาะสม เรียบง่าย สะดวกแก่การอ่าน และสะดุดตา 
 3.  ส่วนทา้ยของหนงัสือหรือส่วนหลงั  
  มีการจดัรูปแบบทีนิยมจดัทาํ ไดแ้ก่ หน้าบรรณานุกรม มีรายชือหนงัสืออา้งอิง
คาํอธิบายศพัท ์ดชันีเรือง ดชันีภาพ ปกหลงั (Back Cover) อาจทิงวา่งไว ้แต่ปัจจุบนัจะมีภาพประกอบ
เป็นส่วนหนึงของปกหนา้ เพือเร้าความน่าสนใจ  
 ภิญญาพร นิตยประภา (2543: 76-77); ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 74-75) ไดก้ล่าวถึง
ส่วนประกอบต่างๆ ของหนงัสืออ่านเพิมเติมไวท้าํนองเดียวกนั ดงันี 

 1.  ใบหุม้ปก (Jacket) คือ ส่วนทีทาํหนา้ทีหุม้ปกหนงัสือ บนใบหุม้ปกนีจะมีภาพสวยๆ 

ซึงตรงกบัเนือเรืองในหนงัสือ มีชือผูเ้ขียนภาพประกอบอยูด่ว้ย ภาพบนใบหุ้มปกของหนงัสือบางเล่ม
อาจเหมือนกบัภาพปกนอกก็ได ้
 2.  ปกนอก (Cover) อาจเป็นปกแข็งหรือปกอ่อนก็ได ้บนปกของหนงัสือเด็กจะมีภาพ
สวยๆ ซึงตรงกบัเนือเรืองของหนงัสือ ผูว้าดภาพประกอบจะเลือกภาพทีเด่นและดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก จะมีชือผูเ้ขียนและผูว้าดภาพประกอบอยูด่ว้ย 

 3.  ใบรองปก (End Papers) จะเป็นหนา้วา่ง ใบรองปกมีทงัดา้นหนา้และดา้นหลงั 

 4.  หนา้ชือเรือง (Half Title page) หนา้นีจะมีชือหนงัสือปรากฏอยูเ่ท่านนั หนงัสือบาง
เล่มจะตดัส่วนนีออกไป 
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 5.  หนา้ปกใน (Title Page) เป็นหนา้สําคญั เนืองจากบรรณารักษจ์ะอาศยัหนา้นี ทาํบตัร 
รายการและเขียนบรรณานุกรม หนา้ปกใน ประกอบดว้ย ชือเรือง ชือผูแ้ต่ง ชือผูว้าดภาพประกอบ ชือชุด
ผูจ้ดัพิมพห์รือสาํนกัพิมพ ์สถานทีพิมพ ์ปีทีพิมพ ์ครังทีพิมพ ์

 6.  หน้าลิขสิทธิ (Copyright Page) อยู่ดา้นหลงัของหน้าปกในจะบอกให้ทราบว่า
หนงัสือเล่มนีไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธิเมือใด 

 7.  หนา้คาํอุทิศ  (Dedication)  จะเป็นหนา้ทีผูเ้ขียนกล่าวแสดงความกตญั ูต่อผูมี้พระคุณ 

 8.  หนา้คาํนาํ คาํชีแจง (Preface, Introduction) เป็นคาํทีผูเ้ขียนกล่าวแสดงจุดประสงค์
และสาระประโยชน์ของหนงัสือ หรือแนะนาํการใชห้นงัสือนี 
 9.  หนา้สารบาญ (Content) เป็นหนา้ทีแสดงใหท้ราบวา่เนือเรืองหนงัสือนนั  แต่ละบท
อยูห่นา้ใด 

 10.  เนือเรือง (Text) หนา้แรกของเนือเรืองจะเป็นหนา้ขวามือ แต่หนงัสือทีพิมพส์องหนา้
ก็อาจเริมจากหนา้ดา้ยซา้ยมือ และภาพประกอบ 
 11.  อภิธานศพัท์ (Glossary) สําหรับหนงัสือเด็กทีมีคาํศพัท์เฉพาะเป็นจาํนวนมาก           
ควรอธิบายคาํศพัทเ์รียงตามลาํดบัอกัษรไวด้ว้ย เพือช่วยใหเ้ด็กอ่านเนือเรืองไดเ้ขา้ใจยงิขึน 

 12.  หน้าแสดงกิจกรรม เป็นหน้าทีให้เด็กไดฝึ้กเขียนรูป ระบายสี หรือมีแบบฝึกหัด         
ช่วยใหเ้ขา้ใจในเนือเรืองดีขึน อาจอยูท่า้ยบทหรือทา้ยเล่ม  
 รายละเอียดเหล่านีไม่จาํเป็นตอ้งมีครบทุกองค์ประกอบ แลว้แต่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม   
 จากการศึกษางานวิจยัดา้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชนัมธัยมศึกษา จาํนวน 5 เล่ม ผูว้ิจยัไดน้าํองค์ประกอบของหนงัสือ
อ่านเพิมเติมทีปรากฏในงานวจิยัมาทาํการสังเคราะห์เพือนาํมาเลือกใชใ้นงานวจิยั ดงันี 

 นิรันดร์ เนตรภกัดี (2547: 34) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมเรือง ชุมชนของเรา: อาํเภอ
บวัใหญ่ โดยมีองคป์ระกอบของหนงัสือ ไดแ้ก่ 1) ปกหนา้-ปกหลงั 2) คาํนาํ 3) สารบญั 4) ผลการ
เรียนรู้ทีคาดหวงั 5) เนือหาและภาพประกอบ 6) แบบฝึกหดัทา้ยบท และ7) ประวติัผูเ้รียบเรียง 

 สุพรรณี สุตะวงศ ์(2550: 62) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง เมืองโบราณเชียงแสน 
มีองคป์ระกอบของหนงัสือ ไดแ้ก่ 1) ปกหนา้-ปกหลงั 2) คาํนาํ 3) สารบญั 4) ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
5) เนือหาและภาพประกอบ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) แบบฝึกหดัทา้ยบท 8) เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท 
และ 9) ประวติัผูเ้รียบเรียง 
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 โสภา สุขวทิยาภรณ์ (2551: 7) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง เรืองเล่าจากเฒ่าวงัตะเคียน 
โดยมีองคป์ระกอบของหนงัสือไดแ้ก่ 1) ปกหนา้-ปกหลงั 2) คาํนาํ 3) สารบญั 4) คาํชีแจง 5) เนือหา
และภาพประกอบ 6) แบบฝึกหดั และ7) ประวติัผูเ้รียบเรียง 

 อมรา ชวนขยนั (2552: 7) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาล
ตาํบลหนองขาว โดยมีองค์ประกอบของหนงัสือ ไดแ้ก่ 1) ปกหน้า-ปกหลงั 2) คาํนาํ 3) สารบญั 
4) คาํชีแจง 5) จุดประสงค ์6) เนือหาและภาพประกอบ 7) กิจกรรมเสนอแนะ 8) แบบฝึกหดัทา้ยบท 

9) แบบฝึกหดัทดสอบหลงัเรียน 10) บรรณานุกรม  และ11) เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 ภาวณี ด่านศิระวานิชย ์(2553: 7) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองยาํถินแดนเคร็ง  
โดยมีองคป์ระกอบของหนงัสือ ไดแ้ก่ 1) ปกหนา้-ปกหลงั 2) คาํนาํ 3) สารบญั 4) คาํชีแจง 5) เนือหา
และภาพประกอบ 6) แบบฝึกหดัทา้ยบท 7) เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท และ 8) ประวติัผูเ้รียบเรียง 
 สรุปไดว้า่องค์ประกอบหนงัสืออ่านเพิมเติม ประกอบดว้ยรายละเอียดเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนหนา้หนงัสือ ประกอบดว้ย ใบหุม้ปก ปกหนา้ ใบรองปก หนา้ชือเรือง หนา้ปกใน หนา้ลิขสิทธิ 
คาํนํา คาํชีแจง หรือบทนํา คาํอุทิศ สารบญั ส่วนเนือหาของหนังสือ ประกอบด้วย เนือหาและ
ภาพประกอบ ซึงตอ้งกาํหนดตวัอกัษรให้เหมาะสมกบัวยั และส่วนทา้ยของหนงัสือ ประกอบดว้ย 
บรรณานุกรม อภิธานศัพท์ หน้าแสดงกิจกรรม ดัชนีเรือง ดัชนีภาพ หน้าของคณะกรรมการ                    
การจดัทาํหนังสือ หน้าประกาศการใช้หนังสือ และปกหลัง โดยรายละเอียดทีกล่าวมาเหล่านี                 
ไม่จาํเป็นตอ้งมีครบทุกองค์ประกอบ แลว้แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึงในงานวิจยัครังนี
ผูว้จิยัไดเ้ลือกองคป์ระกอบของหนงัสือจากทีนกัวิชาการกล่าวขา้งตน้ และปรากฏส่วนมากจากการ
สังเคราะห์งานวจิยัมาใช ้ดงันี  
 1. ส่วนหน้าของหนงัสือ ประกอบดว้ย ปกหนา้ ใบรองปก หนา้ปกใน คาํนาํ สารบญั 
คาํชีแจง  
 2. ส่วนเนือหาของหนงัสือ ประกอบดว้ย เนือหาและภาพประกอบ  
 3. ส่วนทา้ยของหนังสือ ประกอบด้วย แบบฝึกหัดทา้ยบท เฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท 
บรรณานุกรม ประวติัผูเ้รียบเรียง และปกหลงั 
 
รูปแบบการเขียนหนังสืออ่านเพมิเติม 

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงประเภทการเขียนหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี 

 สมพร จารุนฏั (2534: 70-71) ไดอ้ธิบายเกียวกบัรูปแบบของการเขียนหนงัสือวา่จดัทาํ
ไดห้ลายรูปแบบขึนอยู่กบัความสันทดัของผูเ้ขียน จุดมุ่งหมาย และธรรมชาติของเนือหาสาระของ
หนงัสือ ตลอดจนวยัและประสบการณ์ของผูอ่้าน โดยจาํแนกประเภทดงันี 
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 1.  รูปแบบเรียงความ คือ การเขียนเล่าเรืองเพือบอกเรืองราวทีมีลาํดบัต่อเนืองของ
เหตุการณ์และเรืองราวเป็นสาํคญั ซึงสามารถแยกประเภทยอ่ยไปไดอี้กหลายรูปแบบ เช่น การเขียน
อธิบาย  การเขียนบรรยาย  การเขียนอภิปราย  การเขียนเปรียบเทียบ  การเขียนสืบคน้  การเขียนพรรณนา 
เป็นตน้ 

 2.  รูปแบบนิทาน 

 3.  รูปแบบนิยาย 

 4.  รูปแบบคาํประพนัธ์ 

สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2547: 73-74) อธิบายประเภทหนงัสืออ่านเพิมเติมนีอาจเขียน
ไดห้ลายลกัษณะตามความเหมาะสมของนกัเรียน หรือตามความเหมาะสมของเนือหาวิชา แบ่งเป็น  
3 ประเภท ดงันี 

 1.  เขียนในลักษณะบันเทิงคดี เป็นการเขียนทีมุ่งให้ผู ้อ่านเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน บนัเทิงคดีสําหรับเด็กอาจเขียนไดห้ลายแนว เช่น นิทาน เรืองสัน นวนิยาย เรืองแปล 
การ์ตูน 

 2.  เขียนในลกัษณะสารคดี เป็นการเขียนทีมุ่งให้ผูอ่้านไดค้วามรู้และขอ้เท็จจริงต่างๆ  
จากการอ่านสารคดีสาํหรับเด็ก ก็คือ การนาํสาระความรู้ในเนือหาวิชามาเรียบเรียงเป็นความเรียง
ให้มีความยากง่ายเหมาะสมแก่วยัเด็ก 

 3.  เขียนในลักษณะร้อยกรอง ทงัหนังสือทีเขียนในลักษณะบนัเทิงคดีหรือสารคดี                  
สามารถนํามาแต่งด้วยบทร้อยกรองเป็นเรืองราวได้ นอกจากจะเป็นร้อยกรองเชิงสารคดีและ               
บนัเทิงคดีแลว้ ร้อยกรองสาํหรับเด็กโดยเฉพาะอาจแต่งขึนเพือมุ่งให้เด็กไดรั้บรสไพเราะในการอ่าน 
สนุกสนานและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได ้เช่น เพลงปลอบเด็ก เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการ
เล่นปริศนาคาํทาย บทกลอนสอนใจ เป็นตน้ 

 จากรูปแบบการเขียนหนงัสืออ่านเพิมเติมขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ประเภทการเขียนหนงัสือ
อ่านเพิมเติม แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ บนัเทิงคดี  สารคดี และร้อยกรอง ซึงรูปแบบของการเขียน
หนงัสือจดัทาํไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบเรียงความ รูปแบบนิทาน รูปแบบนิยาย และรูปแบบ
คาํประพนัธ์ ในงานวจิยันีผูว้ิจยัพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม โดยเลือกใชก้ารเขียนลกัษณะสารคดี  ซึงมี
เนือหามาจากเรืองจริงเป็นหลกั มุ่งให้ผูอ่้านไดค้วามรู้และขอ้เท็จจริงต่างๆ เป็นจุดประสงค์สําคญั 
ดงันนัรูปแบบทีเหมาะสมการเขียนลกัษณะสารคดี คือ รูปแบบเรียงความ เป็นการเขียนเล่าเรืองราว 
เนืองจากเป็นการเขียนทีให้สาระความรู้กบันักเรียน มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั จึงเหมาะสม
สาํหรับหนงัสืออ่านเพิมเติมระดบัมธัยมศึกษาเป็นอยา่งมาก  
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ขนัตอนการจัดทาํรูปเล่มหนังสืออ่านเพมิเติม 

ในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม มีนกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงขนัตอนการพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี 

จินตนา ใบกาซูยี (2536: 149-179) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม
สรุปไดด้งันี 

 1.  กาํหนดประเภทหนงัสือ 

ต้องวางแผนกาํหนดล่วงหน้าว่า หนังสือทีเขียนอยู่ในประเภทใด เป็นหนังสืออ่าน
เพิมเติมหรือหนงัสือส่งเสริมการอ่าน พิจารณาถึงความถนดัความชาํนาญ หนงัสือมีรูปลกัษณ์และ
ประโยชน์การใชส้อยอยา่งไร โดยคาํนึงถึงความสนใจของผูอ่้านดว้ย 

 2.  กาํหนดจุดประสงค ์

ผูเ้ขียนตอ้งตงัจุดประสงคว์า่ตอ้งการใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ความคิดทกัษะและประโยชน์
อะไร หรือสิงทีควรเน้นหรือสมบติัเด่นๆของสิงทีจะเขียนดว้ยการกาํหนดจุดประสงค์เป็นเหมือน
ทิศทางชีแนวการเขียน จุดประสงคม์กัปรากฏอยูใ่นคาํนาํหรือคาํชีแจงของผูเ้ขียน 

 3.  กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้วา่ผูอ่้านคือใคร  มีคุณสมบติั  วยัวฒิุ  ระดบัสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์
เดิม การแบ่งกลุ่มนกัเรียนทีอยูใ่นระบบโรงเรียน แบ่งออกยอ่ย ไดด้งันี 

3.1 กลุ่มวยัเริมเรียน0-5  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 (วยัรุ่น) 

 4.   ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน 

 เด็กในแต่ละช่วงวยันนัมีความสนใจและความตอ้งการอ่านหนงัสือทีแตกต่างกนั ผูเ้ขียน
จาํเป็นอย่างยิงตอ้งรู้ความสนใจ ความตอ้งการอ่านของเด็กในแต่ละวยั ความสามารถในการอ่าน  
การใช้ภาษาของเด็ก ตลอดจนความสันยาวของเรือง จากการศึกษาแนวคิดเกียวกบัพฒันาการของ
เด็ก ความสนใจ และแนวการอ่านหนงัสือของกลุ่มวยัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ทีมีอายุระหว่าง 

12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) ซึงนกัวิชาการดา้นการพฒันาหนงัสือสําหรับเด็ก ไดก้ล่าวถึงความสนใจใน
การอ่านของเด็กในช่วงอาย ุ12-14 ปี ดงันี 

 ภิญญาพร นิตยประภา (2534: 28) ไดก้ล่าวถึง ความสนใจในการอ่านหนงัสือสําหรับเด็ก
วยัมธัยมศึกษา(อายุ 13-18 ปี) ว่าวยัรุ่นทงัชายและหญิงให้ความสนใจทีจะอ่านหนงัสือประเภท
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สารคดีมากกว่าหนังสือบนัเทิงคดี แต่หนังสือสารคดีก็ต้องจาํเป็นจดัทาํขึนเพือให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของเด็กดว้ย เช่น เลือกเรืองราวทีน่าสนใจใกลต้วั และเป็นเรืองทีอยูใ่นประสบการณ์จริง
มาเป็นประเด็นในการเขียนเรืองทีไกลตวัเกินไปเด็กจะไม่เกิดความรู้สึกร่วม 
 ครรชิต มนูญผล (2547: 10) ไดก้ล่าวถึง ความสนใจในการอ่านของเด็กช่วงอายุ 12 -14 ปี 
(วยันกัอ่านมืออาชีพ) เป็นวยัแห่งความตอ้งการ และแสวงหาตอ้งการทีจะรัก และไดรั้บความรัก 
ตอ้งการทีจะประสบความสําเร็จ รวมทงัการยอมรับจากเพือนๆ ตอ้งการความเป็นอิสระ ปราศจาก
การควบคุม จากความตอ้งการดงักล่าวส่งผลต่อการอ่านของเด็ก คือ เด็กผูช้ายจะชอบเรืองราว
ผจญภยั ลึกลบั ซบัซอ้น ซ่อนเงือน ชีวประวติั ประวติัศาสตร์ การประดิษฐข์องเล่น เครืองยนตก์ลไก 
ส่วนเด็กผูห้ญิงชอบอ่านเรืองชีวติในบา้น รูปแบบการดาํเนินชีวติ ความรักสะเทือนอารมณ์   
 นอกจากนีจากการประชุมปฏิบตัิการเขียนหนงัสือสําหรับเด็ก  ณ  มหาวิทยาลยั                      
ศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ร่วมกบั UNESCO ระหว่างวนัที 18-28 พฤษภาคม 2523 นัน         
(อา้งถึงในถวลัย ์มาศจรัส 2538: 28) กล่าวถึงการเขียนเรืองให้เด็กอายุ 12-16 ปีสนใจอ่าน ตอ้งใช้
เทคนิคและกรรมวธีิเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ เด็กวยันีชอบอ่านเรืองยาว เรืองทีมีเนือหาสาระสมจริง  
  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่าเด็กช่วงอายุ12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) มีความสนใจแนวการ
อ่านหนงัสือในแนวเรืองราวผจญภยั ประวติัศาสตร์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต  โดยชอบอ่านประเภท
สารคดีทีมีเรืองราวน่าสนใจใกลต้วั มีเนือหาสาระสมจริง 

 5. กาํหนดเนือหา/หวัขอ้/ชือเรือง 

 การกาํหนดชือเรืองจะเกียวโยงไปถึงหวัขอ้เรืองทีจะเขียน และขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด
ไวใ้นโครงสร้าง หลกัการสาํคญั คือ ชือเรืองควรจะมีความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือง และโครงสร้าง
เนือหาเรือง เพือวา่เมือผูอ่้านเห็นชือเรือง ก็สามารถคาดคะเนไดว้า่เนือหาภายในเป็นอะไร 

 6. การกาํหนดโครงสร้าง/โครงเรือง 

 โครงสร้างเนือหา คือ การกาํหนดขอบเขตของเนือหาทีจะเขียนให้มีระบบลาํดบัความคิด 
หรือวิธีการเรียบเรียงความคิด ความสัมพนัธ์ของความคิด หรือตามวตัถุประสงคข์องการเขียนตอ้ง
คาํนึงถึงโครงสร้างเนือหาทางวิชาการ เป็นรากฐานสําคญัจะช่วยให้ผูอ่้านเกิดความรู้และเขา้ใจสิงที
อ่านได้ง่ายขึน โครงสร้างของหนังสืออ่านเพิมเติมไม่ควรหนาเกินไป ควรประกอบด้วย บทนํา              
เนือเรืองทีแบ่งออกเป็นบท และภาคผนวก 

 บทนาํ อาจเป็นบทย่อของเนือหาสาระหรือบทสังเขปของหนงัสือ เพือให้ผูอ่้านรู้วา่ตน
จะอ่านเรืองใด ผูเ้ขียนอาจบอกขอบข่ายของเนือหา บอกสาเหตุแรงจูงใจทีเขียนเรืองนี วตัถุประสงค์
ของการเขียน และแนวทางการศึกษา 
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 เนือเรือง มกัแบ่งเป็นบท เป็นตอน เป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และยอ่หนา้ เนือหาสาระ
นีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไวแ้ลว้ มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการสาขานนัๆ มีการ
จดัลาํดบัตามเหตุการณ์ มีการจดัลาํดบัเนือหาสาระตามโครงสร้าง มีการจดัลาํดบัตามเกณฑ์ของ
ผูเ้ขียนทีกาํหนดไว ้มีการจดัลาํดบัตามเหตุการณ์ มีการจดัลาํดบัเปรียบเทียบความเหมือน- แตกต่าง 
มีการจดัลาํดบัตามเหตุผล เนือหามีความทนัสมยั มีแหล่งอา้งอิง สาระความรู้ละเอียดพอเหมาะกบั
ประสบการณ์ สติปัญญาของผูอ่้าน เนือหาตอ้งไม่ขดักบัศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี และความ
มนัคงของสังคม ในโครงสร้างของบทหนึง ๆ ควรประกอบดว้ย บทนาํเรือง เนือเรือง และจบดว้ย
บทสรุปความ ในการเสนอเนือหาควรมีการยกตวัอย่างประกอบอยา่งเหมาะสม ภาพประกอบอาจ
เป็นภาพถ่าย หรือภาพวาด ควรมีความเหมาะสมและเกียวขอ้งกบัเนือหา มีขนาดเหมาะสม ชดัเจน 
กิจกรรมทา้ยบท ควรส่งเสริมความรู้ทีกล่าวมาแล้วในบท เพือช่วยให้ผูอ่้านมีความคิดกวา้งขึน             
ซึงอาจเป็นคาํถามชวนคิดใหน้าํความรู้ไปกบัสิงอืนๆ หรือไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้  
 7. กาํหนดแนวการเขียน 

 แนวการเขียน บางทีเรียกว่าท่วงทาํนอง การเขียนโวหารหรือการเสนอเนือหาของการ
เขียนขอ้ความต่างๆ หมายถึง วธีิเรียบเรียงขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาเรือง จนผูอ่้านสามารถรับ
และเขา้ใจไดดี้ถึงสาระทีผูเ้ขียนตอ้งการจะสือในขอ้ความนนัๆ แนวการเขียนมีหลายแบบ ผูเ้ขียน
จะตอ้งกาํหนดวิธีการเขียนเนือหาของตนไวล่้วงหนา้เสียก่อน จะไดย้ึดถือเป็นแนวในการเขียนให้
สมาํเสมอตลอดทงัเล่ม ไม่เปลียนแปลงไปมาจนเกิดความสับสนแก่ผูอ่้าน จนไม่สามารถเขา้ใจใน
สิงทีอ่านได ้สําหรับแนวการเขียนหนังสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดีนนั นิยมเขียนออกมาเป็น
ความเรียง ซึงเป็นแนวการเขียนทีใชล้กัษณะการเรียบเรียงขอ้ความเป็นเรืองราว โดยใชภ้าษาทีใชพู้ด
กนัอยา่งธรรมดา เพือให้ขอ้ความนนัๆ เป็นเครืองมือสําคญัสําหรับแสดงความรู้สึก ความตอ้งการ 
และความคิดใหผู้อื้นทราบ 
 8. กาํหนด/ศึกษาแหล่งคน้ควา้อา้งอิง 

 ก่อนลงมือเขียนผูเ้ขียนจะต้องอ่านและค้นควา้ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ การจดั 
ระบบขอ้มูล ซึงนาํไปสู่การเรียบเรียงและการนาํเสนอเรือง การเขียนบนัทึกในสิงทีอ่านและคน้ควา้ 
สิงทีควรบนัทึกไว ้ไดแ้ก่ ชือหวัเรืองสําหรับอา้งอิง เนือเรือง วนัเดือนปี และแหล่งขอ้มูล ควรเลือก
แหล่งขอ้มูลทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับ 

 9.  การกาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั ซึงกระทรวงศึกษา (2545: 41-44) ไดก้ล่าวถึง
ขอ้ควรคาํนึงในการกาํหนดออกแบบลกัษณะรูปเล่ม  ดงันี 

  9.1  รูปเล่มมาตรฐานของหนังสือ หนังสือทีพบเห็นทวัไปจะมีลักษณะแตกต่าง
ออกไปหลายขนาด ไดแ้ก่ 1) ขนาด 8 หนา้ยก หรือขนาด 18.5 26 เซนติเมตร 2) ขนาด 16 หนา้ยก 
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หมายถึง หนงัสือทีมีขนาด 13 18.5  เซนติเมตร และ3) ขนาด 16 หนา้ยกพิเศษ หมายถึง หนงัสือที
มีขนาด 14.6 21 เซนติเมตร 

  9.2  จาํนวนหนา้ของหนงัสือ หนงัสือจะมีความหนาหรือบางขึนอยูก่บักระดาษทีใช้
พิมพ ์และจาํนวนหนา้ของหนงัสือ ควรสัมพนัธ์กบัอายแุละวยัของผูอ่้าน มีหลกัปฏิบติัดงันี 

   วยั 0-5 ปี ประมาณ 4-5 หนา้ หรือ8-16 หนา้ (ขนาด 8 หนา้ยก) แนวตงั-นอน 

   วยั 6-11ปี ประมาณ 8-24 หนา้ (ขนาด 8 หนา้ยก) หรือประมาณ 16-32 หนา้  
   วยั 12-14 ปี ประมาณ 50-100 หน้า (ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ) หรือขนาด             
พอ็คเก็ตบุค๊ โดยส่วนมากนิยมพิมพใ์นงานเขียนประเภทสารคดี 
  9.3  ขนาดตัวอักษร ควรมีความสัมพนัธ์กับวยัของผูอ่้านด้วยเช่นกัน ควรมีความ 
สัมพนัธ์กบัวยัของผูอ่้านดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ 1) ก่อนวยัเรียน-ประศึกษาตอนตน้ ใชป้ระมาณ 24-32 พอ๊ยท ์

2) ชนัประถมศึกษาตอนปลาย ใชป้ระมาณ 18-20 พอ๊ยท ์ ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใชป้ระมาณ 16 พอ๊ยท์
และ 3) ชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชป้ระมาณไม่ตาํกวา่ 14 พอ๊ยท ์

  9.4 ชนิดของกระดาษทีนิยมใช้ในการพิมพ ์ไดแ้ก่ 1) กระดาษบรู๊ฟ เนือกระดาษ
ผลิตจากเยอืไมป่้น บางใชท้าํหนงัสือพิมพ ์2) กระดาษปอนด ์เป็นกระดาษทีไม่ไดเ้คลือบผิวหนา้ มีสี
ขาวสวา่ง พิมพสี์ก็เหมาะหรือจะสีเดียวก็ได ้มีหลายรูปแบบแบ่งตามนาํหนกั 3) เป็นกระดาษอาร์ต 
เป็นกระดาษทีเนือแน่น หนา เคลือบผิวหนา้ดว้ยสารเคมี จึงมีความมนั ถา้หนามากขึนก็จะใชท้าํปก
อยา่งปกพอ็กเก็ตบุ๊คทวัไป นอกจากนีอารยะ ศรีกลัยาณบุตร (2550: 171-172) ไดก้ล่าวถึงกระดาษ
อีกชนิดหนึงกาํลงัเป็นทีนิยมกนัมาก คือ กระดาษถนอมสายตา คุณภาพของเนือกระดาษซบัหมึกไดดี้ 
มีความหนากวา่กระดาษปกติเล็กนอ้ย แต่วา่นาํหนกัเบา สีของกระดาษจะออกสีเหลืองนวล อ่านแลว้
สบายตา เพราะว่ามนัลดการสะทอ้นแสง มกันาํมาใช้กบัหนงัสือทีมีเนือหาตอ้งอ่านมากๆ ถึงจะมี
ภาพสีสีก็ไม่ไดเ้พียน มีราคาสูงกวา่กระดาษปอนดนิ์ดหน่อย แต่ถา้พิมพจ์าํนวนมากๆ ราคาก็แทบจะ
เท่ากนั  
  9.5  ภาพประกอบ เป็นเครืองช่วยในการอ่านตอ้งสอดคลอ้งกบัเนือหา ควรจดัวาง
ใหอ้ยูต่่อเนืองในบริเวณเดียวกบัขอ้ความ ถา้ตอ้งการภาพทีแสดงโครงสร้างภายนอกควรใชภ้าพถ่าย 
หากตอ้งการภาพทีมีรายละเอียดควรใช้ภาพวาด ภาพสีจะดึงดูดความสนใจของคนอ่านไดม้ากกว่า
ภาพขาวดาํ การเตรียมภาพประกอบทาํไดห้ลายวิธี เช่น การถ่ายภาพขึนใหม่ การวาดภาพใหม่ 
การถ่ายภาพจากหนังสือ ซึงอารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550: 110) ได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้
ภาพประกอบ  คือ ช่วยเรียกร้องความสนใจและทําให้ผู ้อ่านอยากติดตามเนือหาทีนําเสนอ 
โดยเฉพาะภาพทีเป็นภาพถ่ายทีทาํใหเ้นือหามีความน่าเชือถือและชดัเจน 
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  9.6  การจดัรูปเล่ม และการจดัหนา้ ตอ้งรู้หลกัการเบืองตน้ในการออกแบบสือสิงพิมพ ์
การออกแบบองคป์ระกอบของหนงัสือและส่วนประกอบของหนงัสือตลอดทงัเล่ม 

   9.6.1 หลกัการเบืองตน้ในการออกแบบสือสิงพิมพ์ อารยะ ศรีกลัยาณบุตร 
(2550: 122-135) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจาํเป็นในออกแบบของสือสิงพิมพพ์ืนฐาน สรุปไดด้งันี 

     1. หลกัการเบืองตน้ทีเป็นหลกัการทีเกียวขอ้งกบัการควบคุมภาพรวม
ของผลงาน ไดแ้ก่  1) เอกภาพ คือความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัทางดา้นเนือหา ภาพ และขอ้ความทาํ
หนา้ทีสอดคลอ้งกนัและส่งเสริมกนัและกนั 2) การเนน้และสร้างลาํดบัความสําคญั เป็นการสร้าง
จุดเด่นจุดสนใจทาํให้ผลงานการออกแบบดูน่าสนใจยิงขึน และ 3) สัดส่วน เป็นการกาํหนดความ 
สัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆในเรืองของขนาด เพือเป็นการสร้างความน่าสนใจแก่สือสิงพิมพ ์  
     2. หลกัการเบืองตน้ทีเป็นหลกัการทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ภายในงานออกแบบ ไดแ้ก่ 1) ขนาด โดยทวัไปองคป์ระกอบขนาดใหญ่กวา่
ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูดู้ก่อนองคป์ระกอบทีมีขนาดเล็ก ในการออกแบบสือสิงพิมพน์นั ควรมี
ขนาดลดหลนัไปตามลาํดบั 2) ความสมดุล การจดัวางองค์ประกอบทงัหมดในหน้ากระดาษนัน 
จะตอ้งไม่ดูเอนเอียงหรือหนกัไปดา้นในดา้นหนึง 3) ทิศทางและการเคลือนไหว โดยทวัไปสายตา
ของผูอ่้านจะมองดูหน้ากระดาษจากบนลงล่าง และการอ่านจากด้านซ้ายไปด้านขวา การจัด
องคป์ระกอบทีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการมองเห็นนี นบัเป็นทางเลือกหนึงในการควบคุมการรับรู้
สือสิงพิมพ์ให้เป็นไปตามต้องการ 4) ความขัดแยง้ เป็นหลักการทีได้รับความนิยมใช้ในการ
ออกแบบสือสิงพิมพ์ ไดแ้ก่ ความขดัแยง้โดยขนาด ความขดัแยง้โดยนาํหนักหรือความเขม้ และ              
5) จงัหวะ ลีลา และการซาํ เป็นการจดัวางองค์ประกอบหลายๆชินทีมีลกัษณะเหมือนกนั โดยกาํหนด
ตาํแหน่งใหเ้กิดช่องวา่งเป็นช่วงๆ ตอนๆ 
   9.6.2 หลกัการจดัวางองคป์ระกอบในส่วนประกอบต่างๆ ของหนงัสือ  ซึงอารยะ 
ศรีกลัยาณบุตร (2550: 176-186) กล่าวไวด้งันี   

     1. ปกหนา้ของหนงัสือ ตอ้งดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็น  ซึงการออกแบบ
ส่วนต่างๆ ในหนา้ปกหนงัสือ ประกอบดว้ย 1) ชือหนงัสือ จะเป็นคาํหรือวลี มกัมีขนาดไม่เล็กกว่า 
72 พอ๊ยท ์2) ชือผูแ้ต่ง ขนาดตวัอกัษรควรจะมีขนาดเล็กกวา่ตวัอกัษรอยา่งนอ้ยครึงหนึง  เพือไม่ให้
แยง่ความเด่นซึงกนัและกนั 3) ภาพประกอบหนา้ปก ตอ้งมีลกัษณะดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็น 
ซึงจะมีการใชภ้าพเหมือนจริง ภาพวาด หรือภาพสัญลกัษณ์ 

     2. หนา้ชือเรือง มกัจาํกาํหนดอยูด่า้นขวาของหนงัสือเสมอ เนืองจากเป็น
หนา้ทีเด่นและไดรั้บความสาํคญัจากผูอ่้านมากกวา่ดา้นซา้ย ส่วนใหญ่จะออกแบบในแนวเรียบง่าย 
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     3. หนา้ลิขสิทธิ ในการออกแบบหนา้นีควรเนน้ความเรียบง่าย  
     4. หนา้คาํนาํ มกัเขียนใชต้วัอกัษรขนาดเดียวกบัตวัพิมพเ์นือเรือง  มีการ
จดัทีดูเรียบง่ายสุภาพ ซึงหนา้แรกของคาํนาํจะตอ้งเป็นหนา้ขวามือของหนงัสือเสมอ 

      5. หน้าสารบญั ในการออกแบบหน้าสารบญั จะมีเฉพาะส่วนทีเป็น              
ชือตอนและเลขหนา้ ไม่ควรมีองคป์ระกอบใดๆ เพราะจะทาํให้หนา้กระดาษดูรก ใชต้วัอกัษรขนาด
เดียวกบัตวัพิมพเ์นือเรืองประมาณ 12-16 พอ๊ยท ์มีการจดัทีดูเรียบง่ายสุภาพ ซึงหนา้แรกของคาํนาํ
จะตอ้งเป็นหนา้ขวามือของหนงัสือเสมอ 

     6. หนา้เนือหา ในหนงัสือทีมีภาพประกอบหนา้เรือง ตาํแหน่งของภาพนี
ควรจะไดรั้บการจดัวางให้อยูใ่กลเ้คียงกบัเนือเรืองทีเกียวขอ้งกบัภาพมากทีสุด  นอกจากนีควรจะมี
การใส่คาํบรรยายประกอบภาพเสมอ เพือเป็นการช่วยลดความน่าเบือของเนือเรืองทียาวต่อเนืองกนั 
และช่วยดึงดูดความสนใจจากผูอ่้าน โดยคาํบรรยายภาพก็มกัจะเป็นตวัอกัษรทีมีความแตกต่างจาก
ตวัเนือเรือง บางครังก็นิยมใชเ้ป็นตวัเอียง ตาํแหน่งของคาํบรรยายภาพก็ควรทีจะอยูใ่ตห้รืออยู่ใกล้
ภาพทีจะบรรยายใหม้ากทีสุด การจดัองคป์ระกอบหนา้เนือหานี มกัมีความหลากหลายในแต่ละหนา้ 
แต่ละหนา้อาจมีพืนทีทีเป็นภาพประกอบและเนือหาแตกต่างกนั 
    7. หน้าบรรณานุกรม เป็นหน้าทีควรออกแบบเรียบง่าย ใช้ตวัอกัษรทีมี
ขนาดเดียวกบัตวัพิมพที์ใชเ้นือเรือง หนา้แรกของบรรณานุกรมตอ้งเป็นหนา้ขวาเสมอ  
    นอกจากนีอารยะ ศรีกลัยาณบุตร (2550: 65-66) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ
พืนฐานทีควรคาํนึงในการออกแบบหนงัสือหนงัสือ ไดแ้ก่ 1) สี เป็นองคป์ระกอบทีสําคญั การวาง
ตวัอกัษรสีบนพืนสีจะส่งผลทีทาํใหต้วัอกัษรดูใหญ่หรือเล็กกวา่ความเป็นจริง เนืองจากการส่งเสริม
หรือการทอนการเจิดจา้ของสีทีเกิดขึน คู่สีทีง่ายแก่การอ่าน ได้แก่ ตวัอกัษรสีดาํบนพืนสีเหลือง 
ตวัอกัษรสีเขียวบนพืนสีเหลือง และตวัอกัษรสีแดงบนพืนสีเหลือง 2) ช่องไฟ การปรับแนวบรรทดั 
โดยปกติตวัพิมพที์เป็นขอ้ความเนือหาจะมีช่องวา่งในช่วง –3ถึง+3 พอ๊ยท ์ซึงจะเป็นระยะทีผูอ่้านจะ
ไม่รู้สึกวา่ช่องวา่งผดิปกติ การปรับแนวบรรทดั ในการจดัพิมพห์นงัสือทีมีภาพประกอบนนั ใชก้าร
จดัพิมพแ์บบเรียงรอบ คือ เป็นการเรียงโดยรักษาแนวใหข้นานกบัขอบภาพ   
 สรุปไดว้่าการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติมและจดัทาํรูปเล่ม มีขนัตอนดงันี 1) กาํหนด
ประเภทหนงัสือ 2) กาํหนดจุดประสงค ์3) กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 4) ศึกษาความสนใจ
และความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา / หัวเรือง / ชือเรือง 6) กาํหนดโครงสร้างเนือหา/
โครงเรือง 7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษาคน้ควา้อา้งอิง  9) กาํหนด
ลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั ในงานวิจยันีไดย้ึดแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี เป็นหลกัในการพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงในขนัตอนศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้านไดเ้พิมการศึกษา
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ความตอ้งการลกัษณะของหนงัสือของนกัเรียน ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และครูเพือให้การพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติมครังนี ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน ครู และทอ้งถินมากยิงขึน  โดยหนงัสือ
อ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 กลุ่มเป้าหมายผูอ่้านอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 12-14ปี (ก่อนวยัรุ่น) ดงันนั
ผูว้จิยัเลือกพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เป็นหนงัสืออ่านเพิมเติมประเภทสารคดี มีเนือหา
เกียวกบัทอ้งถินของนักเรียน เป็นเรืองราวทีใกล้ตวั  และอยู่ในประสบการณ์จริงของนักเรียน 
สอดคล้องกบัความสนใจแนวการอ่านหนงัสือของเด็กช่วงอายุ 12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น)  ดงันนัผูว้ิจยั
จึงเลือกใช้การแนวการเขียนรูปแบบเรียงความ เป็นการเขียนเล่าเรือง มีเนือหามาจากเรืองจริงเป็น
หลกั มุ่งให้ผูอ่้านไดค้วามรู้ ขอ้เท็จจริงต่างๆ เป็นจุดประสงค์สําคญั และในการจดัทาํรูปเล่มผูว้ิจยั
กาํหนดลกัษณะรูปเล่มขนาด 16 หนา้ยกพิเศษ หรือขนาดพอ็คเก็ตบุ๊ค ซึงเป็นขนาดทีนิยมใชก้บังาน
เขียนประเภทสารคดี  ใชก้ระดาษถนอมสายตาในการพิมพ ์เนืองดว้ย กระดาษชนิดนีลดการสะทอ้น
แสงเวลาอ่าน ทาํใหผู้อ่้านอ่านแลว้สบายตา  จาํนวนประมาณ 50-100 หนา้  ตวัอกัษรขนาดทีใชพ้ิมพ์
เนือหามีขนาด 16 พอ๊ยท ์และเนน้การใชภ้าพประกอบทีเป็นภาพสี เพือดึงดูดความสนใจของคนอ่าน 
โดยในการออกแบบหนงัสือไดย้ึด หลกัการเบืองตน้ทีเป็นหลกัการทีเกียวขอ้งกบัการควบคุมภาพรวม
ของผลงาน ไดแ้ก่  1) เอกภาพ 2) การเนน้และสร้างลาํดบัความสําคญั และ 3) สัดส่วนและหลกัการ
เบืองตน้ทีเป็นหลกัการทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ภายในงานออกแบบ 
ไดแ้ก่ 1) ขนาด 2) ความสมดุล 3) ทิศทางและการเคลือนไหว 4) ความขดัแยง้ และ 5) จงัหวะ ลีลา 
และการซาํ รวมทงัหลกัการจดัวางองคป์ระกอบในส่วนประกอบต่างๆ ของหนงัสือ เพือให้หนงัสือ
อ่านเพิมเติมนีมีรูปเล่มทีน่าอ่าน และดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน  
 
หนังสืออ่านเพมิเติมประเภทสารคดี 
 จากการศึกษาความสนใจแนวการอ่านหนงัสือของเด็กช่วงอายุ 12-14 ปี พบว่ามีความ
สนใจอ่านงานเขียนสารคดีทีมีเรืองราวน่าสนใจใกลต้วั มีเนือหาสาระสมจริง ซึงการเขียนหนงัสือ
อ่านเพิมเติมประเภทสารคดี มีนกัวชิาการดา้นการพฒันาหนงัสือสาํหรับเด็ก กล่าวไวด้งันี 

 
 ความหมายของหนังสืออ่านเพมิเติมประเภทสารคดี 
 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดี 

(Non-Fiction) ไวด้งันี 
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 ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 120), ครรชิต มนูญผล (2547: 13-14) ไดใ้ห้ความหมายสารคดี         
ไวท้าํนองเดียวกนัคือ งานเขียนทียึดถือเรืองราวจากความจริงนาํมาเขียน เพือมุ่งแสดงความรู้ ความจริง 
ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลกัดว้ย การจดัระเบียบความในการนาํเสนอผสมผสานกบัศิลปะในการ
ถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่รู้ของผูอ่้าน เพือเกิดคุณค่าทางดา้นปัญญา 
 จกัรภทัร พงศ์ภทัระ (2546: 16) ไดใ้ห้ความหมายของสารคดี คือ เรืองทีเขียนขึนจาก
ความเป็นจริงมิใช่มาจากจินตนาการ  เป็นงานเขียนทียึดเรืองราวความเป็นจริงนาํมาเขียน เพือมุ่ง
แสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลกั ดว้ยการจดัระเบียบความคิดในการนาํเสนอ
ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่รู้ของผูอ่้าน เพือให้เกิดคุณค่าทางปัญญาดว้ยการใชภ้าษา
สาํนวนทีคมคายชวนใหติ้ดตามอ่าน 

 มานพ ถนอมศรี (2546: 64) กล่าวไวว้า่สารคดี คือหนงัสือทีเขียนและจดัทาํขึนเพือเสนอ
เนือหาสาระ ความรอบรู้ต่างๆ มกัมีเนือหาสาระทีเกิดขึนจากความเป็นจริง มีแหล่งทีมาอยา่งถูกตอ้ง 
สามารถใช้อา้งอิงเป็นความรู้ได ้มกัถ่ายทอดเป็นความเรียงหรือร้อยแกว้ โดยใช้คาํสํานวนทีเขา้ใจ
ง่าย ครอบคลุมเนือหา และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน โดยทวัไปจะไม่กาํหนดตวัละคร บทบาท 
และความสะเทือนใจ แต่อาจวางความคิดรวบยอดไวเ้ป็นเป้าหมายสุดทา้ยในการอ่านได ้
 สรุปไดว้า่หนงัสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดี (Non-Fiction) เป็นงานเขียนทีมีเนือหา
สาระจากความเป็นจริง มีแหล่งทีมาถูกตอ้งสามารถใชอ้า้งอิงเป็นความรู้ได ้ ส่วนมากถ่ายทอดเป็น
ความเรียงหรือร้อยแก้ว โดยใช้คาํสํานวนทีเข้าใจง่าย คมคายชวนให้ติดตามอ่าน และเกิดความ
เพลิดเพลิน โดยมุ่งแสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลกั เพือให้ผูอ่้านเกิดคุณค่า
ทางดา้นปัญญา  
 

 ประเภทของหนังสืออ่านเพมิเติมประเภทสารคดี 
 นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง ประเภทของหนงัสืออ่านเพิมเติมประเภทสารคดี ดงันี 

 สมพร จารุนฏั (2541: 30-33) ไดแ้บ่งหนงัสือสารคดี ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี 

 1. หนงัสือสารคดีให้ความรู้ เป็นหนงัสือทีให้ผูอ่้านแสวงหาคาํตอบเกียวกบัสิงต่างๆ 
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นทีมีต่อสิงต่างๆ ทีอยู่รอบตวั ส่งเสริมให้ผูอ่้านความคิดเชิงวิพากษ ์
วิจารณ์ วิเคราะห์ และประเมินค่าของเรืองทีอ่าน เกิดความรู้เกียวกบัคาํศพัท์ และการใช้ภาษา การ
สร้างเจตคติค่านิยมดว้ย และเกิดความเพลิดเพลิน  
 2. หนงัสือสารคดีชีวประวติั เป็นชีวประวติัของบุคคลสําคญั ช่วยให้ผูอ่้านไดเ้รียนรู้
และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด เจตคติ หรืออคติของบุคคลต่างๆ ทงัในอดีตและปัจจุบนั ไดเ้รียนรู้ปัญหา 
การต่อสู้ ความเขม้แข็งและความอ่อนแอของบุคคลอืน ช่วยให้สามารถเขา้ใจความคิด ความสนใจ 
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และความตอ้งการของตนเอง เกิดแรงบนัดาลใจ จินตนาการ และความใฝ่ฝันเกียวกบัการดาํเนินชีวิต 
และการเลือกดาํเนินชีวติในอดีตและอาชีพในอนาคต 

 มานพ ถนอมศรี (2546: 64-65) ไดแ้บ่งประเภทหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดีไว้
ทาํนองเดียวกนั โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี 

 1. สารคดีท่องเทียว เป็นงานเขียนทีมีจุดมุ่งหมายเพือชักชวนโน้มน้าวให้ผูอ่้านเกิด
ความรู้สึกร่วมและคล้อยตามการท่องเทียวสถานทีนนั โดยแสดงบรรยากาศของการท่องเทียวที
สนุกสนาน มีเรืองราวน่ารู้น่าสนใจ มีภาพประกอบทีเป็นภาพถ่ายของบรรยากาศ และสถานที            
อยา่งชดัเจน นอกจากนนัแสดงรายละเอียดของการเดินทาง ค่าใชจ่้ายและทีพกั  
 2. สารคดีชีวประวติั เป็นงานเขียนทีขึนเพือเสนอเรืองราวของบุคคลทีสร้างคุณความดี
แก่สังคมและประเทศชาติ โดยทีเจา้ของชีวประวติันนัอาจเสียชีวิตไปแลว้หรือยงัมีชีวิตอยูก่็ได ้เพือ
เป็นอนุสรณ์และตวัอยา่งแก่คนรุ่นหลงั  ซึงการเขียนสารคดีชีวประวติันี จาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลและ
เรืองราวของเจา้ของชีวประวติัอยา่งละเอียด โดยเฉพาะอยา่งยงิผลงานทีกระทาํต่อสังคม 

 3. สารคดีทวัไป เป็นงานเขียนทีแสดงเรืองราวทีเป็นความรู้ในดา้นต่างๆ รวมไปถึง
สารคดีกึงวิชาการต่างๆด้วย สารคดีทวัไปให้เสรีภาพในการนาํเสนอแก่ผูเ้ขียนอย่างกวา้งขวาง 
ตอ้งการแสดงเรืองใดก็สามารถกาํหนดไวใ้นสารคดีทีเขียนขึนในแต่ละเรืองได ้และนิยมนาํเสนอ
ภาพประกอบทีเป็นภาพถ่ายมากกวา่ภาพวาด เนืองจากจะใหค้วามรู้สึกจริงจงัใหม่และทนัสมยั 

 สรุปไดว้่าหนงัสืออ่านเพิมเติมประเภทสารคดี สามารถแบ่งไดห้ลายประเภทขึนอยูก่บั
เกณฑ์ทีนาํมาใชใ้นการจาํแนก โดยหากใชเ้นือหาเป็นเกณฑ์ในการจาํแนก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
หนังสือสารคดีทีให้ความรู้ทีเสนอนาํความรู้เรืองราวสิงต่าง ๆ ทีอยู่รอบตวั และหนังสือสารคดี
ประเภทชีวประวติั ทีนาํเสนอเรืองราวของบุคคลทีสร้างคุณความดีแก่สังคมและประเทศชาติ 

 

 แหล่งข้อมูลในการเขียนหนังสืออ่านเพมิเติมประเภทสารคดี  
 สารคดี เป็นงานเขียนทีมีเนือหาจากความเป็นจริง จึงจาํเป็นตอ้งมีการแสวงหาขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆ เพือนาํมาใช้ประกอบการเขียนให้มีความน่าเชือถือมากยิงขึน ใชอ้า้งอิงเป็นความรู้ได ้  

มีนกัวชิาการหลายท่าน กล่าวถึงแหล่งขอ้มูลในการเขียนหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดี ดงันี 
 ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 61-63) และมานพ ถนอมศรี (2546: 69-71) ไดแ้บ่งประเภทแหล่ง 
ขอ้มูลสาํหรับการเขียนสารคดีไวท้าํนองเดียวกนั โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรือเรียกวา่ขอ้มูลภาคสนาม เป็นขอ้มูลทีผูเ้ขียน
ไดจ้ากการพบปะพูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตผูค้น เหตุการณ์ และสถานทีจริงของเรืองราวทีจะเขียน  
ซึงขอ้มูลปฐมภูมิหรือขอ้มูลภาคสนามทีไดค้วรจดัเก็บอย่างเป็นระบบ โดยจดัหมวดหมู่บอกระยะเวลา
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ของการไดรั้บขอ้มูลกาํกบัไวอ้ยา่งชดัเจน และขอ้มูลปฐมภูมิหรือขอ้มูลภาคสนามจะเป็นขอ้มูลทีดี 
ถูกตอ้ง เมือไดมี้การตรวจสอบกบัขอ้มูลอา้งอิง หรือจากการสอบถาม สัมภาษณ์ผูค้นจาํนวนมาก 
เมือนํามาใช้ก็ควรบอกแหล่งข้อมูลทุกครังด้วย นอกจากนีข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลภาคสนาม                   
มีความสําคญัในการเขียนสารคดีเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะให้เรืองราวต่างๆทีเป็นปัจจุบนั
ทีสุดแลว้ ยงัให้ภาพทีผูเ้ขียนสามารถถ่ายมาประกอบสารคดีให้จริงจงั สนุกสนาน และงดงามมาก
ยงิขึน   
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) หรือเรียกว่าขอ้มูลอา้งอิง เป็นขอ้มูลทีไดจ้าก
เอกสารและสือทศันอุปกรณ์ต่างๆ ทีมีผูท้าํไวก่้อน เช่น ตาํราวชิาการ สือ และสิงพิมพอื์นๆ  
 การเขียนหนังสือสารคดีทีดีนัน ควรมีข้อมูลทงัสองอย่างผสมผสานกันอยู่ ไม่ควรมี
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึงเพียงอย่างเดียว เช่น ตลอดเรืองมีแต่ขอ้มูลปฐมภูมิหรือขอ้มูลภาคสนาม            
ก็จะทาํใหส้ารคดียงัไม่ความน่าเชือถือ แต่ถา้มีเฉพาะขอ้มูลทุติยภูมิหรือขอ้มูลอา้งอิง ก็อาจจะทาํให ้           
สารคดีนนัคาดเคลือนจากความเป็นจริงทีเปลียนแปลงไปตามเวลาได ้

 สรุปไดว้่าแหล่งขอ้มูลในการเขียนสารคดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Sources) หรือขอ้มูลภาคสนาม และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) หรือขอ้มูลอา้งอิง 
ในงานเขียนสารคดีควรใช้ขอ้มูลทงัสองอย่างผสมผสานกนั ซึงในงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขนัตอนการเก็บขอ้มูล สําหรับนาํมาใชพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  โดยการเก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ พูดคุย การสังเกตสภาพชุมชน และขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษา
ตาํรา เอกสารทีเกียวขอ้งกบัตาํบลไร่ขิง นอกจากนียงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล โดย
การจดัสนทนากลุ่มผูรู้้ในทอ้งถิน เพือให้ได้ขอ้มูลทีมีความถูกตอ้ง น่าเชือถือ และสอดคลอ้งกบั
สภาพการเปลียนแปลงของทอ้งถิน สาํหรับมาใชใ้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมครังนี  
 

 องค์ประกอบการเขียนหนังสืออ่านเพมิเติมประเภทสารคดี 
 ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 122-124) ไดก้ล่าวถึงการเขียนหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเภท                   
สารคดี ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบทีสาํคญั ไดแ้ก่ เนือหา ภาษา และภาพประกอบ มีรายละเอียด ดงันี  
 1. เนือหา รูปแบบการเขียนสารคดีทีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากเรืองสันหรือนวนิยาย 
จะผสมผสานระหวา่งจินตนาการกบัเนือหาสาระใชภ้าษาหลากหลาย แต่การเขียนสารคดี ตอ้งมีทีมา
จากเรืองจริงไม่ใช้จินตนาการ โดยเนือหาของสารคดี มีหน้าทีดาํเนินเรืองราวทีตอ้งการนาํเสนอ 
อธิบายรายละเอียดของเรือง แสดงความคิดรวบยอด เพือใหค้วามรู้ ความเพลิดเพลินและสนุกสนาน
แก่ผูอ่้าน (มานพ ถนอมศรี, 2546: 71) ซึงในการเขียนสารคดีจึงตอ้งยึดหลกั ไดแ้ก่ 1) เป็นงานเขียน
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ทีมุ่งแสดงขอ้มูล 2) ให้ความรู้แก่ผูอ่้าน 3) สาระและเรืองราวสามารถตรวจสอบได้ และ 4) มีแง่คิด
ต่อผูอ่้านในประเด็นใดประเด็นหนึง 

 2.  ภาษาสารคดี งานเขียนสารคดีเด่นทีขอ้มูล  ซึงงานเขียนสารคดีทีดี คือ การนาํเสนอ
ขอ้มูลให้น่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยทวัไปแลว้สารคดีนิยมเขียนในแบบร้อยแกว้ การใช้
ภาษาในสารคดีมกัเป็นไปในลกัษณะเรียงความธรรมดาทีเพียงแต่สือความหมายและบอกเล่าเนือหา
เรืองราวตามขอ้มูลทีไดรั้บมาอยา่งละเอียดเขา้ใจง่าย (มานพ ถนอมศรี, 2546: 71) ซึงปกติการเขียน
สารคดีจะใชภ้าษาทีเป็นแบบแผนเป็นหลกัในการเขียน  
 ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 123) ไดก้ล่าวถึงวิธีการตรวจสอบการใชภ้าษาในงานเขียนนนั               
เป็นภาษาทีมีแบบแผนหรือไม่ ดงันี  
  2.1  เป็นคาํสุภาพ  
  2.2  ใชภ้าษาทีมีศกัดิของคาํระดบัเดียวกนัไม่นาํภาษาแสลงมาใชป้ะปนในงานเขียน  
  2.3  ไม่มีการตดัหรือลดทอนรูปประโยค  
  2.4  นาํเสียงของคาํ มีลกัษณะเคร่งครึม เป็นกลางไม่ตลก เยาะเยย้ ถากถาง  
  2.5  ภาษาจะไม่แสดงออกถึงความรุนแรง  
  2.6  หลีกเลียงการใชภ้าษาทีเป็นโวหารยดึเยอื  

2.7 มีความเคร่งครัดและรักษามาตรฐานของภาษา  
 ในงานเขียนสารคดีนนั ควรเลือกภาษาใหเ้หมาะสมกบัประเภทของงานเขียน ใชภ้าษาที
มีแบบแผน  และผูเ้ขียนสามารถขดัเกลาภาษาใหนุ่้มนวลน่าอ่านดว้ย  
 3. ภาพประกอบ มีความสําคญัทดัเทียมไม่แตกต่างไปจากเนือหา นนัคือ ช่วยขยาย         
และส่งเสริมให้เนือหามีความชัดเจนสมบูรณ์มากขึน แสดงรายละเอียดบางอย่างทีไม่สามารถ
บรรยายไดด้้วยตวัอกัษร แสดงความถูกตอ้งแม่นยาํของเวลา เพิมให้งานเขียนมีความสมบูรณ์                     
น่าเชือถือยงิขึน และเป็นด่านแรกของการโนม้นา้วความสนใจใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน   

 ถวลัย ์มาศจรัส (2538: 124) ไดก้ล่าวถึงภาพถ่ายทีดีควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี  
  3.1  เสริมใหเ้นือหาเด่นชดัยงิขึน  
  3.2  ภาพกบัเนือหาเป็นเรืองเดียวกนั  
  3.3  เป็นภาพถ่ายเรืองราวจากแหล่งขอ้มูลโดยตรงหรือคดัลอกจากภาพ ในอดีตที              
เกียวโยงเนือหา  
  3.4  มีมุมถ่ายหลายๆมุมทังมุมกว้าง ( เพือแสดงเรืองราว) มุมแคบ  (เพือเน้น
ความสาํคญั) มุมสูง (เพือใหแ้ปลกตา) มุมตาํ (เพือแสดงใหเ้ห็นถึงความยงิใหญ่)  
  3.5 ถา้ใชภ้าพเขียนประกอบ ตอ้งเขียนถูกตอ้งตามความเป็นจริง  
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  3.6 มีคาํบรรยายภาพทีถูกตอ้งชดัเจน 

 มานพ ถนอมศรี (2546: 35) กล่าวถึงภาพประกอบหนงัสือสารคดี แบ่งเป็น 2 ประเภท  
คือ ภาพวาด นิยมทาํกนัมากทีสุด คือ เด็กเล็กใช้ภาพวาดแบบการ์ตูน ส่วนเด็กโตใช้ภาพวาดแบบ
เหมือนจริงและภาพถ่าย นิยมทาํกนัในหนงัสือสําหรับเด็กโตจนถึงผูใ้หญ่  นอกจากนียงันาํแผนภูมิ 
งานกราฟิกประกอบในส่วนต่างๆ ทีจาํเป็นดว้ย ทงันีขึนอยูก่บัความเหมาะสมของหนงัสือสารคดี   
แต่ละเล่ม  

 สรุปไดว้า่การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดีนนั ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ
ทีสาํคญั ไดแ้ก่ 1) เนือหาทีเป็นเรืองจริง ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน และสนุกสนานแก่ผูอ่้าน 2) ใชภ้าษา
ทีเป็นแบบแผน และ 3) ภาพประกอบ มีทงัภาพวาดและภาพถ่าย ในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิงครังนี  ผูว้ิจยัตระหนักถึงองค์ประกอบเหล่านี เพือให้มีคุณภาพมากยิงขึน โดยด้าน
เนือหามีการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีมีความน่าเชือถือ ดา้นภาษาที
ใชรู้ปแบบเรียงความเป็นการเล่าเรืองราวทอ้งถิน และดา้นภาพประกอบ ใชภ้าพวาดแบบเหมือนจริง
และภาพถ่าย มาช่วยส่งเสริมใหเ้นือหามีความชดัเจนสมบูรณ์มากขึน 

 

การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพมิเติม 
 การผลิตสือการเรียนรู้ ก่อนนาํไปใช้จริงจะตอ้งนาํสือการเรียนรู้ทีผลิตขึนไปทดสอบ
ประสิทธิภาพ เพือดูว่าสือการเรียนรู้นัน ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้เพิมขึนหรือไม่ มีประสิทธิภาพใน            
การช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด ในทีนีสือการเรียนรู้ 
คือ หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงมีนกัวชิาการกล่าวถึงการหาประสิทธิภาพสือการเรียนรู้ ดงันี 

 

 ความหมายของการหาประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ 

 ชยัยงศ ์ พรหมวงศ ์(2556: 7) ไดใ้ห้ความหมายของการนาํสือการเรียนรู้ไปทดสอบดว้ย
กระบวนการสองขนัตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการใช้เบืองตน้ (Try Out) และทดสอบ
ประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพือหาคุณภาพของสือตามขนัตอนทีกาํหนดใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
การทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้เพิมขึน การช่วยให้ผูเ้รียนผ่านกระบวนการเรียนและทาํแบบประเมิน
สุดทา้ยไดดี้ และการทาํให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ นาํผลทีไดม้าปรับปรุง  ซึงในการกาํหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ ตอ้งตงัไวค้รังแรกครังเดียว เพือปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขนัตาํ
ทีตงัไว ้จะตงัเกณฑก์ารทดสอบประสิทธิภาพไวต่้างกนัไม่ได ้  
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 เกณฑ์ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ 

 ชยัยงศ ์ พรหมวงศ ์(2556: 9-10) เป็นระดบัประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ทีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม  ซึงการกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ กระทาํไดโ้ดยประเมินผล
พฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.  ประเมินพฤติกรรมต่อเนือง กาํหนดค่าเป็น E1 = Efficiency of Process คือ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ เป็นการประเมินผลอยา่งต่อเนือง โดยพิจารณางานทีมอบหมายและกิจกรรมอืนใด
ทีผูส้อนไดก้าํหนดไว ้

 2.  ประเมินพฤติกรรมสุดทา้ย กาํหนดค่าเป็น E2 = Efficiency of  Product  คือ ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ เป็นการประเมินผลอย่างต่อเนือง ซึงประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อยของผูเ้รียน โดยพิจารณา
จากการสอบหลงัเรียน  
 ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้  เป็นเกณฑ์ทีผูส้อนคาดหมายว่าผู ้เรียนจะเปลียน
พฤติกรรมเป็นทีพอใจ โดยกาํหนดใหผ้ลเฉลียของคะแนนการทาํงานและการประกอบกิจกรรมของ
ผูเ้รียนทงัหมดต่อร้อยละของการประเมินหลงัเรียนทงัหมด นนัคือ E1/E2  ซึงในการทีจะกาํหนดเกณฑ ์
E1/E2  ให้มีค่าเท่าใดนนั ให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพึงพอใจ โดยพิจารณาจากพิสัยการเรียน 
ไดแ้ก่ เนือหาทีเป็นความรู้ความจาํ (พุทธิพิสัย) จะตงัไวที้ 90/90 , 85/85 , 80/80 ส่วนเนือหาทีเป็นจิตพิสัย 
จะตอ้งใชเ้วลาไปฝึกฝนและพฒันา ให้ตงัไวที้ 80/80 , 75/75 แต่ไม่ตาํกวา่ 75/75 เพราะเป็นระดบั
ความพอใจทีตาํสุด จึงไม่ควรตงัเกณฑต์าํกวา่นี  

 
 ขนัตอนการทดลองหาค่าประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ 

ชยัยงศ์  พรหมวงศ์ (2556: 11-12) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการทดลองหาค่าประสิทธิภาพ
ของสือการเรียนรู้ ดงันี 

ขนัที 1 การทดลองประสิทธิภาพแบบเดียว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพทีผูส้อน 
1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนรู้กบัผูเ้รียน 1-3 คน โดยผูเ้รียนทีเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ตามลาํดับหลังจากทีคาํนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึน ถ้าเวลาไม่อาํนวยและ
สภาพการณ์ไม่เหมาะสมก็ทดลองกบัผูเ้รียนอ่อนหรือปานกลางก็ได ้โดยปกติคะแนนทีไดจ้ากการ
ทดลองแบบเดียวนี จะไดค้ะแนนตาํกวา่เกณฑม์ากแต่เมือปรับปรุงแลว้คะแนนจะสูงขึนอีก 

 ขนัที 2 การทดลองประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที
ผูส้อน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนรู้กบัผูเ้รียน 6-10 คน โดยคละผูเ้รียนทีเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน แลว้นาํคะแนนมาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้แลว้ หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้ง
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ปรับปรุงเนือหาสาระ กิจกรรมระหวา่งเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีขึน ในครังนีคะแนน
ของผูเ้รียนจะเพิมขึนอีกเกือบเท่าเกณฑ ์ 
 ขนัที 3 การทดลองประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที
ผูส้อน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนรู้กบัผูเ้รียนทงัชนั (ปกติให้ใชก้บัผูเ้รียน 30 คน แต่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กอนุโลมให้ใชก้บัเด็กนกัเรียน 15 คนขึนไป) โดยคละผูเ้รียนทีเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
แลว้นาํคะแนนมาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้  หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งปรับปรุงเนือหา
สาระ กิจกรรมระหวา่งเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีขึน แลว้นาํไปทดสอบประสิทธิภาพซาํ
กับนักเรียนต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3ครัง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขนัตาํ              
ปกติไม่น่าจะทดสอบค่าประสิทธิภาพเกินสามครัง ด้วยเหตุนีขนัทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม            
จึงแทนดว้ย 1:100 

 

 การตีความผลการคํานวณเกณฑ์ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ 

 ชยัยงศ ์ พรหมวงศ ์(2556: 11) ไดก้ล่าววา่ความคาดเคลือนของผลลพัธ์ใหมี้ความคลาดเคลือน
ของผลลพัธ์ไดไ้ม่เกิน .05 (ร้อยละ5) จากช่วงตาํไปสูง = 5.2 นนัใหผ้ลลพัธ์ของค่า E1 หรือ E2 ทีถือ
วา่เป็นไปตามเกณฑ ์มีค่าตาํกวา่เกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และสูงกวา่เกณฑ์ทีตงัไวไ้ม่เกิน 2.5 นอกจากนี
สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544: 60) กล่าวไวว้า่เมือทดลองแลว้ใหน้าํผลมาวเิคราะห์ขอ้มูลตอ้งนาํมา
เทียบค่าระหว่างผลประสิทธิภาพจากการทดลองทีไดรั้บกบัเกณฑ์ทีตงัไว ้เพือดูวา่สมควรทีจะยอมรับ
ประสิทธิภาพหรือไม่ โดยให้ถือค่าความแปรปรวนระหวา่ง 2.5-5 %   นนัคือ ประสิทธิภาพของสือ
การเรียนรู้ไม่ควรตาํกวา่เกณฑที์ตงัไว ้5% แต่โดยปกติจะกาํหนดไว ้2.5%  ฉะนนัการยอมรับประสิทธิภาพ
ของสือการเรียนรู้จึงมี 3 ระดบั คือ ประสิทธิภาพทีไดสู้งกว่าเกณฑ์ เท่ากบัเกณฑ์ และตาํกวา่เกณฑ์
ทีตงัไวร้ะหวา่ง 2.5-5% 

 ดงันนัสือการเรียนรู้ไดรั้บการออกแบบและพฒันาอยา่งดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ทีคาํนวณ
ไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกลเ้คียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 5% ซึงหากคะแนน E1 หรือ
E2ห่างกนัเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมทีให้นักเรียนทาํกบัการสอบหลงัเรียนไม่สมดุลกนั เช่น ค่าE1 
มากกวา่ค่าE2 แสดงวา่งานทีสอบหมายอาจจะง่ายกวา่การสอบ หรือหากค่า E2 มากกวา่ค่า E1 แสดง
วา่การสอบง่ายกวา่หรือไม่สมดุลกบังานทีมอบหมายให้ทาํ จึงจาํเป็นทีจะตอ้งปรับแก ้ซึงสอดคลอ้ง
กบักระทรวงศึกษาธิการ (2545: 64) ไดก้าํหนดเกณฑ์ทียอมรับวา่สือหรือนวตักรรมการเรียนรู้ โดยทีค่า 
E1/ E2 ตอ้งไม่ต่างกนัเกินกวา่ร้อยละ 5  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

45 

 สรุปไดว้่าการหาประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ เป็นการนาํสือการเรียนรู้ไปทดสอบดว้ย
กระบวนการสองขนัตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการใชเ้บืองตน้ (Try Out) ประกอบดว้ยขนัที 1 

ทดลองแบบเดียว (1:1) ขนัที 2 ทดลองแบบกลุ่ม (1:3) ขนัที 3 ทดสอบภาคสนาม (1:100)  และการ
ทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพือนําผลทีได้มาปรับปรุง ซึงในการกําหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ ให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาจากพิสัยการเรียน โดยค่า E1 หรือ E2 ทีคาํนวณ
ไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพมีค่าความคลาดเคลือนจากเกณฑ์ทีตงัไว ้ระหว่างร้อยละ 2.5-5 % และ
ค่า E1/ E2 ตอ้งไม่ต่างกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง             
มีเนือหาเป็นเรืองราวทอ้งถินไร่ขิง ซึงเป็นดา้นความรู้ความจาํ (พุทธิพิสัย) ผูว้ิจยัจึงตงัค่าประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้จิยัพฒันาขึนไวที้เกณฑ ์85/85 

 

การประเมินหนังสืออ่านเพมิเติม 

 หนงัสืออ่านเพิมเติมจดัอยูใ่นหนงัสือเสริมประสบการณ์ประเภทหนึง ดงันนัสามารถใช้
หลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัหลกัเกณฑแ์นวทางในการประเมินหนงัสือเสริมประสบการณ์ 

 นักวิชาการหลายท่าน ให้แนวคิดในการประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม                  
ซึงนาํไปเป็นแนวทางในการประเมินหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี 

 ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวชิาการ (2545: 14-28) กาํหนดไวด้งันี 

 1. หลกัเกณฑ์เกียวกบัเนือหา มีประเด็นทีควรจะตอ้งพิจารณาเกียวกบัเนือหาสาระของ
หนงัสือหลายแง่มุม ดงัต่อไปนี 

  1.1 เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ ผูเ้ขียนจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดจุดประสงค์ใน
การเขียนหนงัสือใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้อ่้านไดค้วามรู้ ความคิด ทกัษะและเจตคติอยา่งไรสัมพนัธ์
กบัจุดประสงคห์รือไม่ ผูเ้ขียนไดน้าํเนือหาสาระทีเกียวขอ้งกนันาํเสนอไวห้รือไม่ 
  1.2 เนือหาถูกตอ้ง ส่วนประกอบทีสําคญัของหนงัสือ คือ ส่วนทีเป็นเนือหาสาระ
ของหนงัสือจะตอ้งถูกตอ้งอยา่งปราศจากขอ้สงสัย โดยเฉพาะหนงัสือทีให้ความรู้ ความคิดรวบยอด
หลกัการ และทฤษฎีต่างๆ เนือหาจะตอ้งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการสาขาใดสาขาหนึงอย่างชดัเจน
เนือหาจะตอ้งเหมาะสมในแง่ทีเป็นทียอมรับของบุคคลทวัไป ปราศจากอคติ ไม่กระทบกระเทือน
ผูใ้ดหรือองคก์รใดใหเ้กิดความเสือมเสีย ไม่ขดัต่อระเบียบ ประเพณี วฒันธรรมและสังคม เป็นตน้ 

  1.3 เนือหายากง่ายพอเหมาะ เนือหาสาระของหนงัสือไม่ว่าจะเป็นส่วนทีเกียวกบั
รายละเอียดความรู้ ความคิดรวบยอด หลกัการ ทฤษฎี ทกัษะ แนวความคิด ตลอดจนตวัอย่าง
ประกอบเรือง ตอ้งมีความยากง่ายพอเหมาะแก่วยั ประสบการณ์และความสามารถทางสติปัญญา
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ของผูอ่้านทีจะไดรั้บ ในเรืองนีจาํเป็นทีผูเ้ขียนจะตอ้งกาํหนดกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายให้ถ่องแทว้่ามี
ความรู้และประสบการณ์พืนฐานมาก่อนอยา่งไร มีความสามารถทีจะทาํความเขา้ใจ ความรู้ทีเสนอ
ในหนงัสือไดห้รือไม่ คุณสมบติัของกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายจะช่วยเป็นหลกัเกณฑใ์นการตรวจพิจารณา
เนือหาสาระ มีความพอเหมาะคือไม่มากเกินไปหรือง่ายเกินไปสาํหรับผูอ่้าน 

  1.4  เนือหาสันยาวพอเหมาะเนือหาสาระของหนงัสือทีดูเหมือนวา่ยากง่ายพอเหมาะ
กบัผูอ่้าน ถา้ยืดยาวเยินเยือจนอาจเกิดความสับสน หรือห้วนสันเกินไปจนอาจจะลาํบากแก่การ
ตีความ ก็ยงัถือว่าไม่เหมาะสมเมือผูเ้ขียนกาํหนดวตัถุประสงค์ของการเขียนหนังสือไวช้ัดเจน
สามารถกาํหนดขอบเขตของเนือหาทีเพียงพอ และจาํเป็นในการบรรลุจุดประสงคเ์หล่านนัได ้ทาํให ้                  
มีหลกัเกณฑที์จะพิจารณาไม่ใหเ้นือหาสันเกินไปจนผูอ่้านมาสามารถเกิดความรู้ ความเขา้ใจดียิงขึน
กลบัสับสน และกลายเป็นไม่เขา้ใจในทีสุด 

  1.5 เนือหา ประกอบดว้ย ตวัอย่างทีเหมาะสมการเสนอตวัอย่างเป็นวิธีทีดีในการ
ช่วยสร้างความเขา้ใจ แต่ถา้เป็นตวัอยา่งทีไม่เกียวขอ้งหรือไม่เหมาะสมก็อาจเกิดความเขา้ใจผิดได ้         
และถา้ให้ตวัอย่างนอ้ยเกินไปก็อาจไม่เพียงพอจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจ ความคิดรวบยอดต่าง ๆ           
แต่ถ้ามากเกินไปก็อาจเกิดความจาํเป็นหรือทาํให้เกิดไขวเ้ขว นอกจากนียงัควรพิจารณาด้วยว่า
ตวัอยา่งทีผูเ้ขียนเสนอเป็นตวัอยา่งทีพอเหมาะแก่วุฒิภาวะ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มของ
ผูอ่้าน ตลอดจนเป็นตวัอยา่งทีสมจริงดว้ย 

 2. หลกัเกณฑ์เกียวกบัการเสนอเนือหา หลกัเกณฑ์นีสามารถจาํแนกเป็นหลกัเกณฑ์
ยอ่ยได ้2 ลกัษณะคือ 
  2.1 หลกัส่งเสริมความเขา้ใจ ขอ้ความทีเสนอเป็นเรืองราวหรือหนงัสือทีจะช่วย
ผูอ่้านให้สามารถตีความหมายเกิดความเขา้ใจ รวมถึงเขา้ใจถึงความคิดต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
ถูกตอ้งนนั จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัส่วนประกอบของหนงัสือมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตรวจพิจารณา
หนงัสือดว้ย ดงัต่อไปนี 

   2.1.1 โครงสร้างของขอ้ความ ในการแสดงเนือหาสาระเรืองใด เพือให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ อะไร อยา่งไร ถา้ผูเ้ขียนพิจารณานาํเสนอในโครงสร้างทีเหมาะเขา้ใจไดง่้าย เช่น 

ในบางกรณีควรนาํเสนอดว้ยการอธิบายความในบางกรณีควรนาํเสนอ 

   2.1.2 โครงสร้างทางวิชาการ ในศาสตร์สาขาใดมกัจะมีโครงสร้างเฉพาะตวั   
ถา้ผูเ้ขียนเสนอเนือหาสาระให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนอยา่งเหมาะสม ก็จะช่วยให้ทาํความเขา้ใจ
ง่ายขึน เสนอความรู้ยอ่ยๆ เพือให้เกิดความคิดรวบยอดระดบัหนึง ซึงจาํเป็นจะตอ้งเขา้ใจก่อนทีจะ
เขา้ใจความคิดรวบยอดทีใหญ่หรือกวา้งขวางยิงขึน เป็นลาํดบัไปจนถึงขนัเกิดการถ่ายโอนความรู้
จนสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาได ้เป็นตน้ 
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   2.1.3 เอกภาพ สัมพนัธภาพและจุดเนน้ งานเขียนไดก้ล่าวถึงเนือหาสาระตรงตาม
จุดมุ่งหมายและเนือหาสาระไดจ้ดัความสาํคญัโยงเขา้หาจากเรืองหนึงไปสู่อีกเรืองหนึงไดเ้หมาะสม
หรือไม่ ผูเ้ขียนไดเ้สนอใหผู้อ่้านทราบถึงความสําคญัของเรืองหรือจบัประเด็นความสําคญัของเรือง
ไวห้รือไม่ 
  2.2 หลกัส่งเสริมการเรียนรู้ ผูเ้ขียนสามารถพิจารณาเลือกใชเ้ครืองมือหรือวิธีการที
จะส่งสัญญาณไปยงัผูอ่้าน ซึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถตีความหมายเกิดความรู้ความเขา้ใจในสาระ
ความรู้ความคิดเกียวกบัเรืองทีอ่านอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วไดห้ลายวธีิ ดงัต่อไปนี 

   2.2.1 บอกจุดประสงค์ของเรืองทีอ่าน จะเป็นการสะดวกแก่ผูอ่้านมาก หาก
สามารถรู้ได้ทนัทีว่าผูเ้ขียนต้องการให้ผูอ่้านเกิดความรู้ความเขา้ใจในเรืองใด อย่างไรการบอก
จุดประสงคใ์ห้ผูอ่้านทราบแต่ตน้ ทาํให้การอ่านมีจุดมุ่งหมาย สามารถมุ่งความสนใจไปทีประเด็น
ความสําคญัของเรือง ซึงเป็นเป้าหมายของการอ่าน ช่วยลดการเดาและความกระวนกระวายใจของ
ผูอ่้านในขณะนนัดว้ย 

   2.2.2 มีบทนาํเรือง ช่วยให้ผูอ่้านได้ทราบก่อนลงมืออ่านเรืองทีจะอ่านหรือ
ศึกษาต่อไปนนัเกียวกบัเรืองใดบา้ง ผูเ้ขียนอาจเสนอบทนาํเรืองได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เป็น
ความเรียง กล่าวถึงเรืองทีผูอ่้านกาํลงัศึกษาต่อไป เป็นรายการหัวขอ้เรืองสาระรายละเอียด ซึงมี
ความสัมพนัธ์กบักรอบความคิดนาํเรืองนนัทีผูอ่้านกาํลงัจะอ่านต่อไป 

   2.2.3 มีคําถามนําเรืองหรือคําถามตามเรือง  ซึงคําถามนําเรืองทําหน้าที
เช่นเดียวกบัจุดประสงคแ์ละช่วยให้ผูอ่้านไดท้ดสอบความเขา้ใจ สามารถตีความและเขา้ถึงเรืองที
อ่านเพียงไร ส่วนคาํถามตามเรือง มกัจะอยูต่อนจบเรืองหรือจบบท ช่วยใหผู้อ่้านทดสอบความเขา้ใจ
เรืองภายหลงั จากการอ่านจบตอนหรือจบบทไปแลว้ คาํถามอยู่ระหว่างบทไดต้ามความจาํเป็น 

คาํถามเหล่านีมกัจะถามตามสาระทีเป็นใจความสําคญัของเรือง เท่ากบัผูอ่้านให้จบัใจความสําคญั
ของเรืองทีอ่านผูส้อนเองมกัจะใชค้าํเหล่านีตรวจสอบวา่นกัเรียนเขา้ใจเรืองถูกตอ้งแลว้ยงั 

   2.2.4 มีสรุปตอนทา้ยเรือง บทสรุปทา้ยเรืองมีความสําคญั และค่อนขา้งจาํเป็น
สําหรับสาระความรู้ทีค่อนขา้งยาว ยาก และซบัซ้อน ช่วยผูอ่้านให้สามารถจบัประเด็นความสําคญั
ไดถู้กตอ้ง บางครังผูเ้ขียนอาจจาํเป็นทีจะตอ้งสรุปใจความสําคญัของสาระความรู้ในระหว่างบท
หรือเมือผูอ่้านอ่านจบเรืองหนึง หรือความคิดหนึงไปแลว้ซึงจาํเป็นทีผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจให้ถูกตอ้ง
เสียก่อนทีจะอ่านและทาํความเขา้ใจความคิดทีมากขึนต่อไป 

   2.2.5 มีการกาํหนดหวัขอ้ทีเหมาะสม การกาํหนดหัวเรืองใหญ่ และหัวเรือง
ย่อย ซึงช่วยให้ผูอ่้านสามารถแยกแยะเรืองเป็นประเด็นเป็นหมวดหมู่ได้ตามลาํดบั ไม่เกิดความ
สับสน หลกัเกณฑ์สําคญัในเรืองนี ก็คือหวัเรืองจะตอ้งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเนือหาภายในหวัเรือง
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นนัๆ และควรตงัชือหวัเรืองให้สือความหมายทีชดัเจนว่าผูเ้ขียนกาํลงักล่าวเรืองอะไรในลกัษณะที
แคบ และเฉพาะเจาะจงพอสมควรทีจะนาํผูอ่้านใหมุ้่งความสนใจไปในเรืองนนั 

   2.2.6 มีการกล่าวเนน้ความสัมพนัธ์ อาจจาํเป็นทีผูเ้ขียนจะตอ้งยาํให้ผูอ่้านเห็น
ความสําคญัของสาระรายละเอียด และประเด็นความคิดแต่ละขนัตอนเป็นลาํดบัไป ตงัแต่ความคิด
ยอ่ยๆ จนเป็นความคิดความเขา้ใจทีกวา้งขวางขึน วิธีการกล่าวเนน้ความสําคญัเรืองเช่นนี เป็นการ
ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูอ่้าน มิใหอ่้านเพลินจนจบัความสาํคญัไม่ได ้

   2.2.7 มีการใชภ้าพประกอบอาจเป็นภาพวาด ภาพถ่าย แผนผงั แผนภูมิ แผนที
ตาราง กราฟต่างๆ เพือช่วยความเขา้ใจของผูอ่้านต่อเรืองทีอ่าน หรือช่วยสรุปความช่วยเปรียบเทียบ
ตามความเหมาะสม ภาพประกอบจําเป็นจะต้องถูกต้องชัดเจนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง                            
มีประสิทธิภาพ 

   2.2.8 มีกิจกรรมทา้ยบท แมว้่าหนงัสืออ่านเพิมเติมจะมุ่งเน้นให้ผูอ่้านศึกษา
ดว้ยตวัเองยิงกว่าหนังสือเรียน ซึงจะมีผูส้อนช่วยในการทาํความเขา้ใจใกลชิ้ดแลว้ กิจกรรมทีมี
ประโยชน์ในหนังสือเสริมประสบการณ์  อาจช่วยส่งเสริมความรู้ และความคิดของนักเรียนให้
กวา้งขวางลึกซึงยิงขึน กล่าวคือ กิจกรรมทา้ยบทอาจเป็นคาํถามประเภทกระตุน้ความคิดให้ไกล
ออกไปจากเรืองทีอ่าน ช่วยให้นาํความเรืองทีอ่านไปแลว้ไปเปรียบเทียบเหตุการณ์ทีคลา้ยคลึงกนั
หรือไปแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ ผูส้อนอาจจาํแนกความคิดจากกิจกรรมไปเป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเกียวขอ้งกนั ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้วามรู้ความคิด ทกัษะเพิมขึน 

   2.2.9 มีการเสนอรายชือหนังสืออา้งอิงหรือสําหรับอ่านเพิมเติม ผูเ้ขียนควร
ระบุรายชือหนงัสือทีคน้ควา้ประกอบการเขียนหนงัสือของตน และควรเสนอแนะรายชือหนงัสือที
ผูอ่้านอาจจะไปศึกษาเพิมเติมไดด้้วย ทงันีเพือผูส้อนและนกัเรียนจะได้สามารถไปศึกษาคน้ควา้
เพิมเติมไดต้ามความสนใจ นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจกวา้งขวางมากยงิขึน 

   2.2.10  มีการใช้เทคนิคเกียวกบัตวัอกัษร จดัพิมพ์ประเภทหนังสือ และขนาด
ของตวัอกัษร รวมทงัขนาดของเล่มหนงัสือ การจดัวางหนา้หนงัสือและภาพประกอบมีส่วนช่วย
ส่งเสริมหรือขดัขวางการทาํความเขา้ใจเรืองของผูอ่้านดว้ย จึงเป็นหลกัเกณฑ์ทีสําคญัอีกประการ
หนึงของการตรวจพิจารณาหนังสือ ถือว่าหลกัเกณฑ์ขอ้นีเป็นเงือนไขทีผูจ้ดัทาํหนังสือจะตอ้ง
พิจารณาจดัทาํใหเ้หมาะสม ในลกัษณะทีช่วยส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจของผูอ่้านดว้ย 

 3. หลกัเกณฑเ์กียวกบัการใชภ้าษา การใชภ้าษาเป็นเรืองทีสาํคญัมากเรืองหนึงสามารถ
จาํแนกเป็นหลกัเกณฑก์วา้งๆ สาํหรับตรวจพิจารณาคุณภาพของหนงัสือได ้ 3 ลกัษณะ ดงันี 
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  3.1 ศพัท์ ตน้เหตุประการหนึงทีทาํให้ผูอ่้านไม่ค่อยเขา้ใจเรืองทีตนอ่าน คือ ไม่เขา้ใจ
คาํศพัท์ของผูเ้ขียนใช้ ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นจะตอ้งพิจารณาความสามารถผูอ่้านในเรืองนีให้รอบคอบ 
หนงัสือทีให้ความรู้เนือหาเฉพาะเรืองหรือเฉพาะสาขานนั ผูเ้ขียนจะหลีกเลียงการใช้ศพัท์เทคนิค 
ไดย้าก จึงจาํเป็นทีตอ้งให้คาํจาํกดัความเสียก่อน หรือหยิบยกศพัทเ์ฉพาะทีผูอ่้านจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ
เสียก่อนอ่านเรือง มาอธิบายให้เขา้ใจหรือมีการอธิบายความหมายของศพัท์เฉพาะนนัไวห้นงัสือ 
เพือช่วยผูอ่้านทาํความเขา้ใจเรืองดว้ย 

   3.2 การใช้ภาษาโดยทวัไป โดยผูอ่้านจะสามารถเขา้ใจประโยค หรือประโยคทีมี
เนือความอยา่งเดียว ไดง่้ายกวา่เอกรรถประโยค หรือประโยคเนือความรวมหลายอยา่ง หรือประโยค
ทีประกอบดว้ยเอกรรถประโยคซ้อนกนัอยู ่ประโยคบอกเล่าเขา้ใจง่ายกวา่ประโยคปฏิเสธหรือปฏิเสธ
ซ้อนปฏิเสธ เป็นตน้ ในเรืองการใชภ้าษานีผูเ้ขียนตอ้งระมดัระวงัใชภ้าษาทีถูกตอ้ง ชดัเจน สละสลวย 
เขา้ใจง่าย การอธิบายความกะทดัรัด ไม่เยนิเยอื ซาํซอ้น วกวน 

  3.3 การใช้คาํหรือวลีเชือมประโยค  วลีหรือคาํทีขยายความ เชือมข้อความหรือ
ประโยค ไม่ว่าจะเป็นคาํวิเศษณ์ คาํบุพบท หรือคาํสันธานก็ตาม ลว้นสือความหมายเฉพาะของมนัเอง 
ซึงใชอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกทีแลว้ จะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของขอ้ความหรือสาระของผูเ้ขียน
ประสงคจ์ะสือความไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น กบั แก่ แต่ ต่อ หรือ และ จึง แลว้...ก็ แลว้..จึง พอ...แลว้ จึงแมว้า่ 
ถา้...ก็ แต่วา่ มิฉะนนั เพราะฉะนนั เพราะวา่ ดงันนั หรือไม่ก็ เป็นตน้ ถา้ผูเ้ขียนใชไ้ม่ถูกตอ้งก็มี           
ผลทาํใหผู้อ่้านสับสนไดเ้หมือนกนั 

 4. หลกัเกณฑ์ทีเกียวกบัคุณประโยชน์ หนงัสือในฐานะทีเป็นสือการเรียนการสอน  
ควรทาํหนา้ทีพฒันาทงัความรู้ ความคิด และเจตคติ ตลอดจนค่านิยมให้เกิดแก่ผูอ่้าน ดว้ยหนงัสือที
เพียงแต่รวบรวมรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ โดยปราศจากการชีนาํหรือแนวทางแก่ผูอ่้านในการคิด
วิเคราะห์ เลือกสรร เปรียบเทียบ นาํไปใช ้สังเคราะห์ เป็นตน้ แลว้ดูเหมือนจะส่งเสริมการเรียนรู้             
ในระดบัความเขา้ใจเท่านนั ดว้ยเหตุนีผูเ้ขียนจึงควรกาํหนดจุดประสงคข์องการเขียนหนงัสือไวใ้ห้
แน่ชดั แต่ตน้วา่จะใหผู้อ่้านไดพ้ฒันาความรู้ ความคิด เจตคติ และค่านิยมไปถึงระดบัใด ผูเ้ขียนควร
ตงัจุดประสงคใ์หผู้อ่้านใหป้ระโยชน์จากการอ่านสูงกวา่ระดบัไดข้อ้มูลหรือขอ้เท็จจริง คือไดพ้ฒันา
ความคิดและสติปัญญาดว้ย ซึงจะเป็นประโยชน์แก่การดาํเนินชีวิตของผูอ่้านไดดี้กวา่คุณค่าสาระที
ผูอ่้านไดจ้ากการอ่านหนงัสือ จึงเป็นหลกัเกณฑ์อีกประการหนึงทีใชต้รวจพิจารณาความเหมาะสม
และคุณประโยชน์ของหนงัสือนนั 

 5.  หลกัเกณฑ์เกียวกบัความน่าสนใจ คุณสมบติัอีกประการหนึงของหนงัสือคือความ
น่าสนใจ หนงัสือทีดีควรมีลกัษณะทีดึงดูดผูอ่้านให้ติดตามอ่าน ซึงมีส่วนสําคญัทีทาํให้หนงัสือ
น่าสนใจทงัสิน ในทีนีจะเสนอลกัษณะอืนๆ เพิมเติม คือ 
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  5.1 บอกความสําคญัของเรือง ผูเ้ขียนควรบอกให้ผูอ่้านทราบดว้ยว่าเรืองทีกาํลงั
อ่านนนั มีความสําคญัอยา่งไรแก่ผูอ่้าน เช่น มีความจาํเป็นหรือมีประโยชน์แก่การดาํเนินชีวิตเป็น
พืนฐานความรู้ทีจาํเป็นสําหรับการศึกษาเรืองนนั หรือเรืองอืนทีเกียวขอ้งในโอกาสต่อไป หรือมี
ความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเรืองอืนหรือวชิาอืน ทาํใหผู้ศึ้กษานนัเรืองนนัๆ อยา่งมีความหมายยงิขึน 

  5.2 สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่้าน การอ่านหนงัสือนบัว่าเป็นการสือสารระหว่าง
ผูเ้ขียนและผูอ่้านนนัเอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านอาจมีลกัษณะเป็นกนัเอง หรือห่างเหิน
ก็ไดขึ้นอยูก่บัผูเ้ขียน หนงัสือทีผูเ้ขียนสามารถทาํใหเ้กิดความรู้สึกใกลชิ้ดกบัผูเ้ขียนเกิดความรู้สึกวา่
ผูเ้ขียนขึนสําหรับตนอ่านดว้ยความเขา้ใจ จะช่วยให้ผูอ่้านให้ศึกษาดว้ยความสบายใจ ลดความเครียด 

และช่วยสร้างความคิดเชิงวพิากษว์ิจารณ์ในขณะทีอ่าน แทนทีจะรู้สึกเหมือนผูเ้ขียนและหนงัสือคือ
ผูท้รงความรู้สูงสุด และเป็นคมัภีร์ทีผูอ่้านจะคิดผดิแปลกไปไม่ได ้

 คณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ (2546: 13-15) ไดก้าํหนดประเด็นการประเมิน
หนงัสือประเภทสาํหรับเด็กก่อนวยัรุ่น (อาย1ุ2-14ปี) ดงันี 

 1. ดา้นรูปเล่ม  ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย ดงันี 

  1.1 ขนาดของเล่มเหมาะสมกบัผูอ่้าน 

  1.2 รูปเล่มและปกแขง็แรงทนทาน 

  1.3 การออกแบบน่าสนใจ 

  1.4 การออกแบบปกเหมาะสมกบัเนือหา 
  1.5 ส่วนประกอบของหนงัสือตรงตามประเภทของหนงัสือ 

  1.6 กระดาษคุณภาพดี 

  1.7 ขนาดตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

  1.8 การเขา้เล่มแขง็แรงทนทาน 

 2. การจดัหนา้ ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย ดงันี 
  2.1 การจดัวางภาพประกอบและตวัอกัษรเหมาะสม 

  2.2 ภาพประกอบส่งเสริมจินตนาการ และความคิดริเริมสร้างสรรคข์องผูอ่้าน 

  2.3 ภาพประกอบช่วยใหเ้ขา้ใจเนือเรืองไดดี้ขึน 

  2.4 ภาพประกอบมีคาํบรรยายสัน ๆ 

  2.5 ภาพประกอบน่าสนใจ 

  2.6 ภาพประกอบใหข้อ้เทจ็จริงถูกตอ้ง 

  2.7 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

  2.8 ปริมาณภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือหา 
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 3. เนือหา ประกอบดว้ยประเด็นยอ่ย ดงันี 

  3.1 เนือหาใหค้วามรู้ถูกตอ้ง 

  3.2 เนือหาใหค้วามรู้ทนัสมยั 

  3.3 เนือหาใหค้วามรู้เหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

  3.4 เนือหาส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์และสังคม 

  3.5 เนือหามีส่วนส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 

  3.6 เนือหาส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  3.7 เนือหามีความยาวเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

 4. แนวการเขียน 

  4.1 การนาํเสนอความคิดชดัเจน 

  4.2 การนาํเสนอลาํดบัเป็นขนัตอน 

  4.3 การนาํเสนอน่าสนใจ 

  4.4 การนาํเสนอแบ่งเป็นบทอยา่งเหมาะสม 

  4.5 วธีิการนาํเสนอเหมาะสมกบัความสนใจของผูอ่้าน 

 5. ภาษา 
  5.1 ภาษาสละสลวย 

  5.2 ภาษาชดัเจนเขา้ใจง่าย 

  5.3 ภาษาเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

  5.4 การใชโ้วหารเหมาะสมกบัเนือหา 
  5.6 การยกตวัอยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 

  5.7 ภาษาทีใชถู้กตอ้ง 

 สรุปไดว้า่หลกัเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมจาํแนกเป็น 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย 1) หลกัเกณฑ์การประเมินดา้นคุณภาพของเนือหาของหนงัสือ ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของ
เนือหา เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ภาษา การนําเสนอเนือหา ความน่าสนใจ แนวการเขียน                  

2) หลักเกณฑ์การประเมินลักษณะกายภาพของหนังสือ ได้แก่ ด้านการจดัหน้า ภาพประกอบ 
กิจกรรมทา้ยบท และ 3) หลกัเกณฑก์ารประเมินดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ   
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ทฤษฏีทเีกยีวข้องกบัการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเติม 
 

 การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมตอ้งคาํนึงถึงหลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้งประกอบดว้ย 
ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์ ทฤษฎีพฒันาการของเพียเ์จต์ และทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของบรูเนอร์ ซึงมีสาระสาํคญั  ดงันี 

 
ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์  
 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์ (Symbolic Interaction Theory) (อา้งถึงใน สัญญา 
สัญญาวิวฒัน์, 2545: 121-123) เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาประเภทจุลภาค ซึงได้รับการคิดและ
พฒันามาจากนกัสังคมวิทยาอเมริกา 3 ท่านคือ จอห์น ดิวอี (John Dewey), วิลเลียม ไอ โทมสั
(William I. Thomas), จอร์จ เฮอร์เบริต  มีด (George Herbert Mead) ซึงในบรรดานกัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์
เชิงสัญลักษณ์นีจอร์จ เฮอร์เบริต มีด เด่นทีสุด ซึงมีสาระสําคัญว่า “ความคิด ประสบการณ์ และ
พฤติกรรมมีส่วนสาํคญัต่อสังคม มนุษยส์ร้างความสัมพนัธ์ผา่นระบบสัญลกัษณ์  คือ ภาษา 
 สัญลกัษณ์ ไม่ไดห้มายถึงวตัถุหรือเหตุการณ์เท่านนั แต่ยงัอาจหมายถึงการกระทาํจากวตัถุ
และเหตุการณ์นนัดว้ย  เช่น คาํวา่เกา้อี เมือพูดถึงเกา้อี นอกจากหมายถึงทีนงัแลว้ยงัแสดงถึงการนงั 
ท่าทางทีนงั การครอบครองตาํแหน่งอีกดว้ย ดงันนัสัญลกัษณ์จึงหมายถึง วธีิการทีมนุษยป์ฏิสัมพนัธ์
อยา่งมีความหมายกบัธรรมชาติและบริบททางสังคม  ถา้ไม่มีสัญลกัษณ์มนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กนัไม่ได ้
และจะไม่มีคาํวา่สังคมเกิดขึนมาสัญลกัษณ์ไม่ใช่สัญชาตญาณมนัเป็นสิงทีมนุษยส์ร้างขึนมา เมือมี
ปฏิสัมพนัธ์โดยใช้สัญลกัษณ์ มนุษยจ์ะไม่ใชส้ัญชาตญาณในการสร้างพฤติกรรม เพือความอยูร่อด 
มนุษยจึ์งสร้างระบบสัญลกัษณ์ขึนมาและตอ้งอยูใ่นโลกแห่งการตีความหมาย (World of Meaning)  

คือ การตีความหมายต่อสิงกระตุน้และตอบสนองต่อสิงนัน ชีวิตในสังคมสามารถดาํเนินไปได ้
ถา้การตีความสัญลกัษณ์ร่วมมาใชโ้ดยสมาชิกในสังคมร่วมกนั  แต่ถา้ไม่ก็สือสารกนัไม่ได ้ดงันนั
สัญลกัษณ์ร่วม (Common Symbols) จึงเป็นวธีิเดียวทีมนุษยจ์ะปฏิสัมพนัธ์กนัได ้   
 นกัสังคมวทิยาไดแ้บ่งการกระทาํระหวา่งกนัทางสัญลกัษณ์ออกจากการกระทาํระหวา่ง
พฤติกรรม  โดยการกระทาํระหว่างกนัทางสัญลกัษณ์มีการถ่ายทอดความคิดกนัด้วย การกระทาํ
ระหวา่งกนัทางพฤติกรรมไม่มีการถ่ายทอดทางความคิด   มนุษยเ์ป็นผูรู้้จกัใชส้ัญลกัษณ์ในการสร้าง 
บาํรุง รักษา และพฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคม และยงัใชส้ัญลกัษณ์ในการถ่ายทอดวฒันธรรมจาก
ชนรุ่นหนึงสู่ชนรุ่นต่อไป โดยทฤษฎีนีเชือว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิงทีเกิดจากการให้
ความหมายการเรียนรู้ความหมาย และการตีความหมายก่อนการตอบสนอง  
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 จากทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์ (Symbolic Interaction Theory) ทีกล่าวมาขา้งตน้            
สรุปไดว้่ามนุษยใ์ชก้ารสือสาร ท่าทาง สัญลกัษณ์ เพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนั ซึงในงานวิจยัครังนี 
ผูว้ิจยัไดสื้อสารเรืองราวของชุมชนไร่ขิงความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั โดยใช้สือในการถ่ายทอด คือ 
หนังสือทีได้มีการเรียบเรียงภาษา ออกแบบตวัอกัษรและภาพประกอบ เพือให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ ความรัก และหวงแหนในชุมชนไร่ขิงมากยงิขึน   
 

ทฤษฎพีฒันาการของเพยีเจต์   
เพียเจต ์(Piaget) (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553: 64 - 66) ไดศึ้กษาเกียวกบัพฒันาการ

ทางดา้นความคิดของเด็ก ซึงจะมีพฒันาการไปตามลาํดบัวยัต่างๆ เป็นลาํดบัขนัพฒันาการเป็นสิงที
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรทีจะเร่งเด็กให้ขา้มพฒันาการจากขนัหนึงไปสู่อีกขนัหนึง เพราะจะทาํ
ใหเ้กิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงทีเด็กกาํลงัจะพฒันา
ไปสู่ขนัทีสูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปอย่างรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามเพียเจต์เนน้ความสําคญั
ของการเขา้ใจธรรมชาติ และพฒันาการของเด็กมากกวา่การกระตุน้เด็กใหมี้พฒันาการเร็วขึน 

ทฤษฎีพฒันาการของเพียเจต ์สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

 1.   พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบัขนั  

  1.1 ขนัรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period) เป็นขนัพฒันาการในช่วง
อายุ 0-2 ปี ความคิดของเด็กวยันีขึนอยูก่บัการรับรู้และการกระทาํ เด็กยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง และ
ยงัไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของเด็กได ้

  1.2 ขนัก่อนปฏิบติัการคิด (Peroperational Period)  เป็นขนัพฒันาการในช่วงอายุ 2-7 ปี 

ความคิดของเด็กวยันีขึนอยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถทีจะใช้เหตุผลอย่างลึกซึง แต่
สามารถเรียนรู้ และใชส้ัญลกัษณ์ได ้การใชภ้าษาแบ่งเป็นขนัตอนยอ่ยๆ 2 ขนั คือ 

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

   1.2.2 ขนัการคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period) เป็นขนั
พฒันาการช่วงอาย ุ4-7 ปี 

   1.3 ขนัการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขนัพฒันาการ
ในช่วงอาย ุ7-11 ปี เป็นขนัทีการคิดของเด็กไม่ขึนอยูก่บัการรับรู้จากรูปร่างเท่านนั เด็กสามารถสร้าง
ภาพในใจสามารถคิดยอ้นกลบัได ้มีความเขา้ใจเกียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัเลขและสิงต่างๆได ้
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   1.4 ขนัการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขนัพฒันาการ
ในช่วงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิงทีเป็นนามธรรมได ้และสามารถคิดตงัสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้

 2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 

 3. กระบวนการทางสติปัญญา มีลกัษณะเด่น ดงันี 

  3.1 การซึมซบัหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เรืองราว และขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาสะสมเก็บไว ้เพือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

  3.2 การปรับและจดัระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการปรับ
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กนัเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาทีตนสามารถ
เขา้ใจได ้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึน 

  3.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการทีเกิดขึนจากขนัของการปรับ 
หากการปรับเป็นไปอยา่งผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพทีมีความสมดุลขึน หากบุคคลไม่
สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เขา้กนัได ้ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึน 
ซึงจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาขึนในตวับุคคล 
 หลกัการจดัการศึกษา / การสอน 

 1. ในการพฒันาเด็ก ควรคาํนึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กและจดัประสบการณ์
ให้เด็กอย่างเหมาะสมกบัพฒันาการนนั ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในสิงทียงัไม่พร้อมหรือยากเกิน
ตามพฒันาการวยัของตน เพราะจะก่อใหเ้กิดเจตคติไม่ดีได ้

  1.1 การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จากวยัของตน สามารถช่วยให้
เด็กพฒันาไปสู่ขนัทีสูงขึนได ้

  1.2 เด็กแต่ละคนมีพฒันาการทีแตกต่างกนัถึงแมอ้ายุจะเท่ากัน ดังนันจึงไม่ควร
เปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระทีจะเรียนรู้และพฒันาความสามารถของเขาไปตามระดับ
พฒันาการของเขา  
  1.3 ในการสอนควรใชสิ้งทีเป็นรูปธรรมเพือช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจลกัษณะต่าง ๆไดดี้ขึน 
แมใ้นพฒันาการช่วงการคิดแบบรูปนามเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได ้แต่การสอนทีใชอุ้ปกรณ์
ทีเป็นรูปธรรมจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจแจ่มชดัขึน 

 2.  การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอยา่งใกลชิ้ด จะช่วยให้ไดท้ราบลกัษณะเฉพาะตวั
ของเด็ก 
 3. ในการสอนเด็กเล็กๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย ดงันันครูจึงควรสอน
ภาพรวมก่อนแลว้จึงแยกสอนทีละส่วน 
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 4. ในการสอนสิงใดให้กบัเด็ก ควรเริมจากสิงทีเด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน
แลว้ จึงเสนอสิงใหม่ทีมีความสัมพนัธ์กบัสิงเก่า การทาํเช่นนีจะช่วยให้กระบวนการซึมซับ และ
จดัระบบความรู้ของเด็กเป็นไปดว้ยดี 

 5. การเปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มมากๆ 
ช่วยให้เด็กดูดซับขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอนัเป็นการส่งเสริมพฒันาการทาง
สติปัญญาของเด็ก 

 จากทฤษฎีพฒันาการของเพียเจต ์(Intellectual Development Theory) ทีกล่าวมาขา้งตน้            
ไดน้าํหลกัการมาใช้ในงานวิจยัครังนี  คือ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก 
ช่วงอายุ 12 –14 ปี ซึงกาํลงัระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เพือให้หนงัสือเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง           
มีความสอดคล้องกับวยั ความต้องการของนักเรียน และการเรียนรู้เรืองราวของชุมชนไร่ขิง ด้วย
การศึกษาดว้ยตนเองผา่นสือหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนนนั เป็นการปรับและจดัระบบ
กระบวนการทางสติปัญญา โดยนกัเรียนมีความรู้เดิมเกียวกบัเรืองราวในทอ้งถิน จดัเป็นประสบการณ์
เดิมมาเชือมโยงประสบการณ์ใหม่ คือ ความรู้เพิมเติมทีนกัเรียนไดจ้ากอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติมให้
เขา้กนัอย่างเป็นระบบ กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึน นอกจากนีดา้นองค์ประกอบของหนงัสือ
อ่านเพิมเติมทีใช้ภาพวาดลายเส้น และภาพถ่ายจากของจริงทีเป็นรูปธรรมประกอบกบัเนือหาใน
หนงัสืออ่านเพิมเติม จะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจเรืองราวชุมชนไร่ขิงชดัเจนยงิขึน 

 
 ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์    
 บรูเนอร์ (Bruner) (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553: 66-68) บรูเนอร์เชือวา่มนุษยเ์ลือกที
จะรับรู้สิงทีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (discover learning) 
แนวคิดทีสาํคญัของบรูเนอร์ มีดงันี  

1.  การจดัโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพนัธ์และสอดคล้องกบัพฒันาการทาง
ปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

2.  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของ
นักเรียน และสอดคล้องกบัหลักพฒันาการทางสติปัญญาของนักเรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพ 

3.  การคิดแบบหยงัรู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอยา่งเป็นอิสระทีสามารถช่วยพฒันา
ความคิดริเริมสร้างสรรคไ์ด ้

4.  แรงจูงใจภายใน เป็นปัจจยัสาํคญัทีจะช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้ 

5.  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 ขนัใหญ่ ๆ คือ 
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 5.1  ขนัการเรียนรู้จากการกระทาํ (Enactive Stage) คือ ขนัของการเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผสัรับรู้สิงต่าง ๆ การเรียนรู้เกิดจากการกระทาํจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้  

 5.2  ขนัการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขนัทีเด็กสามารถสร้างมโนภาพ
ในใจได ้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้

 5.3  ขนัการเรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขนัการเรียนรู้สิงที
ซบัซอ้น และเป็นนามธรรมได ้

6.  การเรียนรู้เกิดขึนไดจ้ากการทีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถ
จดัประเภทของสิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.  การเรียนรู้ทีไดผ้ลดีทีสุด คือ การให้นกัเรียนคน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 

1.  กระบวนการศึกษาคน้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีดีมี
ความหมายสาํหรับนกัเรียน 

2.  การวเิคราะห์และจดัโครงสร้างเนือหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นสิงทีตอ้งทาํ
ก่อนการสอน 

3.  การจดัหลกัสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนือหาหรือ
ความคิดรวบยอดเดียวกนัแก่นกัเรียนทุกวยัได ้โดยตอ้งจดัเนือหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้
เหมาะสมกบัพฒันาการของนกัเรียน 

4.  ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดอย่างคิดอิสระให้มาก เพือช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 

5.  การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึนกบันกัเรียน เป็นสิงทีจาํเป็นการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แก่นกัเรียน 

6.  การจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัขนัพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน 
จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

7.  การสอนความคิดรวบยอดเป็นใหแ้ก่นกัเรียนเป็นสิงจาํเป็น 

8.  การจดัประสบการณ์ให้นักเรียนไดค้น้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

 จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ทีกล่าวมาขา้งตน้ ไดน้าํหลกัการมาใช้
ในงานวิจยัครังนี โดยการให้นกัเรียนเรียนรู้เรืองราวของชุมชนไร่ขิง ดว้ยการศึกษาดว้ยตนเองจาก
การอ่านผา่นสือหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน เพือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ การเรียนรู้
ผา่นการอ่าน ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการคิดอยา่งคิดอิสระ และความคิดสร้างสรรค ์
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ข้อมูลพนืฐานของตําบลไร่ขิง 
 

ด้านสภาพภูมิศาสตร์  
 เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม (2554: 7-8) ได้สรุปถึงสภาพ
ภูมิศาสตร์ของตาํบลไร่ขิง ดงันี 

 1. ทีตงั ตาํบลไร่ขิงตงัอยูส่ภาพพืนทีเป็นทีราบลุ่มกวา้งใหญ่มีทีดินอุดมสมบูรณ์ มีแม่นาํ 
ท่าจีนไหลผ่านและมีลาํคลองหลายสาย จึงเหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ ทางดา้นเกษตรกรรม 
แบ่งพืนทีของตาํบล ออกเป็น 2 ส่วน คือ ทิศเหนือของแม่นาํท่าจีน และทิศใตข้องแม่นาํท่าจีน ซึงทิศ
เหนือขอแม่นาํท่าจีน การใชป้ระโยชน์ทีดินส่วนมากเป็นสวนผลไมแ้ละทีอยูอ่าศยั ทิศใตข้องแม่นาํท่าจีน 
มีการใชป้ระโยชน์ทีดินคือ ปลูกขา้ว สวนผลไม ้ ทีอยูอ่าศยัและโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบนัพืนทีทาง
การเกษตรจึงลดลงมากเนืองจากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้นจดัสรรและอาคารพาณิชย์
ต่างๆ ขึนเป็นจาํนวนมาก  
 2.  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ           ติดต่อกบั         ตาํบลบางกระทึก, ตาํบลบางเตย  
  ทิศใต ้               ติดต่อกบั         ตาํบลออ้มใหญ่, ตาํบลท่าขา้ม  
  ทิศตะวนัออก               ติดต่อกบั         ตาํบลกระทุ่มลม้  
  ทิศตะวนัตก                 ติดต่อกบั          ตาํบลท่าตลาด, ตาํบลทรงคนอง  
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติ  ดว้ยสภาพพืนทีของตาํบลไร่ขิงเป็นทีราบลุ่ม มีแม่นาํท่าจีน
ผา่นกลางตาํบล จึงมีลาํคลองสาธารณะจาํนวน  20 คลอง ความยาวรวมประมาณ 41,640 เมตร  
 4.  ประชากร มีจาํนวนครัวเรือนทงัสิน 16,527 ครัวเรือน มีจาํนวนประชากรถึงเดือน
ตุลาคม 2555 รวมทงัสิน 24,256 คน เป็นเพศชาย 11,565  คน และเพศหญิง  12,691 คน มีลกัษณะ
เป็นครอบครัวเดียว ไม่นบัรวมจาํนวนประชากรแฝง ซึงประกอบดว้ยประชากรจากภูมิภาคต่างๆ  
 

ด้านประวตัิความเป็นมา  
 วดัไร่ขิง (2553: 1-2 ) ตาํบลไร่ขิงตงัขึนเมือใดไม่ปรากฏแน่ชดั ทราบเพียงวา่มีราษฎรชาวจีน
มาตงัถินฐานบา้นเรือนเป็นจาํนวนมาก  และนิยมปลูกขิงกนัอยา่งแพร่หลาย จนเป็นทีมาของหมู่บา้น
หรือชุมชนในแถบนนัวา่ “ไร่ขิง” จากประวติัวดัไร่ขิงซึงสร้างขึนเมือปีกุน พ.ศ.2394 ตรงกบัตน้รัชสมยั 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 4 แห่งราชวงศจ์กัรี โดยสมเด็จพระพุฒาจารย ์(พุก) 
เจา้อาวาสวดัศาลาปูน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ครังดาํรงสมณศกัดิพระธรรมราชานุวตัร เมือการ
สร้างอุโบสถเสร็จลง ท่านไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปสําคญัองค์หนึงจากกรุงเก่ามาประดิษฐานเป็น
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พระประธานประจาํอุโบสถสืบมา และชือว่า“วดัไร่ขิง” ก็เป็นชือทีตงัตามชือชุมชนในขณะนัน 
แสดงว่าชุมชนไร่ขิงเกิดขึนก่อนนานแล้วโดยในช่วงเวลานนัอาจเป็นเพียงหมู่บา้น ต่อมามีสภาพ
เป็นตาํบล ในปี พ.ศ. 2440  ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองท้องที ร.ศ.116 และได้รวมกับ
ตาํบลท่าพูด  ซึงเป็นชุมชนเก่าแก่ สืบคน้ไดว้า่มีมาก่อน พ.ศ.2281 ทาํให้ตาํบลไร่ขิงมีประวติัเก่าแก่
ในภาพรวมไม่นอ้ยกวา่ พ.ศ.2281    
 

ด้านการปกครอง 

 เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม (2554: 5-6) ตาํบลไร่ขิงไดร้ับ
การจดัตงัเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไร่ขิง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมือวนัที 2 มีนาคม 

พ.ศ.2538 ภายหลงัทีไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล 

พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกาเล่ม 111 ตอน 53 ก ลงวนัที 2 ธนัวาคม พ.ศ.2537 

โดยมีนายชาตรี สุขถาวร กาํนนัตาํบลไร่ขิง เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก และนายยวด คาํทว ี
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 11 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลคนแรก ต่อมาไดย้กฐานะขึนเป็น
เทศบาลเมืองไร่ขิง เมือวนัที 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยมีนายจาํรัส  ตงัตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี
เมืองไร่ขิงมาจนถึงปัจจุบนั  
 

 ด้านการประกอบอาชีพ 

 เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม (2554: 11) ได้สรุปถึงด้าน
การประกอบอาชีพของประชากรไวว้า่ เดิมประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประกอบอาชีพทาํนา
และสวนผลไม ้ปัจจุบนัเนืองจากเป็นพืนทีในเขตปริมณฑล จึงมีการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจที
เพิมขึนทาํให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแทน และเกิดการจา้งงานตามมา ประชาชนถินอืนไดเ้ขา้มาอยู่
อาศัย  เพิมมากขึนเพือประกอบอาชีพรับจ้าง ส่งผลให้ประชากรหนาแน่น การก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมและบา้นพกัห้องเช่าเกิดขึนจาํนวนมาก โดยมีขอ้มูลร้อยละของการประกอบอาชีพใน
ชุมชนไดด้งันี อาชีพรับจา้ง 50 % อาชีพเกษตรกร 30 % อาชีพคา้ขาย 10% และอาชีพรับราชการ 10 %   

 

ด้านศาสนาและความเชือ 

 ดา้นศาสนาและความเชือของประชาชนตาํบลไร่ขิงพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ ซึงตาํบลไร่ขิงประกอบดว้ยวดัจาํนวนสองแห่ง คือ วดัไร่ขิงและวดัท่าพูด เป็นสถานที
เคารพสักการะและยึดเหนียวจิตใจของชาวตาํบลไร่ขิงและประชาชนทวัไป (เทศบาลเมืองไร่ขิง 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม, 2554: 13)  
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 1. วดัไร่ขิง แต่เดิมเป็นวดัราษฎร์เล็กๆแห่งหนึง ตงัติดอยู่ริมแม่นาํนครชยัศรี(ท่าจีน) 

สังกดัคณะสงฆฝ่์ายมหานิกาย ต่อมาไดย้กฐานะขึนเป็นพระอารามหลวงชนัตรีชนิดสามญั เมือวนัที 

10 กรกฎาคม พ.ศ.2553 วดัไร่ขิงปัจจุบนัตงัอยูเ่ลขที 51 หมู่ที 2 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม มีพืนทีวดัและพืนทีธรณีสงฆร์วม 244 ไร่ 89 ตารางวา ลกัษณะพืนทีของวดัเป็นรูปสีเหลียม 

ในอดีตเมือมีชุมชนหนาแน่นมากยิงขึนจึงไดมี้การสร้างวดัเพือเป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้น 

ดงันนัวดัจึงไดชื้อตามชือของหมู่บา้น หรือชุมชนว่า “วดัไร่ขิง” สืบมาในราวปีพ.ศ.2446 สมเด็จ
พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสวดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เสด็จตรวจเยียม
วดัในเขตอาํเภอสามพราน สมเด็จฯไดเ้สด็จมาทีวดัไร่ขิงและทรงตงัชือใหม่ว่า “วดัมงคลจินดาราม”               
ทงัทรงใส่วงเล็บชือเดิมต่อทา้ยจึงกลายเป็น “วดัมงคลจินดาราม(ไร่ขิง)” เมือเวลาผา่นพน้มานานคงเป็น
เพราะความกร่อนของภาษาจีนทาํใหว้งเล็บหายไป เหลือเพียงคาํวา่“ไร่ขิง” ต่อทา้ยคาํวา่ “มงคลจินดาราม” 

จึงตอ้งเขียนวา่ “วดัมงคลจินดาราม-ไร่ขิง” แต่ในทางราชการยงัคงใช้ชือเดิมเพียงวา่ “วดัไร่ขิง”           
สืบมาจนทุกวนันี ประวติัการสร้างวดัไร่ขิง คนรุ่นเก่าไดเ้ล่าสืบต่อกนัมาวา่สร้างขึนเมือปี พ.ศ. 2394 

ซึงอยูร่ะหวา่งปลายรัชกาลที 3 กบัตน้รัชกาลที 4 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย ์ (พุก ป.ธ.3) ซึงเป็นชาวเมือง
นครชยัศรี มณฑลนครชยัศรี เมือครังทีท่านไดรั้บแต่งตงัเป็นพระราชาคณะชนัผูใ้หญ่ที “พระธรรม
ราชานุวตัร”ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสวดัศาลาปูนวรวิหาร รูปที 5 ต่อมาท่านไดก้ลบัมาสร้างวดัไร่ขิง
และวดัดอนหวาย ซึงเป็นบา้นโยมบิดาและมารดาของท่าน ปัจจุบนัวดัไร่ขิง เป็นวดัทีมีผูค้นแห่แหน
มากราบสักการะองคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิงทุกวนัเป็นจาํนวนมาก 
 องคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง 4 ศอก 2 นิวเศษ 

สูง 4 ศอก 16 นิวเศษ ประดิษฐานอยูบ่นฐานชุกชี 5 ชนั เบืองหนา้ผา้ทิพยป์ูทอดลงมาองคห์ลวงพ่อ
วดัไร่ขิง ประดิษฐานเป็นพระประธานอยูภ่ายในอุโบสถหนัพระพกัตร์ไปทางทิศอุดร(ทิศเหนือ) ซึง
หนา้วดัมีแม่นาํนครชยัศรีหรือแม่นาํท่าจีนไหลผา่น จากหนงัสือประวติัของวดัไร่ขิงไดก้ล่าวไวว้่า
สมเด็จพระพุฒาจารย(์พุก) ไดอ้ญัเชิญมาจากวดัศาลาปูน โดยนาํล่องมาทางนาํดว้ยการทาํแพไมไ้ผ ่
หรือทีเรียกกนัวา่แพลูกบวบรองรับองคพ์ระปฏิมากรณ์ เมือถึงหนา้วดัไร่ขิงจึงไดอ้ญัเชิญขึนประดิษฐาน
ไวภ้ายในอุโบสถ ตรงกบัวนัขึน 15 คาํ เดือน 5 ซึงเป็นวนัสงกรานตพ์อดีจึงมีประชาชนจาํนวนมาก
มาชุมนุมกนั ในขณะทีอญัเชิญองคห์ลวงพ่อขึนจากแพสู่ปะรําพิธีไดเ้กิดอศัจรรยแ์สงแดดทีแผดจา้
กลบัพลนัหายไป ความร้อนระอุในวนัสงกรานตก์็บงัเกิดมีเมฆดาํทะมึน ลมปันป่วน ฟ้าคะนอง บนัดาล
ใหมี้ฝนโปรยลงมาทาํใหเ้กิดความเยน็ฉาํ และเกิดความปิติยินดีกนัโดยทวัหนา้ ประชาชนทีมาต่างก็
พากนัตงัจิตอธิษฐานเป็นหนึงเดียวกนัวา่ “ หลวงพ่อจะทาํให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุข ดบัความร้อน
ร้ายคลายความทุกขใ์ห้หมดไป ดุจสายฝนทีเมทนีดลให้ชุ่มฉาํเจริญงอกงามดว้ยธญัญาหาร” ดงันนั
วนัดงักล่าวทีตรงกบัวนัสงกรานต์หรือวนัขึนปีใหม่ของคนไทย ทางวดัจึงได้ถือเป็นวนัสําคญั               
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และได้จดัให้มีงานเทศกาลนมสัการปิดทองประจาํปีหลวงพ่อวดัไร่ขิง สืบต่อมาจนถึงทุกวนันี                  
(วดัไร่ขิง, 2553: 20-21) 

 2.  วดัท่าพูด  เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่ 200 ปีจากหลกัฐานจารึกบนแผน่อิฐมอญบนผนงั
พระอุโบสถ สันนิษฐานวา่สร้างสมยัอยธุยาตอนปลายประมาณสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ โดยกลุ่ม
คนทีอพยพโยกยา้ยมาจากกรุงศรีอยธุยาเพือหลบภยัสงครามหลงัเสียกรุงศรีอยธุยา พ.ศ.2310 และมา
ตงัหลกัแหล่งอยูริ่มแม่นาํท่าจีน หลวงพ่อรดเจา้อาวาสคนแรก เป็นอดีตพระราชาคณะกรุงศรีอยุธยา 
แมใ้นสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจะนิมนตท์่านให้เขา้ไปจาํพรรษาใน เมืองหลวง เนืองจาก
ทรงฟืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสมยักรุงศรีอยุธยาและทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาโดยสืบหา
พระภิกษุสงฆ์ทีมาจากกรุงเก่านิมนต์เขา้ไปจาํพรรษาในกรุงธนบุรี แต่หลวงพ่อรดก็ประสงค์จะ
จาํพรรษาทีวดันี สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมิขดัขอ้งและทรงพระราชทานสิงของหลายสิง 
เช่น พระยานมาศ (คานหาม) กระโถนถมปัทม์ กานาํชา และเรือกญัญาจาํนวนอีก 2 ลาํ ในสมยั
รัชกาลที 5 วดัท่าพูดเป็นทีรู้จกัของเชือพระวงศ ์ไดแ้ก่ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ เนืองจากใน
ขณะนันมีเจา้อาวาสใหญ่และรองเจ้าอาวาสใหญ่ทีมีชือเสียง คือ หลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อชืน 
(โสภณ วาราชนนนท ์และคณะ, 2540: 47 )   
 

ด้านประเพณ ี ศิลปะ และวฒันธรรม  
 เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม (2554: 13) กล่าวถึงการจดักิจกรรม
ประเพณี นอกจากตามวนัเทศกาลต่างๆ  เช่น วนัขึนปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง วนัเขา้พรรษา
แลว้ เทศบาลเมืองไร่ขิงยงัจดักิจกรรมทีเป็นประเพณีประจาํทอ้งถินไดแ้ก่ การทาํขวญัขา้วแม่โพสพ 
และการแข่งขนัเรือยาว เพือเป็นการอนุรักษแ์ละส่งเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่
สืบไป  
 

ด้านภูมิปัญญาท้องถิน 
 ตาํบลไร่ขิงนนั มีภูมิปัญญาชาวบา้นในดา้นต่างๆ ทีสาํคญั มีดงันี 

 1.  เถรอดเพล  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ
อาํนวยการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542  (2542: 118-120)  กล่าววา่ เถรอดเพลเป็นเครืองเล่น
ชนิดหนึงทาํจากชินไมไ้ผเ่หลาให้เป็นรูปสีเหลียมขนาดเล็กแลว้มีการวางตาํแหน่งเพือบากไม ้เสร็จ
แลว้นาํมาประกอบไดอ้ยา่งแนบเนียนเป็นโตะ๊หรือเครืองตงัศพไดอ้ยา่งสวยงาม โดย ไม่ตอ้งใชต้ะปู
เขา้ช่วยแต่อยา่งใด ผูที้ไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถประกอบให้เป็นรูปทรงตามทีตอ้งการได ้หรือหาก
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ถอดเก็บก็ไม่สามารถทาํไดเ้ช่นกนั   เถรอดเพลมีตาํนานเล่าต่อกนัมาวา่ มีพระสงฆรู์ปหนึงชือ
หลวงตาโจย้เป็นพระลูกวดัจาํพรรษาอยูว่ดัไทร อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมหลวงตาโจย้ไดน้าํ
รูปแบบการทาํไมส้ลกักล (เถรอดเพล)มาประยุกต์ทาํเป็นของใช้ เช่น ธรรมมาศเทศน์ และเครือง          
ตงัศพดว้ยการใชรู้ปแบบสลกักล ต่อมานายสวา่ง ชูสุวรรณ เป็นช่างชาวท่าพดู อาย ุ77 ปี ซึงไดศึ้กษา
เรียนรู้กบัหลวงตาโจย้ แล้วไดน้าํมาทาํทีวดัท่าพูด อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จนกระทงัใน 
ปี พ.ศ.2545 ไดรั้บคดัเลือกจากสภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐมให้เป็นศิลปินดีเด่นจงัหวดันครปฐม
สาขาช่างฝีมือ (การทาํเถรอดเพล) จากนนัไดถ่้ายทอดความรู้นายบุญรอด โพธิแดง เป็นผูสื้บทอด
การทาํเครืองเล่นเถรอดเพล เป็นคนต่อมา 
 2.  งานแทงหยวก  นายบุญปลูก ปลอดจินดาไดรั้บคดัเลือกจากสภาวฒันธรรมจงัหวดั
นครปฐมให้เป็นศิลปินดีเด่นจงัหวดันครปฐม ปีพ.ศ. 2545 สาขาช่างทศันศิลป์ (ช่างแทงหยวก)              
งานแทงหยวกนนัเป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหนึงซึงใชป้ระดบัเมรุลอยเป็นเมรุชวัคราว สามารถถอด
เก็บไดใ้นงานศพ โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากปู่ และใช้วิชานีเลียงครอบครัว มีลูกๆ คอยเป็นลูกมือ
ช่วยในงานนีมาตลอด วสัดุทีสําคญัในงานนี ไดแ้ก ้ตน้กลว้ยนาํวา้หรือกลว้ยตานีทียงัเป็นสาวหรือ
ยงัไม่ตกเครือ(มีลูก) โดยนาํมาลอกเอากาบออก เพือใชใ้นการแทงเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายฟันปลา 
ลายฟันสาม ลายฟันหา้ เป็นตน้ จากนนัใชมี้ดแหลมเล็กมีความคมสองดา้นแทงลงไปจนจบลายโดย
ไม่ตอ้งยกมือออกเลย นอกจากนีบางลายสามารถนํามาใช้ไดท้ังสองแถบ เสร็จแลว้นําเอา
กระดาษองักฤษสีต่างๆมารองพืนดา้นหลงั เพือขบัให้ตวัลวดลายดูเด่นชดัและงดงามยิงขึน จากนนั
นาํเขา้ประกอบกบัเสาเชิงตะกอนเพือบดบงัเหล็กภายในทีรองรับโลงศพ ผลงานของท่านทาํมานาน
ถึง 50 กว่าปี ในปัจจุบนัมีเมรุเผาศพถาวรเกือบทุกวดั การแทงหยวกประดบัเมรุจึงลดน้อยลง
อย่างมากจนเกือบไม่มี ท่านและลูกๆ อาจเป็นช่างช่วงสุดทา้ยของจงัหวดันครปฐมก็อาจเป็นได ้
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 
ธนัวาคม 2542, 2542: 120-121)   
 3. หตัถกรรมพืนบา้น (เครืองใชจ้ากการจกัสานเตยหนาม) 

  3.1  การสานเสือเตย นางกรอง เดชชาวนา อายุ 72 ปี อยู่บา้นเลขที 12 หมู่ที 10 

ตาํบลไร่ขิง ไดอ้นุรักษ์การสานเสือเตยไวใ้ห้สูญหายไปและสืบทอดให้ลูกหลาน  วสัดุทีใช้ไดแ้ก่ 
ใบเตยหนามโดยนาํใบเตยทีตดัไดน้นั มาแบ่งเป็นสีเส้นเท่าๆกนั ไปตากแดดไว ้3-4 วนั แลว้นาํมา
ขดูหรือรีดโดยใชไ้มไ้ผเ่หลาแบนขดูใหเ้รียบ ขดูประมาณ2 -3 ครัง  จากนนันาํมาสานลวดลายทีสาน
ใชแ้บบลายขดัธรรมดาจนไดข้นาดทีตอ้งการ เช่น 4 คืบหรือ 6 คืบ (เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม, 2554: 14) 
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  3.2  การสานเสือเตย ป้ากลุ่ม จนัทร์บาํรุง อายุ 72 ปี อยูบ่า้นเลขที 8 หมู่ที 11 ตาํบล
ไร่ขิง ไดอ้นุรักษก์ารสานหมอนเตยไวใ้หสู้ญหายไปและสืบทอดให้ลูกหลาน วสัดุทีใช ้ไดแ้ก่ ใบเตย
หนาม ใยมะพร้าวหรือเส้นเอ็น และกาบหมาก เมือตดัใบเตยหนามจะต้องชักหนามออกโดยใช้             
ใยมะพร้าว หรือเส้นเอ็นทาํเป็นบ่วงคลอ้งนิวมือชกัจากโคนใบไปจนถึงปลายใบ นาํไปตากแดดไว ้
2-3 วนั แลว้นาํมาขดูหรือรีดโดยใชไ้มไ้ผเ่หลาแบนขดูให้เรียบ ขดูประมาณ 2-3 ครัง จากนนันาํมา
สานเป็นรูปทรงกระบอกดว้ยลายธรรมดา ดา้นในยดัดว้ยใบตองตากแห้งปิดหัวทา้ยดว้ยกาบหมาก
ตดัตามขนาด (เทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม, 2554: 14) 
 
ด้านตํานาน ภาษา และวรรณกรรม 
 ตาํบลไร่ขิงนนั ทุกวนันีตาํนานหลวงพอ่วดัไร่ขิงนนัจากคาํบอกเล่าสืบต่อกนัมาหรือที
เรียกวา่ “มุขปาฐะ” มีหลายตาํนาน ดงันี 

 ตาํนานที 1 ครังเมือสมเด็จพระพุฒาจารย(์พุก)ชาวเมืองนครชยัศรี ไดม้าตรวจเยียมวดั 
ในเขตอาํเภอสามพราน ไดเ้ขา้ไปในพระอุโบสถวดัไร่ขิง หลงัจากกราบพระประธานแลว้ มีความเห็นวา่
พระประธานมีขนาดเล็กเกินไป จึงบอกใหท้่านเจา้อาวาสพร้อมชาวบา้นไปอญัเชิญมาจากวดัศาลาปูนฯ 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแบบไม้ไผ่และนําล่องมาตามลํานํา จากนันอัญเชิญขึน
ประดิษฐานในพระอุโบสถ ตรงกบัวนัพระขึน 15 คาํ เดือน 5 วนัสงกรานตพ์อดี 

 ตาํนานที 2 วดัไร่ขิงสร้างเมือปีกุน พ.ศ. 2394 ตรงกบัปีสุดทา้ยในรัชกาลที 3 ตน้ปีใน
รัชกาลที 4 สมเด็จพระพุฒาจารย  ์(พุก) ซึงเป็นชาวเมืองนครชยัศรี ในขณะนนัดาํรงสมณศกัดิเป็น 
“พระธรรมราชานุวตัร”  เป็นพระราชาคณะปกครองทีวดัศาลาปูนวรวิหาร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ไดก้ลบัมาสร้างวดัทีบา้นเกิดของตนทีไร่ขิง เมือสร้างอุโบสถเสร็จแลว้จึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูป
สาํคญัองคห์นึงจากกรุงเก่า (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) มาเพือประดิษฐานไวใ้นพระอุโบสถ แต่การ
สร้างยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ท่านได้มรณภาพเสียก่อน ส่วนงานทีเหลืออยู่พระธรรมราชานุวตัร (อาจ   

จนฺทโชโต) หลานชายของท่านจึงดาํเนินงานต่อจนเรียบร้อย และบูรณะดูแลมาโดยตลอดจนถึงแก่
มรณภาพ 

 ตาํนานที 3 ตามตาํนานเป็นเรืองราวทีเล่าสืบต่อกนัมาเกียวกบัมีพระพุทธรูปลอยนาํมา 5 

องคก์็มี 3 องคก์็มีโดยเฉพาะในเรืองทีเล่าวา่มี 5 องคน์นั ตรงกบัคาํวา่ “ปัญจภาคี ปาฏิหาริยกสินธ์ุโน” 

ซึงไดมี้การเล่าเป็นตาํนานวา่ ในกาลครังหนึงมีพีนอ้งชาวเมืองเหนือ 5 คน ไดบ้วชเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาจนสําเร็จเป็นพระอริยบุคคล ชนัโสดาบนั มีฤทธิอาํนาจทางจิตมากไดพ้ร้อมใจกนั
ตงัสัตยอ์ธิษฐานวา่ เกิดมาชาตินีจะขอบาํเพ็ญบารมีช่วยให้สัตวโ์ลกไดพ้น้ทุกข ์ แมจ้ะตายไปแลว้           
ก็จะขอสร้างบารมีช่วยสัตวโ์ลกให้ไดพ้น้ทุกข์ต่อไปจนกวา่จะถึงพระนิพพาน ครันพระอริยบุคคล
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ทงั 5 องคไ์ดด้บัขนัธ์ไปแลว้ ก็เขา้ไปสถิตในพระพุทธรูปทงั 5 องคจ์ะมีความปรารถนาทีจะช่วยคน
ทางเมืองใตที้อยูติ่ดแม่นาํให้ไดพ้น้ทุกข ์จึงไดพ้ากนัลอยนาํลงมาตามลาํนาํทงั 5 สาย  เมือชาวบา้น
ตามเมืองทีอยูริ่มแม่นาํเห็นเขา้ จึงไดอ้ญัเชิญและประดิษฐานไวต้ามวดัต่างๆ มีดงันี พระพุทธรูปองค์
แรกลอยไปตามแม่นาํบางปะกง ขึนสถิตทีวดัโสธรวรวิหาร เมืองแปดริว จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรียก
กนัวา่ “หลวงพอ่โสธร” พระพุทธรูปองคที์ 2 ลอยไปตามแม่นาํนครชยัศรี(ท่าจีน) ขึนสถิตทีวดัไร่ขิง
เมืองนครชยัศรี เรียกกนัวา่ “หลวงพ่อวดัไร่ขิง”  พระพุทธรูปองคที์ 3 ลอยไปตามแม่นาํเจา้พระยา
ขึนสถิตทีวดับางพลี เรียกกนัวา่ “หลวงพ่อวดับางพลี” แต่บางตาํนานก็วา่ หลวงพ่อวดับางพลีเป็น
องคแ์รกในจาํนวน 5องค ์จึงเรียกวา่ “หลวงพอ่โตวดับางพลี” พระพุทธรูปองคที์4 ลอยไปตามแม่นาํ            
แม่กลอง ขึนสถิตทีวดับา้นแหลม เมืองแม่กลอง เรียกวา่ “หลวงพ่อวดับา้นแหลม” พระพุทธรูปองคที์ 5 

ลอยไปตามแม่นาํเพชรบุรีขึนสถิตทีวดัเขาตะเคราเมืองเพชรบุรี เรียกว่า “หลวงพ่อวดัเขาตะเครา” 
ส่วนตาํนานของเมืองนครปฐมนนัเล่าวา่มีพระ3 องคล์อยนาํมาพร้อมกนัและแสดงปาฏิหาริยเ์ขา้ไป
ยงับา้นศรีมหาโพธิ ซึงมีตน้โพธิใหญ่อยู ่จึงไดเ้รียกตาํบลนนัวา่ “บางพระ”พระพุทธรูป 3 องคล์อย
ไปจนถึงปากนาํท่าจีนแลว้กลบัลอยทวนนาํขึนมาใหม่จึงเรียกตาํบลนนัวา่ “สามประทวน” หรือ 

“สัมปทวน” แต่เนืองจากตาํบลทีชาวบา้นพากนัไปชกัพระขึนฝังเพือขึนประดิษฐาน ณ หมู่บา้นของ
ตน แต่ทาํไม่สําเร็จ ตอ้งเปียกฝนและตากแดดตากลมจึงไดชื้อวา่ “บา้นลานตากฟ้า” และ “บา้นตาก
แดด” ในทีสุดพระพุทธรูปองคแ์รกจึงยอมสถิต ณ วดัไร่ขิงเรียกกนัวา่ “หลวงพ่อวดัไร่ขิง" ส่วนองค์
ที 2 ลอยนาํไปแลว้สถิตขึนทีวดับา้นแหลมจงัหวดัสมุทรสงคราม เรียกวา่ “หลวงพ่อวดับา้นแหลม” 

และองคที์ 3 ลอยตามนาํไปตามจงัหวดัเพชรบุรี แลว้ขึนสถิตทีวดัเขาตะเครา เรียกวา่ “ หลวงพ่อวดั
เขาตะเครา” (วดัไร่ขิง, 2553: 25-26) 

 สรุปได้ว่าตาํบลไร่ขิงเป็นชุมชนทีตงับริเวณทีราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์  มีแม่นาํท่าจีน
ไหลผา่นและมีลาํคลองหลายสาย จึงมีผูค้นทงัชาวไทยและจีนตงัถินฐานอาศยัมายาวนาน ตงัแต่ใน
สมยัพระเจา้อยูห่ัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีวดัท่าพูดเป็นหลกัฐานทางดา้นโบราณสถานที
สาํคญั นอกจากนียงัมีสิงศกัดิสิทธิทีเป็นทีเคารพนบัถือและหล่อหลอมคนในชุมชนให้เป็นหนึงเดียว
คือ หลวงพอ่วดัไร่ขิง ก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาไดแ้ก่ เถรอดเพล 
งานแทงหยวก และหตัถกรรมจากเตยหนาม อีกทงัยงัมีตาํนานความเชือต่าง ๆ ทีเล่าสืบทอดต่อกนัมา 
จึงควรค่าแก่ชนรุ่นหลงัเรียนรู้สืบต่อไป  
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

ในการดาํเนินงานวิจยัเรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยั
ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี  

สมถวิล  ศรีอ่อน (2546: 51-53) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมเรือง สืบสานงานอาชีพทอ้งถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรือง สืบสานงานอาชีพทอ้งถิน ใชเ้ป็นสือประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และเพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูส้อน และนกัเรียนที
มีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง สืบสานงานอาชีพทอ้งถิน โดยมีขนัตอนในการพฒันาหนงัสือ คือ 
ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนงัสือ 
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาอาชีพในทอ้งถินจาํนวน 5 คน 2) ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการเขียนหนงัสือ จาํนวน 3 คน 3) ผูส้อนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จาํนวน 20  คน และนกัเรียนในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 200 คน เครืองมือทีใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองสืบสานงานอาชีพท้องถิน 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกียวกบัหนงัสืออ่านเพิมเติม  เรืองสืบสานงานอาชีพทอ้งถิน จาํนวน 4 ฉบบั สําหรับผูเ้ชียวชาญ
ดา้นเนือหาผูเ้ชียวชาญดา้นการเขียนหนงัสือ ผูส้อน และนกัเรียน ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผูเ้ชียวชาญ
ทางการศึกษาดา้นเนือหาและดา้นการเขียนหนงัสือ ผูส้อนและนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ เนือหาใช้
ภาษาของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง สืบสานงานอาชีพทอ้งถินสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

จงัหวดัสมุทรสาคร  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 2) ดา้นการจดัภาพและรูปเล่ม ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการเขียนและผูส้อนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ส่วนนกัเรียนมีความคิดเห็นใน
ดา้นการจดัภาพและรูปเล่มอยูใ่นระดบัมากทีสุด 3) ดา้นประโยชน์ในการนาํไปใช้ ทุกกลุ่มมีความ
คิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

นุชนารถ ยิมจนัทร์ (2546: 52-59) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมเรืองฮีตสิบสองในวิถีชีวิต
ชาวศรีสะเกษ สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถุประสงคเ์พือสร้าง
หนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองฮีตสิบสองในวิถีชีวิตชาวศรีสะเกษ สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ขนัตอนการพฒันาหนงัสือ คือ ศึกษาเอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใชก้ารสังเกต
แบบมีส่วนร่วมแต่ไม่เตม็เวลา  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ นาํขอ้มูลวิเคราะห์สังเคราะห์
มาเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ 
ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาจาํนวน 5 คน ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือ จาํนวน 
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3 คน ผูส้อนรายวิชาสังคมศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ประเมินคุณภาพหนงัสือ จาํนวน 30 คน 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัศรีสะเกษ ประเมินคุณภาพหนงัสือ จาํนวน 200 คนเครืองมือที
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ฮีตสิบสองในวิถีชีวิตชาวศรีสะเกษ 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือ
สาํหรับเด็ก 4) แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูส้อนวิชาสังคมศึกษา 5) แบบสอบถามความคิดเห็น
จากนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมในดา้นเนือหาสาระมีความถูกตอ้ง
ร้อยละ 99.00 2) คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือ          

มีระดบัคะแนนเฉลียโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ 3) คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยผูส้อน
มีระดบัคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑ์ดี 4) คุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยนกัเรียนอยู่ใน
เกณฑดี์  

นิรันดร์  เนตรภกัดี (2547: 51-52) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา : 
อาํเภอบวัใหญ่จงัหวดันครราชสีมา สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 (ช่วงชนัที 3) มีวตัถุประสงค ์
1) เพือสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา : อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 (ช่วงชนัที 3) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือศึกษาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1(ช่วงชนัที 3) ทีเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง 
ชุมชนของเรา : อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา : อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยมีขนัตอนในการ
พฒันาหนงัสือ คือ ศึกษาเอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนาม วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียงเป็นหนงัสือ
อ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนงัสือ และทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวิจยั นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา จาํนวน 34 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง
ชุมชนของเรา : อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 2) แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงั
เรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ผลการวิจยั           
1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา:จงัหวดันครราชสีมาทีสร้างขึน มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ทีตงัไว ้คือมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 84.00/80.95 2) นกัเรียนทีเรียนโดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรืองชุมชนของเรา : อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ร้อยละ 91.18 มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการ
เรียนสูงกวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  3) นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 (ช่วงชนัที 3) มีความคิดเห็น
เกียวกบัหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา : อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบั 
มีความเหมาะสมมากทีสุด   
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เจนวิทย ์อุสสวิโร (2548: 47-51) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองสโตยสู่สตูล สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาช่วงชนัที 3 จงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนช่วงชนัที 3 จงัหวดัสตูล และเพือ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ผูส้อน และนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง สโตยสู่สตูล 
โดยมีขนัตอนในการพฒันาหนงัสือคือ ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียงเป็นหนงัสือ
อ่านเพิมเติมและหาประสิทธิภาพของหนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ 1) ผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหา จาํนวน 3 คน 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือ จาํนวน 3 คน 3) ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จาํนวน 14 คน 4) นกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3 จาํนวน 120 คน       
โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชัน ผลการวิจยัพบว่า 1)ได้หนังสืออ่านเพิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนักเรียนช่วงชันที3 จงัหวดัสตูล 2) ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา              
มีความเห็นว่าเนือหาส่วนใหญ่มีความถูกตอ้ง 3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนังสือ ผูส้อน  และ
นกัเรียน มีความคิดเห็นวา่คุณภาพของหนงัสือมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

รัตนา ศรีตระกูล (2549: 97-103) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมเพือพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมดา้นความมีวนิยั สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบา้นเหล่าโงง้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต2  
มีวตัถุประสงค์ 1) เพือพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติมเพือพฒันาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย 
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง 
ความมีวินยั สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีเรียนโดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม 3) เพือศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการเรียนโดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม และ4) เพือศึกษา
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมดา้นความมีวินยัของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยมีขนัตอนใน
การพฒันาหนงัสือ คือ ศึกษาเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้งเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเมิน
คุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมโดยผูเ้ชียวชาญหาประสิทธิภาพของหนังสือ  และทดลองใช้
หนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 จาํนวน 17 คน โดยใชว้ิธี
สุ่มแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) หนงัสืออ่านเพิมเติมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดา้นความมีวินยั จาํนวน 5 เรือง 2) แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5แผน 3) แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองความมีวินัย เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 4) แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนและ5) แบบประเมินพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมดา้นความมีวนิยั จาํนวน 30 ขอ้ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิมเติม
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เพือพฒันาคุณธรรม จริยธรรมดา้นความมีวินัย สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
90.12/82.16 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ทีตงัไว ้2) ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ความมีวินัย สาระ
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียน 
ชันประถมศึกษาปีที 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยทางสถิติทีระดับ.01 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ทีเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิมเติม มีความพึงพอใจในระดับมาก                  
และ 4)ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมดา้นความมีวินยัของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6 เป็นไปในทางบวกอยูใ่นระดบัมาก 

สุพรรณี สุตะวงศ์ (2550: 51-52) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองเมืองโบราณเชียงแสน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนช่วงชนัที3 ชนัปีที 1 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงรายเขต 3  
มีวตัถุประสงค ์1) เพือหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองเมืองโบราณเชียงแสน 2) เพือ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง เมืองโบราณเชียงแสน 

3) เพือสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองเมือง
โบราณเชียงแสนสําหรับนกัเรียนช่วงชนัที 3 ชนัปีที 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โดยมี
ขนัตอนในการพฒันาหนงัสือ คือ ศึกษาเอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนาม วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียงเป็น
หนงัสืออ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนงัสือ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั  คือ ผูเ้ชียวชาญดา้น
การสร้างหนงัสือสําหรับเด็ก จาํนวน 5 ท่าน ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนจาํนวน 3 ท่าน นกัเรียนระดบั
ช่วงชนัที 3 ชนัปีที 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จาํนวน 30 คน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อคุณภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติม 3) แบบฝึกหดั เรือง เมืองโบราณเชียงแสน สําหรับนกัเรียนช่วงชนัที 3 ชนัปีที 1 
จาํนวน 50 ขอ้ 4) แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน-หลงัเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 
5) แบบตรวจหนังสือเสริมประสบการณ์  ผลการวิจยั 1) ผูเ้ชียวชาญระบุความเห็นว่า หนังสือ
อ่านเพิมเติม เรือง เมืองโบราณเชียงแสนผ่านการประเมินคุณภาพของหนงัสือให้เป็นหนงัสือ
อ่านเพิมเติมระดบัช่วงชันที 3 ชันปีที 1ได  ้ 2) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองเมืองโบราณเชียงแสน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.72/82.25 สูงกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 80/80 3) จากผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
จาํนวน 30 คนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง เมืองโบราณเชียงแสน ดา้นประสิทธิภาพของหนงัสือ
มีคุณภาพอยูร่ะดบั 5 ร้อยละ 55.11 หมายถึงมีคุณภาพดีมาก  
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โสภา สุขวทิยาภรณ์ (2551: 63-65) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม สาระภูมิปัญญาทอ้งถิน 
วิชาสังคมศึกษา เรือง เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีวตัถุประสงค ์
1) เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม สาระภูมิปัญญา วิชาสังคมศึกษา เรือง 
เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ระหวา่งก่อนการเรียนกบัหลงัการเรียน
โดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถินวิชาสังคมศึกษา เรือง เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน 
โดยมีขนัตอนในการพฒันาหนงัสือ คือ ศึกษาเอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนาม วิเคราะห์สังเคราะห์มา
เรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนงัสือ และทดลองใชห้นงัสือ กลุ่มตวัอยา่ง
ทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 28 คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) หนงัสือ
อ่านเพิมเติมเรือง เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน 2) แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน- หลงัเรียน
แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 3) แผนการจดัการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า 1) หนังสือ
อ่านเพิมเติมสาระภูมิปัญญาท้องถิน วิชาสังคมศึกษาเรืองเรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 80.00/79.87 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน
หลงัเรียนโดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถินวิชาสังคมศึกษา เรือง เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่า
วงัตะเคียน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

อมรา ชวนขยนั (2552: 154-156) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง แหล่งเรียนรู้ใน
เขตเทศบาลตาํบลหนองขาว มีวตัถุประสงค์1) เพือสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง แหล่งเรียนรู้ใน
เขตเทศบาลตาํบลหนองขาว  สําหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง แหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาล
ตาํบลหนองขาว 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองแหล่งเรียนรู้ใน
เขตเทศบาลตาํบลหนองขาว ขนัตอนการพฒันาหนงัสือ ศึกษาเอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิน จาํนวน 13 คน วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียง
เป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม หาประสิทธิภาพของหนงัสือ และทดลองใช้  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง แหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลหนองขาว  2) แบบทดสอบหลงัเรียน 
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ในการวจิยั คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4/5โรงเรียนวิสุทธิรังษี จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 45 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตาํบลหนองขาวทีสร้างขึน
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 93.19/83.11 สูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนด 2) ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัอ่าน
หนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตาํบลหนองขาว มีค่าร้อยละ 83.11 ซึงสูงกวา่
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เกณฑที์ตงัไว ้คือ ร้อยละ 75 และ 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองแหล่งเรียนรู้
ในเขตเทศบาลตาํบลหนองขาวในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ภาวณี ด่านศิระวานิชย ์(2553: 73-74) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง 
สาํหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงค ์1) เพือพฒันา
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั
นครศรีธรรมราชใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่าน
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั
นครศรีธรรมราชทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ขนัตอนการพฒันาหนังสือ                
คือ ศึกษาเอกสาร เก็บขอ้มูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูมี้ความรู้ จาํนวน 41 คน และจดั
ประเด็นสนทนากลุ่มกลุ่มพระสงฆ์ ผูรู้้ในทอ้งถิน ผูน้าํชุมชนจาํนวน 10 คน เพือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเนือหา วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม ประเมินคุณภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติมโดยผูเ้ชียวชาญ หาประสิทธิภาพของหนงัสือและทดลองใช้ กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ในการวจิยั คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร จาํนวน 30 คน เครืองมือทีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองยาํถินแดนเคร็ง 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อน-
หลังเรียน  แบบปรนัย  30 ข้อ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า                            
1) หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง จงัหวดันครศรีธรรมราชทีสร้างขึน มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 88.24/80.72 เป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด 2) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัอ่าน
หนังสืออ่านเพิมเติม เรืองยาํถินแดนเคร็ง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.01 โดย
ผลการเรียนรู้หลงัอ่านสูงกวา่ก่อนอ่าน และ 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง               
ยาํถินแดนเคร็ง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เป็นการวิจยัประเภทวิจยั
และพฒันา (R&D) ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยขนัตอนทีสําคญั ประกอบดว้ย 1) ศึกษาขอ้มูลเอกสาร                
2) เก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และการจดัสนทนากลุ่มผูรู้้ 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 3) วิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบเรียงเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม  
4) หาประสิทธิภาพของหนงัสือ โดยประเมินจากผูเ้ชียวชาญทางดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการ
พฒันาหนงัสือ ผูส้อน และนกัเรียน และ 5) การทดลองใชก้บันกัเรียน เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
หลงัจากการอ่านหนงัสือ และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม โดยจาก
งานวิจยัดงักล่าวมีผลการวิจยัเป็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ ผลสัมฤทธิหลงัการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม
สูงขึน และผลการประเมินดา้นความคิดเห็น พบว่าผูป้ระเมินและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสือ
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อ่านเพิมเติมนนัอยูใ่นระดบัมากหรือมากทีสุด  นอกจากนีหนงัสืออ่านเพิมเติมบางเล่มเปิดโอกาสให้
นกัเรียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองได ้ระหวา่งการอ่านหนงัสือโดยการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท
ทีมีแทรกในเนือหาแต่ละบท  แสดงให้เห็นวา่หนงัสืออ่านเพิมเติมช่วยเพิมพูนความรู้ให้แก่นกัเรียน 
และส่งเสริมให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง แต่อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาขนัตอนการวิจยั
เกียวกบัการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม ยงัไม่ปรากฏในประเด็นการสํารวจลกัษณะของหนังสือ              
อ่านเพิมเติมจากนักเรียนและครู สําหรับนาํมาใช้พฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะ
นาํมาขนัตอนดงักล่าวมาใช้ในงานวิจยัครังนี เพือให้ไดห้นงัสืออ่านเพิมเติมทีสนองความตอ้งการของ
นกัเรียน ครู และทอ้งถินอย่างแทจ้ริง สําหรับนาํมาใชพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
 

สรุป 
 จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าหนงัสืออ่านเพิมเติมเป็น
สือสิงพิมพที์เสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากหลกัสูตร ช่วยเพิมพูนความรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียน
แสวงความรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถ และความตอ้งการของตนสนองความอยากรู้อยากเห็นมี
จินตนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เพิมสูงขึน ในงานวิจยัการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิง สําหรับชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 ประกอบดว้ยขนัตอน ดงันี ขนัตอนที 1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงันี  ส่วนที 1 การศึกษาขอ้มูลทอ้งถินของชุมชนไร่ขิง 
และลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง มีขนัตอน คือ 1) การศึกษาหลกัสูตร หนงัสือ 
ตาํรา งานวจิยั 2) สาํรวจลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 3) เก็บขอ้มูลภาคสนาม และ4) จดัสนทนากลุ่ม
จากผูรู้้ในทอ้งถิน  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา  ส่วนที 2 การจดัทาํรูปเล่มและหาประสิทธิภาพ
หนงัสืออ่านเพิมเติม มีขนัตอน คือ 1) กาํหนดประเภทหนงัสือ 2)  กาํหนดจุดประสงค3์) กาํหนดระดบั
ผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย  4) ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา/หวัเรือง /ชือเรือง 
6) กาํหนดโครงสร้างเนือหา/โครงเรือง 7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษา
คน้ควา้อา้งอิง 9) กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบัตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ เพือนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนแบบหนึงต่อหนึง (One to One Tryout) แบบกลุ่ม
เล็ก (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม (Field Tryout) ขนัตอนที 2 การทดลองใชห้นงัสือ
อ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยนาํหนงัสืออ่านเพิมเติม
ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง   
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บทที  3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research) ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre  Experimental  
Designs) โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดงันี 

  1.1 การศึกษาขอ้มูลทอ้งถินของชุมชนตาํบลไร่ขิง และลกัษณะของหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  มีขนัตอนคือ 1) การศึกษาหลกัสูตร หนงัสือ ตาํรา งานวิจยั 2) สํารวจ
ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 3) เก็บขอ้มูลภาคสนาม และ 4) จดัสนทนากลุ่มจากผูรู้้ในทอ้งถิน  
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา 
  1.2  การจดัทาํรูปเล่มและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม มีขนัตอนคือ 

1) กาํหนดประเภทหนงัสือ 2) กาํหนดจุดประสงค์ 3) กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 4) ศึกษา
ความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา/หวัเรือง /ชือเรือง 6) กาํหนดโครงสร้าง
เนือหา/โครงเรือง 7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษาคน้ควา้อา้งอิง 9) กาํหนด
ลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบัตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ เพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนแบบหนึงต่อหนึง (One to One Tryout) แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) 
และแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 ขนัตอนที 2 การทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยนาํหนงัสืออ่านเพิมเติมไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตการวิจยัครังนีประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา เนือหา 
ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง ดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    ประชากรในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัไร่ขิง
วทิยา ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 15 หอ้งเรียน รวม  661 คน 

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1/3 ของ
โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 35 คน ซึงไดม้าจาก
การสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยการใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 2. ตวัแปรทีศึกษา สาํหรับในการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

  2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  
   2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  คือ 

   2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

   2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง    
 3.  เนือหา 
 ในการวจิยัในครังนีใชพ้ืนทีตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  ซึงมีเนือหา
ในการนาํมาพฒันาเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ดงันี 

  3.1 ลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง (สาระภูมิศาสตร์) 

  3.2 ประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง และสถานทีสําคญัของตาํบลไร่ขิง (สาระ
ประวติัศาสตร์) 

  3.3 รูปแบบการปกครอง วถีิชีวติ ภูมิปัญญาทอ้งถิน และบุคคลสําคญัของตาํบลไร่ขิง 
(สาระหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ) 

  3.4 อาชีพของคนไร่ขิงจากอดีตสู่ปัจจุบนั (สาระเศรษฐศาสตร์) 

  3.5 ความเชือและประเพณีทีสําคญัของคนไร่ขิง (สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม) 
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 4. ระยะเวลาทีใชท้ดลอง  
 ระยะเวลาทีใช้ในการทดลองหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  ในคาบเรียนรายวิชา   
ส21104 ประวติัศาสตร์ จาํนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลาจาํนวน 10 สัปดาห์  
 
แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลอง
ตามแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบ
หลงัเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 144) มีดงันี 

 ตารางที 3 แบบแผนการวจิยั 
 

ทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  

ก่อนใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 

ทดลอง ทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  

หลงัใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 

T1 X T2 

 

เมือ        T1    หมายถึง  การทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ก่อนใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 

X     หมายถึง  การใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง   
T2    หมายถึง  การทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง หลงัใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ดงันี 
 1.  หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง  
ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงประกอบดว้ย 5 บท เพือให้ครอบคลุม 5 สาระ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดงันี 

     บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง  (สาระภูมิศาสตร์)  

     บทที 2 เรืองเล่าคนไร่ขิง (สาระประวติัศาสตร์) 

     บทที 3 วถีิคนวถีิไร่ขิง    (สาระหนา้ทีพลเมือง ฯ) 

     บทที 4 ทาํกินถินไร่ขิง  (สาระเศรษฐศาสตร์) 

     บทที 5 งานบุญคนไร่ขิง (สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม)
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 2.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 5 แผน 

ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรืองถินนีทีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรืองเรืองเล่าคน
ไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรืองวิถีคนวิถีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรืองทาํกินถินไร่ขิง 
และแผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรืองงานบุญคนไร่ขิง  รวมทงัสิน 10 ชวัโมง 

 3.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 จาํนวน 1 ฉบบัเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ กาํหนดค่าคะแนนคือ 
ตอบถูก 1 คะแนน ถา้ตอบผดิ 0 คะแนน  
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี 

  ตอนที 1  สอบถามความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงมีประเด็นการประเมิน
ตามแบบของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์2) ดา้น
เนือหาและการใชภ้าษา 3) ดา้นภาพประกอบ 4) ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท และ 5) ดา้นประโยชน์ที
ไดรั้บจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 

  ตอนที 2 เป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติม โดยให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสือ
อ่านเพิมเติม จาํนวน 1 ขอ้ 

 
การสร้างเครืองมือในการวจัิย 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเครืองมือ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1.  หนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรือง  
ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ซึงประกอบด้วย 5 บท เพือให้ครอบคลุม 5 
สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีขนัตอนในการสร้าง ดงันี 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา (ปรับปรุง พุทธศกัราช 2554) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   

  1.2 ศึกษาแนวคิดเกียวกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม ในประเด็นดงันี 1) ความหมาย 
ลกัษณะและองคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิมเติม 2) รูปแบบการเขียนหนงัสืออ่านเพิมเติมประเภท
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สารคดี 3) ขนัตอนการสร้าง ออกแบบ และจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิมเติม 4) การหาประสิทธิภาพ
หนงัสืออ่านเพิมเติม 5) การประเมินหนงัสืออ่านเพิมเติม 6) ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสือ
อ่านเพิมเติม และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เพือนาํมาใช้ในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

  1.3  ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลตาํบลไร่ขิง จากเอกสารทีเกียวขอ้งตาํบลไร่ขิง ประกอบดว้ย 
หนงัสือวฒันธรรมสามพราน หนงัสือวฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา 
จงัหวดันครปฐม หนงัสือตาํนานประวติัวดัไร่ขิง หลกัสูตรโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา และสภาพของชุมชน
ไร่ขิง นาํมากาํหนดเป็นหวัขอ้เรืองของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยกาํหนดหัวขอ้เรืองหลกัให้ครอบคลุมกบั 5 สาระ ไดแ้ก่        

1) ลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง (สาระภูมิศาสตร์) 2) ประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง 
(สาระประวติัศาสตร์) 3) รูปแบบการปกครอง วิถีชีวิต วฒันธรรมทอ้งถิน และบุคคลสําคญัของตาํบล
ไร่ขิง (สาระหน้าทีพลเมือง ฯ)  4) อาชีพของคนไร่ขิงจากอดีตสู่ปัจจุบนั (สาระเศรษฐศาสตร์)                  
5) ความเชือและประเพณีทีสาํคญัของคนไร่ขิง (สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม)  
  1.4 การสัมภาษณ์นกัเรียนและครูเกียวกบัลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สัมภาษณ์นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 จาํนวน 15 คน โดยจาํแนกกลุ่มนกัเรียนเก่ง 

ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 5 คน และครู จาํนวน 10 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิง 
สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติัของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1   
และครู ดงันี 

   คุณสมบติัของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ในการจาํแนกกลุ่มนกัเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อนจากระดบัผลการเรียนเฉลีย รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เพือให้ไดข้อ้มูลลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีครอบคลุมกบักลุ่มนกัเรียนทีมีความสามารถคละกนั 
ดงันี 

    กลุ่มนกัเรียนเก่ง คือ กลุ่มนกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียนเฉลีย รายวชิากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั 3.00-4.00 

    กลุ่มนกัเรียนปานกลาง คือ กลุ่มนกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียนเฉลีย รายวชิา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั  2.00-2.99 

    กลุ่มนกัเรียนอ่อน คือ กลุ่มนกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียนเฉลีย รายวชิากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบัตาํกวา่ 2.00 
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   คุณสมบติัของครู ซึงมีคุณสมบติัตามทีผูว้จิยักาํหนด ดงันี เป็นครูทีมีประสบการณ์
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นระยะไม่นอ้ยกว่า 
15 ปี  เพือให้ได้ขอ้มูลลกัษณะของหนังสืออ่านเพิมเติมทีมีสาระทอ้งถินไร่ขิงสอดคล้องกบัการจดั             
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   1.4.1 ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสือ
อ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีรายละเอียด ดงันี 

   ขนัตอนที 1 ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง สํารวจพืนทีตาํบลไร่ขิง และศึกษา
แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือเกียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ และการเก็บ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
   ขนัตอนที 2 นาํขอ้มูลจากขนัตอนที 1 มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง
ลกัษณะของหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง โดยลกัษณะของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง มีรายละเอียด ดงันี 

   ตอนที 1 สอบถามดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูใ้ห้การสัมภาษณ์เกียวกบั
ชือ-สกุล และอาย ุจาํนวน 2 ขอ้ 
   ตอนที 2 ขอ้คาํถามทีใชใ้นการสัมภาษณ์เกียวกบัลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี 

   1.  ขอ้คาํถามสําหรับนกัเรียน จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ สิงทีนกัเรียนอยากรู้ในบริเวณ
ชุมชนไร่ขิง ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

  2.  ขอ้คาํถามสาํหรับครู จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่  ดา้นเนือหาในหนงัสืออ่านเพิมเติม 

และดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง 

   ขนัตอนที 3 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง เสนออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือใหข้อ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะวา่ควรปรับขอ้คาํถาม
ใหมี้ความชดัเจน สัน และกระชบัมากยงิขึน   
   ขนัตอนที 4 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรืองชุมชนคนไร่ขิง มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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   ขนัตอนที 5 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิงทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
ไปใชส้ัมภาษณ์กบันกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และครูโรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 
   1.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และการถอดแถบบนัทึกเสียง              
มาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
มากาํหนดเป็นประเด็นคาํถาม เพือนาํมาใชใ้นการเก็บขอ้มูลภาคสนามต่อไป 

  1.5  การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสํารวจพืนที การสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย กลุ่มพระสงฆ์  ผูรู้้ในทอ้งถิน กลุ่มชาวบา้น และผูน้าํชุมชน ซึงมี
คุณสมบติัตามทีผูว้จิยักาํหนดขึน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี 

   พระสงฆ์ ซึงตอ้งอาศยัหรือจาํพรรษาอยู่ในตาํบลไร่ขิง เป็นเจา้อาวาสวดั และ
รองเจา้อาวาสในตาํบลไร่ขิง เป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี 

   ผูรู้้ในทอ้งถิน ซึงตอ้งเกิดและอาศยัอยูใ่นตาํบลไร่ขิง เป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี 
เป็นผูที้ไดรั้บการยกยอ่งจากทอ้งถินในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิน
ดา้นประเพณีและวฒันธรรมในทอ้งถิน หรือผูที้นกัวชิาการทีแต่งตาํรา เอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง  
   ชาวบา้น ซึงเป็นคนทีมีพืนเพเป็นคนตาํบลไร่ขิงเดิม ตอ้งเกิดอาศยัอยู่ในตาํบล
ไร่ขิง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี  
   ผูน้าํชุมชน ซึงเป็นคนทีมีพืนเพเป็นคนตาํบลไร่ขิงเดิม ตอ้งเกิดอาศยัอยู่ในตาํบล           
ไร่ขิง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี เคยดาํรงตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
นายกเทศมนตรีตาํบลไร่ขิง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

   1.5.1  ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลทอ้งถินของ
ชุมชนตาํบลไร่ขิง มีรายละเอียด ดงันี 

    ขนัตอนที 1  ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือเกียวกบัการสร้าง           
แบบสัมภาษณ์ วธีิการสัมภาษณ์ และการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

    ขนัตอนที 2  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 1 มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ซึงกาํหนด
ขอบเขตของเนือหาจากโครงเรืองทีนาํมาใชพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม โดยลกัษณะของแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างขอ้มูลทอ้งถินของชุมชนไร่ขิง มีรายละเอียด ดงันี 

     ตอนที 1  สอบถามดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 
เกียวกบัเพศ อาย ุอาชีพ  ระดบัการศึกษา จาํนวน 4 ขอ้ 
     ตอนที 2 ประเด็นทีใชใ้นการสัมภาษณ์เกียวกบัขอ้มูลทอ้งถินของตาํบล
ไร่ขิง มีประเด็นทีใชใ้นการสัมภาษณ์ ดงันี 
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     1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

      1.1  ทีตงั ขนาด อาณาเขตของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร 

      1.2  สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

      1.3  ทรัพยากรธรรมชาติสัตวน์าํ และพืชนาํของตาํบลไร่ขิงทีพบหายาก 
หรือสูญพนัธ์ุไปแลว้ มีอะไรบา้ง 

     2. ดา้นประวติัความเป็นมา 
      2.1  การตงัถินฐานของชาวไร่ขิงเขา้มาอาศยัตงัแต่สมยัใด และตงั           
ถินฐานอยูที่บริเวณใด 

      2.2 ภูมินามของชือหมู่บา้นในตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีทีมา
อยา่งไร 

      2.3 ตาํนานทีสําคญัของตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีความเป็นมา
อยา่งไร 

      2.4   วดัไร่ขิงและวดัท่าพดู มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 

    3. ดา้นวถีิชีวติ 

      3.1  รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิงในอดีต-ปัจจุบนัมีลกัษณะ
การปกครองอยา่งไร 

      3.2  จากสภาพภูมิศาสตร์ส่งผลให้ชาวไร่ขิง มีความเป็นอยู่และวีถี
การดาํเนินชีวติอยา่งไร 

      3.3  ความเชือของชาวไร่ขิงมีอะไรบา้ง และมีความเป็นมาอยา่งไร 

      3.4  ภูมิปัญญาทอ้งถินของของชาวไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีขนัตอน
การทาํอยา่งไร 

    4. ดา้นบุคคลทีสาํคญั 

      4.1 หลวงพ่อแกว้  มีประวติัโดยย่ออยา่งไร และมีความสําคญัต่อชุมชน
ไร่ขิงในเรืองใด 

      4.2 หลวงพอ่ชืน มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และมีความสําคญัต่อชุมชน           
ไร่ขิงในเรืองใด 

      4.3 พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร 
และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

      4.4 ครูภูมิปัญญาทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง 
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         1. นายบุญปลูก ปลอดจินดา (ช่างแทงหยวก) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร 
และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

      2. นายสวา่ง ชูสุวรรณ (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดยยอ่
อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

      3. นายบุญรอด  โพธิแดง  (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดย
ยอ่อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

    5.  ดา้นอาชีพทีสาํคญั 

     5.1  อาชีพทาํนาของชาวไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร  
     5.2  อาชีพทาํสวนผลไม ้มีลกัษณะอยา่งไร 

     5.3   การคา้ขายแลกเปลียนสินคา้ของชาวไร่ขิงทีตลาดท่าเกวียน  มีลกัษณะ
อยา่งไร 

    6. ประเพณีทีสาํคญั 

     6.1 งานประจาํปีของหลวงพ่อวดัไร่ขิง และวดัท่าพูดมีความสําคญัและ
ความเป็นมาอยา่งไร 

     6.2 ประเพณีการทาํขวญัขา้วมีความเป็นมา และวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

    ขนัตอนที  3 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิง เสนอ
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือให้ขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะ
วา่ควรเพิมเติมคาํถามครอบคลุมกบัหวัขอ้เรืองทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม  
    ขนัตอนที 4 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิงมา
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
    ขนัตอนที 5 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิงที
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชส้ัมภาษณ์เก็บขอ้มูลภาคสนามต่อไป  

   1.5.2 ขนัตอนในการสัมภาษณ์ มีดงันี 

     1. สร้างความไวว้างใจโดยการพูดซึงกนัและกนั โดยพูดคุยสนทนาเรืองราว
ทวัไปให้ภาษาให้เหมาะกบัผูส้ัมภาษณ์ พร้อมทงัขออนุญาตใช้เครืองบนัทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
ประกอบการสัมภาษณ์ 

     2. ผูว้จิยัสัมภาษณ์ทีละประเด็น และมีการสรุปสาระสําคญัทีไดก่้อนเริมตน้
สัมภาษณ์ประเด็นใหม่ 
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     3. เมือสัมภาษณ์ครบทุกประเด็นผูส้ัมภาษณ์ ทบทวน สรุปสาระสําคญัที
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ และแสดงความขอบคุณผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

   1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และการถอดแถบบนัทึกเสียงมา
วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือให้ไดข้อ้มูลสําหรับนาํมาใชต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งจากการจดัสนทนากลุ่มต่อไป 
  1.6 จดัสนทนากลุ่ม เพือตรวจสอบเนือหาความถูกตอ้งของขอ้มูลเกียวกบัตาํบลไร่ขิง 
อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม จากทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยั การสํารวจพืนที 
และการสัมภาษณ์มารวบรวมวิเคราะห์ร่วมกบัผูร่้วมจดัสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพระสงฆ์  ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชน จาํนวน 10 คน จากประเด็นการจดัสนทนากลุ่มเกียวกบัขอ้มูล
ตาํบลไร่ขิง   
   1.6.1 ขนัตอนการสร้างแบบประเด็นสนทนากลุ่ม มีรายละเอียด ดงันี 

      ขนัตอนที 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี จากหนงัสือเกียวกบัการจดั
ประเด็นสนทนากลุ่ม 

      ขนัตอนที 2 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 1 มาสร้างเป็นแบบประเด็น
สนทนากลุ่ม ซึงกาํหนดขอบเขตของเนือหาจากโครงเรืองทีนาํมาใช้พฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม             
โดยลกัษณะของแบบประเด็นสนทนากลุ่ม  เรือง ขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิง มีรายละเอียด ดงันี 

     ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไป 

      ตอนที 2 ประเด็นทีใชใ้นการจดัสนทนากลุ่ม เกียวกบัขอ้มูลทอ้งถินของ
ชุมชนตาํบลไร่ขิง ดงันี 

    1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

     1.1 ทีตงั ขนาด อาณาเขตของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร 

     1.2   สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

     1.3 ทรัพยากรธรรมชาติสัตวน์าํ และพืชนาํของตาํบลไร่ขิงทีพบหายาก 
หรือสูญพนัธ์ุไปแลว้ มีอะไรบา้ง 

    2. ดา้นประวติัความเป็นมา 
     2.1 การตงัถินฐานของชาวไร่ขิงเขา้มาอาศยัตงัแต่สมยัใด และตงัถินฐาน
อยูที่บริเวณใด 

     2.2  ภูมินามของชือหมู่บา้นในตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีทีมาอยา่งไร 

     2.3  ตาํนานทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิงมีอะไรบา้งและมีความเป็นมาอยา่งไร 
     2.4  วดัไร่ขิงและวดัท่าพดู มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
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    3. ดา้นวถีิชีวติ 

     3.1 รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิงในอดีต-ปัจจุบนั มีลกัษณะการ
ปกครองอยา่งไร 

     3.2 จากสภาพภูมิศาสตร์ส่งผลให้ชาวไร่ขิง มีความเป็นอยู่และวีถีการ
ดาํเนินชีวติอยา่งไร 

     3.3 ความเชือของชาวไร่ขิงมีอะไรบา้ง และมีความเป็นมาอยา่งไร 

     3.4 ภูมิปัญญาทอ้งถินของของชาวไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีขนัตอนการ
ทาํอยา่งไร 

    4. ดา้นบุคคลทีสาํคญั 

     4.1 หลวงพ่อแกว้  มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และมีความสําคญัต่อชุมชน
ไร่ขิงในเรืองใด 

     4.2 หลวงพ่อชืน มีประวติัโดยย่ออย่างไร และมีความสําคญัต่อชุมชน           
ไร่ขิงในเรืองใด 

     4.3 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทป ฺ โญ) มีประวติัโดยย่อ
อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

     4.5 ครูภูมิปัญญาทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง 

         1. นายบุญปลูก ปลอดจินดา (ช่างแทงหยวก) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร 
และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

      2. นายสวา่ง ชูสุวรรณ (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดยยอ่
อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

      3. นายบุญรอด  โพธิแดง  (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดย
ยอ่อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

    5.  ดา้นอาชีพทีสาํคญั 

     5.1 อาชีพทาํนาของชาวไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร  
     5.2 อาชีพทาํสวนผลไม ้มีลกัษณะอยา่งไร 

     5.3 การคา้ขายแลกเปลียนสินคา้ของชาวไร่ขิงทีตลาดท่าเกวียน มีลกัษณะ
อยา่งไร 

    6. ประเพณีทีสาํคญั 

     6.1 งานประจาํปีของหลวงพ่อวดัไร่ขิง และวดัท่าพูดมีความสําคัญ                
และความเป็นมาอยา่งไร 
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     6.2 ประเพณีการทาํขวญัขา้วมีความเป็นมา และวธีิปฏิบติัอยา่งไร 
     ตอนที 3 ประเด็นทีใช้ในการจดัสนทนากลุ่มเพือรับทราบขอ้เสนอแนะ
     ขนัตอนที 3 สร้างแบบประเด็นสนทนากลุ่มขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิง เสนอ
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือให้ขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะ
วา่ควรปรับแกก้ารใชค้าํถามใหมี้ความชดัเจนมากขึน   
     ขนัตอนที 4 นาํแบบประเด็นสนทนากลุ่มขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิง   มาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

     ขนัตอนที 5 นาํแบบประเด็นสนทนากลุ่มขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิงทีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ นาํไปจดัประเด็นสนทนากลุ่มต่อไป 

   1.6.3 ขนัตอนในการจดัสนทนากลุ่ม มีดงันี 
     1. ผูว้ิจยัแนะนาํวตัถุประสงคข์องการจดัสนทนากลุ่ม พร้อมทงัขออนุญาต
ใช้เครืองมือประกอบการจดัประเด็นสนทนากลุ่ม เช่น กลอ้งถ่ายรูป เครืองบนัทึกเสียง บนัทึกระหว่าง
การดาํเนินการจดัสนทนากลุ่ม 

     2. สร้างบรรยากาศความไวว้างใจใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนารู้สึกสบายใจ และไวว้างใจ
ทีจะแสดงความคิดเห็น 

     3. ดาํเนินการสนทนากลุ่มตามประเด็นการจดัสนทนากลุ่ม 

     4. ผูว้ิจยัทบทวนสรุปประเด็นทีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วม
ประเด็นการจดัสนทนากลุ่ม และแสดงความขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประเด็นการจดัสนทนากลุ่ม 

   1.6.4 วเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการการจดัสนทนากลุ่ม และการถอดแถบบนัทึกเสียง 
มาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้นาํเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความ 
เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีผา่นการตรวจสอบเนือหาความถูกตอ้งของขอ้มูลเกียวกบัตาํบลไร่ขิง มาใชใ้นการพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ต่อไป 

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปขนัตอนการไดม้าของขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิง สําหรับนาํมาใช้
พฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงันี 1) เริมจากการศึกษาขอ้มูลตาํบลไร่ขิงจากเอกสาร ตาํราต่างๆ นาํมา
กาํหนดเป็นหวัขอ้เรืองหลกัในหนงัสืออ่านเพิมเติมให้ครอบคลุมกบั 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2) การสัมภาษณ์นกัเรียนและครูเกียวกบัลกัษณะของหนงัสืออ่าน
เพิมเติม เรืองชุมชนคนไร่ขิง ทงัดา้นเนือหาทีน่าสนใจและรูปแบบของหนงัสืออ่านเพิมเติม โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม 3) การเก็บขอ้มูลภาคสนามจาก
การสาํรวจพืนทีและการสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 4) การจดัสนทนากลุ่ม 
ตรวจสอบเนือหาความถูกตอ้งของขอ้มูลเกียวกบัตาํบลไร่ขิง โดยใชแ้บบประเด็นสนทนากลุ่มขอ้มูล
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ทอ้งถินไร่ขิง  ซึงในทุกขนัตอนนีทาํให้ไดข้อ้มูลทอ้งถิน ไร่ขิงทีตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน
ครู และทอ้งถิน อีกทงัมีความถูกตอ้งสาํหรับนาํมาจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิมเติมขนัตอนต่อไป  
  1.7 การจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิมเติม ในงานวจิยันีไดย้ึดแนวคิดขนัตอนการพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติมของจินตนา ใบกาซูย ีเป็นหลกัในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงมีการลาํดบั
ขนัตอนให้สอดคล้องกบังานวิจยั โดยในขนัตอนศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน
ผูว้จิยัไดเ้พิมการสาํรวจลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมจากนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และครู 
โดยใชก้ารสัมภาษณ์เพือใหก้ารพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมครังนี ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน ครู 
และทอ้งถินมากยงิขึน  มีขนัตอนดงันี 

   1.7.1 กาํหนดประเภทหนงัสือ  

     งานวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1โดย
เลือกรูปแบบประเภทสารคดี เนืองจากผูว้จิยัมีจุดประสงคมุ์่งทีจะใหส้ารประโยชน์ และความรู้เป็นสาํคญั 

1.7.2 กาํหนดจุดประสงค ์  
     ผูว้ิจยัไดก้าํหนดจุดประสงค์ ในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
เพือเป็นสือสิงพิมพที์เสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากหลกัสูตรเกียวกบัเรืองราวของทอ้งถิน 
ไร่ขิง โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เรืองราวในของไร่ขิง ซึงจะก่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ตลอดจนมีเจตคติทีดี เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถินไร่ขิง 

1.7.3 กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 

     ผูว้จิยัไดใ้ชพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน ชันมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงอยู่ใน
กลุ่มช่วงอายรุะหวา่ง 12 -14  ปี (ก่อนวยัรุ่น)  
   1.7.4 ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน  

     ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลกัษณะของหนังสืออ่านเพิมเติม 
จากนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และครูมาใชส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมตรงตามความตอ้งการของ
นกัเรียน ครู และชุมชนมากยงิขึน 

   1.7.5 กาํหนดเนือหา/หวัเรือง/ชือเรือง  
     ในงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้กาํหนดเนือหา/หัวเรืองโดยมีการบูรณาการ               
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมทงั 5 สาระ สําหรับนํามาใช้ในการพฒันา
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หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ประกอบดว้ย 
1. ลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง  
2. ประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง 

3. วถีิชีวติ ภูมิปัญญาของคนไร่ขิง  
4. บุคคลสาํคญัของตาํบลไร่ขิงในอดีต 

5. อาชีพของคนไร่ขิงจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

6. ความเชือ และประเพณีทีสาํคญัของคนไร่ขิง  
   1.7.6 กาํหนดแหล่งขอ้มูลศึกษาคน้ควา้อา้งอิง 

     แหล่งขอ้มูลทีใช้ในงานวิจยัครังนี ประกอบด้วย แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
ไดแ้ก่ ตาํราเอกสารทีเกียวขอ้งตาํบลไร่ขิง งานวิจยัดา้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม และแหล่งขอ้มูล
ปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การสํารวจพืนทีในตาํบลไร่ขิง การสัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถิน พระสงฆ์ ชาวบา้น และ
ผูน้าํชุมชน นอกจากนีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทีรวบรวมไดโ้ดยการจดัสนทนากลุ่ม จากนนันาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ เรียบเรียง จดัระเบียบข้อมูล เพือนํามาใช้ในการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม                

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 
   1.7.7 กาํหนดโครงสร้างเนือหา/โครงเรือง  
     โดยจดัแบ่งเนือหาเป็นบท มีการบูรณาการ 5 สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม คือ สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระที 2 หน้าที
พลเมืองและวฒันธรรม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที 4 ประวติัศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ 
โดยตงัชือเรืองแต่ละบทใหส้ัมพนัธ์ โดยมีองคป์ระกอบดงันี 

     1. ส่วนหนา้ของหนงัสือ ประกอบดว้ย  
          1.1 ปกหนา้ - ปกหลงั     
          1.2 ใบรองปก 

          1.3 หนา้ปกใน 

          1.4 คาํนาํ  
          1.5 สารบญั  
          1.6 คาํชีแจง  
     2. ส่วนเนือหาของหนงัสือ ประกอบดว้ย  

          2.1 เนือหาและภาพประกอบ  
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      บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง    (สาระภูมิศาสตร์)  

      บทที 2 เรืองเล่าคนไร่ขิง    (สาระประวติัศาสตร์) 

      บทที 3 วถีิคนวถีิไร่ขิง         (สาระหนา้ทีพลเมือง ฯ) 

      บทที 4 ทาํกินถินไร่ขิง    (สาระเศรษฐศาสตร์) 

      บทที 5 งานบุญคนไร่ขิง      (สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม) 

     3. ส่วนทา้ยของหนงัสือ ประกอบดว้ย  

          3.1  แบบฝึกหดัทา้ยบท  
          3.2  เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท  
          3.3  บรรณานุกรม  
          3.4  ประวติัผูเ้รียบเรียง  
   1.7.8 กาํหนดแนวการเขียน  

     ในงานวิจยันีผูว้ิจยัพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติมโดยใช้วิธีการเขียนแบบ
เรียงความ เป็นการเขียนเล่าเรือง เนืองจากเป็นวิธีการเขียนทีให้มุ่งสาระความรู้กบันกัเรียน มีความ
ยากง่ายเหมาะสมกบัวยั นาํเสนอเนือหาแก่ผูอ่้านจะไดเ้กิดความเพลิดเพลิน และคลอ้ยตามไปกบัผูว้จิยั  
   1.7.9 กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั 

     โดยงานวิจยันีได้พฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม ประเภทสารคดี สําหรับ
นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จึงกาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบัดงันี ในรูปเล่มขนาด 16 
หน้ายกพิเศษ หรือ14.6 21เซนติเมตร ใช้กระดาษถนอมสายตาในการพิมพ ์มีความยาวประมาณ  
50 - 100 หนา้ ใชต้วัอกัษรขนาด 16 พอ้ยท ์ในการพิมพด์ว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ และมีภาพประกอบ
ทีเนน้ภาพถ่ายจากของจริง และภาพวาดลายเส้น  
  1.8 นาํหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีพฒันาเสร็จสมบูรณ์ เสนออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพือใหข้อ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะวา่ดา้นลกัษณะรูปเล่ม 
การพิมพ ์ควรปรับการจดัขอ้ความในบางหนา้ไม่ใหแ้น่นจนเกินไป ดา้นเนือหาและการใชภ้าษา ควรปรับ
การใชภ้าษาในบางเรืองให้มีความสละสลวยขึนและเพิมเติมสรุปทา้ยบทในแต่ละบท ดา้นภาพประกอบ 
ควรปรับภาพบางภาพทีไม่ชดัเจน  มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  1.9 การตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จากผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นการใชภ้าษา จาํนวน 1 คน และผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือ 
จาํนวน 1 คน โดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามหลกัเกณฑ์
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การตรวจหนงัสือเสริมประสบการณ์ของกรมวิชาการ  ซึงผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการใชภ้าษาและผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือ   
   ผูเ้ชียวชาญดา้นการใชภ้าษา จาํนวน 1 คน มีคุณสมบติั คือ ตอ้งเป็นนกัเขียนทีมี
ผลงานเป็นทียอมรับ หรืออาจารยม์หาวิทยาลยัดา้นภาษาไทย หรือผูที้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
ดา้นภาษาไทย  
   ผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือ (Lay Out) จาํนวน 1 คน ซึงมีคุณสมบติั คือ 
ตอ้งเป็นบรรณาธิการหนงัสือของสํานกัพิมพ์ หรือนกัวิชาการทีปฏิบติัหน้าทีเกียวกบัการจดัพิมพ์
รูปเล่มหนงัสือ 
   1.9.1  ขนัตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที 1 มีรายละเอียด ดงันี 

    ขนัตอนที 1  ศึกษาแนวคิด หลกัการเกียวกบัการประเมินคุณภาพของหนงัสือ
อ่านเพิมเติม 

    ขนัตอนที 2  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 1 มาสร้างเป็นแบบประเมินคุณภาพ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงยึดตามหลกัเกณฑ์การประเมินหนงัสือเสริมประสบการณ์ของกรมวิชาการ
โดยลกัษณะของแบบประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม มีรายละเอียดดงันี 

     ตอนที 1 สอบถามดา้นความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนงัสืออ่าน
เพิมเติมแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที 1 การประเมินคุณภาพเนือหา แบ่งเป็นดา้นเนือหา ดา้นการเสนอ
เนือหา และดา้นการใชภ้าษา ดา้นที 2 การประเมินดา้นกายภาพของหนงัสือ แบ่งเป็นดา้นองคป์ระกอบอืน
ของหนงัสือ และดา้นการจดัวางรูปเล่มหนงัสือ ดา้นที 3 ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ 
     ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะอืนๆ 

    ขนัตอนที 3 เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือให้ขอ้เสนอแนะ ซึง
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรทาํแรงเงาในหัวขอ้รายการประเมิน และควร
ปรับภาษาในขอ้คาํถามบางขอ้ใหช้ดัเจนมากขึน 

    ขนัตอนที 4 นาํแบบประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

    ขนัตอนที 5 นาํแบบประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิงทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

87 

ผูเ้ชียวชาญดา้นการใชภ้าษาจาํนวน 1 คน และผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือจาํนวน 1 คนทีคุณสมบติั
ตามทีผูว้จิยักาํหนด ตรวจสอบคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมในคราวเดียวกนั 

   1.9.2  ผลการประเมินคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรืองชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1
โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการใชภ้าษา จาํนวน 1 คน และผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือ จาํนวน 1 คน 
มีผลปรากฏว่าหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึน มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง 4.00 - 5.00 โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.19 (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 225 - 229) ซึงผา่นเกณฑ์ทีตงัไว ้คือ มีค่าเฉลียโดยภาพรวมมากกวา่ 
3.50  ดงันนัแสดงวา่หนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้จิยัสร้างขึนมีความถูกตอ้งสมบูรณ์และนาํไปใชไ้ด ้
  1.10  นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญ เพือปรับปรุงหนงัสืออ่านเพิมเติมให้มีความ
สมบูรณ์มากยิงขึน ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะวา่ดา้นการประเมินคุณภาพเนือหา ควรปรับขอ้ความ
ไม่ให้แน่นจนเกินไปในบางหน้า ด้านการประเมินด้านกายภาพของหนังสือและด้านการจดัวาง
รูปเล่มหนงัสือ ควรปรับแบบฝึกหดัมีเนน้ความหลากหลายมากกวา่นี และการวางภาพบางภาพควร
มีการเกรินนาํบอกกวา่ใหท้ราบวา่เป็นเรืองใด 

  1.11  หาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ซึงผูว้ิจยักาํหนด
คุณสมบติัในการจาํแนกกลุ่มนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนจากระดบัผลการเรียนเฉลีย รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพือใหน้กัเรียนมีความสามารถคละกนั ดงันี 

    กลุ่มนักเรียนเก่ง คือ กลุ่มนักเรียนทีมีระดับผลการเรียนเฉลีย รายวิชา                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั 3.00-4.00 

    กลุ่มนักเรียนปานกลาง คือ กลุ่มนักเรียนทีมีระดับผลการเรียนเฉลีย 
รายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบั 2.00-2.99 

    กลุ่มนักเรียนอ่อน คือ กลุ่มนักเรียนทีมีระดับผลการเรียนเฉลีย รายวิชา                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบัตาํกวา่ 2.00  

   โดยมีขนัตอนหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม  ดงันี 
   1. การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) นาํหนงัสืออ่านเพิมเติม
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ 

เก่ง ปานกลาง อ่อน ระดบัละ 1 คน จาํนวนทงัหมด 3 คน และสัมภาษณ์เพือดูความเหมาะสมของ
เนือหา ความยากง่ายของภาษา ความเหมาะสมของการผลิตรูปเล่ม และคาํนวณหาประสิทธิภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงกาํหนดเกณฑ์เท่ากบั 85/85 ตามทีกาํหนดไว ้ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์ยงิขึน 
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   ผลการค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 แบบรายบุคคล หรือ
แบบหนึงต่อหนึง (Individual Tryout หรือ One to One Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 3 คน มีค่าประสิทธิภาพปรากฏผลดงัตารางที 4 ดงันี 

 

ตารางที 4 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 แบบรายบุคคล 
หรือแบบหนึงต่อหนึง  

 

 
คะแนน 

 
จํานวน
คน 

 
จํานวนเต็ม 

 
คะแนนเฉลยี 

( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหดัหลงัใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม 

3 25 20.33 2.08 81.33 

ผลการเรียนรู้หลงัใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม 

3 30 24.00 4.58 80.00 

 

   จากตารางที 4 แสดงการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล หรือแบบ
หนึงต่อหนึง (Individual Tryout หรือ One to One Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากบั 81.33/80.00 

(ดงัภาคผนวก ค หนา้ 230) พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข คือ หวัขอ้เรืองควรมีสีสัน และควรเพิมจาํนวน
ภาพประกอบมากขึน ผูว้ิจยัจึงแกไ้ขโดยการปรับปรุงหวัขอ้เรืองแต่ละบทให้มีสีสัน น่าสนใจ และ
เพิมจาํนวนภาพประกอบมากขึน เพือขยายความเขา้ใจในเนือหามากยงิขึน ทงันีค่าประสิทธิภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติม มีค่าเท่ากบั 81.33/80.00 ซึงตาํกวา่เกณฑ์ทีตงัไวคื้อ 85/85 ทงันีค่าประสิทธิภาพ
ทียอมรับให้ถือค่าความแปรปรวนระหว่าง 2.5-5%  นนัคือ ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ไม่ควรตาํ
กวา่เกณฑ์ทีตงัไว ้5% และค่า E1หรือE2 ทีคาํนวณไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพจะตอ้งใกลเ้คียงกนั
และห่างกนัไม่เกิน 5% (สุนนัทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 60)  ดงันนัค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคลจึง
อยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้  
   2. การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) นาํหนงัสืออ่านเพิมเติม
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

เก่ง  ปานกลาง อ่อนระดบัละ 3 คน จาํนวนทงัหมด  9 คน และสัมภาษณ์เพือดูความเหมาะสมของเนือหา 
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ความยากง่ายของภาษา ความเหมาะสมของการผลิตรูปเล่ม และคาํนวณหาประสิทธิภาพของหนงัสือ
อ่านเพิมเติมกาํหนดเกณฑเ์ท่ากบั85/85 ตามทีกาํหนดไว ้แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยงิขึน  
   ผลการค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 แบบกลุ่มย่อย 
(Small Group Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ เก่ง  ปานกลาง อ่อน ระดบัละ 3 คน 

จาํนวนทงัหมด  9 คน มีค่าประสิทธิภาพปรากฏผลดงัตารางที 5 ดงันี 

 

ตารางที 5 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 แบบกลุ่มยอ่ย  

 

 
คะแนน 

 
จํานวน
คน 

 
จํานวนเต็ม 

 
คะแนนเฉลยี 

( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหดัหลงัใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม 

9 25 21.00 3.16 84.00 

ผลการเรียนรู้หลงัใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม 

9 30 24.33 3.16 81.11 

 

 จากตารางที 5 แสดงการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 84.00/81.11 (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 231) พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข 
คือ การจดัรูปเล่มควรมีสีสันแบ่งแยกแต่ละบทชดัเจน และหวัขอ้ชือหนงัสือหนา้ปกควรใชสี้ให้โดดเด่น 
นอกจากนีการนาํเสนอเนือหา มีการใช้คาํบางคาํทีนักเรียนเขา้ใจ ผูว้ิจยัจึงแกไ้ขโดยการปรับปรุง   
การจดัรูปเล่มมีการใชสี้สันแบ่งแยกแต่ละบทชดัเจน หวัขอ้  ชือหนงัสือหนา้ปกควรใชสี้ให้โดดเด่น
มากยงิขึน และแกไ้ขคาํหรือประโยคทีนกัเรียนไม่ค่อยเขา้ใจ ทงันีค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม 
มีค่าเท่ากบั 84.00/81.11 ซึงตาํกวา่เกณฑ์ทีตงัไวคื้อ 85/85 ทงันีค่าประสิทธิภาพทียอมรับให้ถือค่า
ความแปรปรวนระหวา่ง 2.5-5% นนัคือ ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ไม่ควรตาํกวา่เกณฑที์ตงัไว ้5%

และค่า E1หรือ E2 ทีคาํนวณไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกลเ้คียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 5% 
(สุนนัทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 60)  ดงันนัค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย จึงอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้  
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   3. การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) นาํหนงัสืออ่านเพิมเติม
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง             
คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ระดบัละ 10 คน จาํนวนทงัหมด 30 คน และสัมภาษณ์เพือดูความเหมาะสม
ของเนือหา ความยากง่ายของภาษา ความเหมาะสมของการผลิตรูปเล่ม และคาํนวณหาประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงกาํหนดเกณฑเ์ท่ากบั 85/85 ตามทีกาํหนดไว ้ 

   ผลการค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้                    
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1               
แบบภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งคือ เก่ง  ปานกลาง อ่อน ระดบัละ10

คน จาํนวนทงัหมด 30 คน มีค่าประสิทธิภาพปรากฏผลดงัตารางที 6 ดงันี 

 

ตารางที 6 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 แบบภาคสนาม  

 

 
คะแนน 

 
จํานวน
คน 

 
จํานวนเต็ม 

 
คะแนนเฉลยี 

( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหดัหลงัใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม 

30 25 21.53 2.45 86.13 

ผลการเรียนรู้หลงัใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม 

30 30 24.10 2.71 80.33 

 

 จากตารางที 6 แสดงการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout)                
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 86.13/80.33 (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 232-233) พบขอ้ควรปรับปรุง
แกไ้ข คือ ภาพประกอบบางภาพมีขนาดเล็กเกินไปและไม่ชดัเจน และมีการปรับเปลียนใชภ้าพวาด
ลายเส้นแทน และการจดัรูปเล่มไดเ้พิมแถบสีหมายเลขหนา้  แบ่งแยกเนือหาแต่ละบทอยา่งชดัเจน
ใหง่้ายต่อการเปิดอ่าน ทงันีค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม มีค่าเท่ากบั 86.13/80.33 ซึงค่า 
E1 สูงกว่าเกณฑ์ แต่ค่า E2 ยงัตาํกว่าเกณฑ์ทีตงัไวคื้อ 85/85 ทงันีค่าประสิทธิภาพทียอมรับให้ถือ          
ค่าความแปรปรวนระหวา่ง 2.5-5% นนัคือ ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ไม่ควรตาํกวา่เกณฑ์ทีตงั
ไว ้5% (สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ, 2544: 60)  ดงันนัค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จึงอยูใ่นเกณฑ์
ทียอมรับได ้ แต่ในครังนีค่า E1 และ E2 ห่างกนัเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมทีให้นกัเรียนทาํกบัการ
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สอบหลงัเรียนไม่สมดุลกนั โดยค่า E1 มากกวา่ค่า E2 นนัคือ งานทีสอบหมายอาจจะง่ายกวา่การสอบ 
(ชยัยงศ ์ พรหมวงศ,์ 2556: 11) แสดงวา่แบบฝึกหดัทา้ยบทง่ายเกินไป เนืองจากค่า E1หรือ E2 ทีคาํนวณ
ไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกลเ้คียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 5% ดงันนัผูว้ิจยัปรับปรุง
แกไ้ขแบบฝึกหดัทา้ยบทใหมี้ความยากมากขึน จากนนัผูว้จิยัจึงนาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  

  1.12  นาํหนงัสืออ่านเพิมเติม มาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิงขึน ก่อนนาํไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งจริง  

  จากขนัตอนการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม  เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สรุปเป็นแผนภูมิที 2   
ไดด้งันี 
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แผนภูมิที 2  แสดงขนัตอนการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา      
                     และวฒันธรรม  เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

 

   

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางหลกัสูตร พทุธศกัราช 2551  
และหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน  

 

ขนัที 1 

ขนัที 2 

สาํรวจพืนทีตาํบลไร่ขิง และสมัภาษณ์กลุ่มพระสงฆ ์ ผูรู้้ในทอ้งถิน กลุ่มชาวบา้น และผูน้าํชุมชน ขนัที 5 

จดัสนทนากลุ่ม เพือตรวจสอบเนือหาความถูกตอ้งของขอ้มูลเกียวกบัตาํบลไร่ขิง ขนัที 6 

การจดัทาํรูปเล่มหนงัสืออ่านเพิมเติมตามแนวคิดของจินตนา  ใบกาซูย ีขนัที 7 

นาํหนงัสืออ่านเพิมเติมเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ เสนอแนะ 

แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 

ขนัที 8 

ตรวจสอบคุณภาพ โดยผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาและผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือ ขนัที 9 

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาและผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตหนงัสือ ขนัที 10 

นาํหนงัสืออ่านเพิมเติมไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง                
ไดแ้ก่  1) ทดลองใชก้บักลุ่ม 1:1:1   2) ทดลองใชก้บักลุ่ม 3:3:3 3) ทดลองใชก้บักลุ่ม 10:10:10 

 

ขนัที 11 

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยงิขึน ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง ขนัที 12 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม 

ขนัที 3 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลตาํบลไร่ขิง จากเอกสารทีเกียวขอ้งตาํบลไร่ขิง 

ขนัที 4 สมัภาษณ์นกัเรียนและครูเกียวกบัลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
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 2.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ซึงประกอบดว้ย 
5 แผน ใชเ้วลาสอน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน รวมทงัสิน 10 คาบเรียน มีขนัตอนการสร้าง
ดงันี  
  2.1 ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิง
วทิยา (ปรับปรุง พุทธศกัราช 2554) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  2.2 ศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยแบ่งเนือหาภายในหนงัสืออ่านเพิมเติมเป็น 5 เรือง เพือนาํมาสร้างเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 1) ถินนีทีไร่ขิง 2) เรืองเล่าคนไร่ขิง 3) วิถีคนวิถีไร่ขิง 4)  ทาํกินถินไร่ขิง 
และ 5) งานบุญคนไร่ขิง       
  2.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง จาํนวน 5 แผน ไดแ้ก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ที 1 เรือง ถินนีทีไร่ขิง จาํนวน 2 ชวัโมง แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง เรืองเล่าคนไร่ขิง 
จาํนวน 2 ชวัโมง แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง วิถีคนวิถีไร่ขิง จาํนวน 2 ชวัโมง แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 4  เรือง ทาํกินถินไร่ขิง จาํนวน 2 ชวัโมง  และแผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง งานบุญคน 
ไร่ขิง จาํนวน 2 ชวัโมง รวมทงัสิน 10 ชวัโมง     
  2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์              
เพือให้ขอ้เสนอแนะว่ากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขนัตอนควรมีความชดัเจน และควรปรับกิจกรรม
ขนันาํสู่บทเรียนใหมี้ความน่าสนใจมากยงิขึน 
  2.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

  2.6 นําแผนการจัดการเ รียนรู้ ทีปรับปรุงแล้วให้ผู ้เ ชียวชาญจํานวน  3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ 3) ผูเ้ชียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) แลว้หาค่าดชันีค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้
ผูเ้ชียวชาญพิจารณา ดงันี 

  + 1  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

      0  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   - 1     แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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 โดยพิจารณาจากสูตร 

      IOC = 
N

R
 

     

    เมือ IOC หมายถึง   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั 

           จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      R  หมายถึง   ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
      N  หมายถึง   จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตงัแต่ 
0.50 ขึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 236-238) 
 2.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิงขึนตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญ ซึงผูเ้ชียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่การเขียนขอ้สรุปทวัไปควรเขียนให้ชดัเจนและเป็นเหตุ
เป็นผลกนั ปรับจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง งานบุญคนไร่ขิง
ให้สัมพนัธ์กนั  และเพิมขนัตอนการจดักิจกรรมให้นักเรียนบนัทึกสาระสําคญัลงในสมุดในทุก
แผนการจดัการเรียนรู้ ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

 จากขนัตอนการสร้างเป็นการจดัการเรียนรู้ สรุปเป็นแผนภูมิที 3 ไดด้งันี 
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แผนภูมิที 3  แสดงขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ   
                      การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

 

 

 

ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 
(ปรับปรุง พทุธศกัราช 2554) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

ขนัที 1 

 

ขนัที 2 
ศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

ขนัที 3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง จาํนวน 5 แผน 

 

ขนัที 4 
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง เสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์             

ใหข้อ้เสนอแนะ 

ขนัที 5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์            

 

ขนัที 6 
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเทียงตรงเชิงเนือหา แลว้หาค่าดชันีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ขนัที 7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยงิขึนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 
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 3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ กาํหนดค่าคะแนน คือ ตอบถูก 1 คะแนน ถา้ตอบผิด 0 คะแนน 
โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดงันี 

  3.1 ศึกษาหลกัสูตรหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียน
วดัไร่ขิงวิทยา (ปรับปรุง พุทธศกัราช 2554) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เกียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เนือหา และการวดัประเมินผล 
  3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเครืองมือในการวดัและประเมินผล  
  3.3 ศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยแบ่งเนือหาภายในหนงัสืออ่านเพิมเติมเป็น 5 เรือง เพือนาํมาสร้างเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 1) ถินนีทีไร่ขิง 2) เรืองเล่าคนไร่ขิง 3) วิถีคนวิถีไร่ขิง 4)  ทาํกินถินไร่ขิง 
และ 5) งานบุญคนไร่ขิง 

  3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง  โดยวิเคราะห์
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ตามระดบัความรู้ของนกัเรียนทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธพิสัยตาม
แนวคิดของเบนจามิน บลูม (Bloom ’s Taxonomy, 2001) จาํนวน 30 ขอ้ให้มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และครอบคลุมเนือหาในหนงัสืออ่านเพิมเติม ดงัตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ ดงันี 

 

ตารางที 7   ตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
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รวม 

บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง        

1) บอกทีตงัและอาณาเขตของตาํบลไร่ขิงได ้ 1      1 

2) อธิบายลกัษณะการปกครองของตาํบลไร่ขิงได ้  1     1 

3) อธิบายลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ  
    ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิงได ้

 1    1 2 
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ตารางที 7   ตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง (ต่อ) 
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รวม 

 

บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง        

4) นกัเรียนวเิคราะห์ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของ 

     ตาํบลไร่ขิงทีส่งผลต่อการดาํเนินชีวติ 

   1  1 2 

5)  อธิบายทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิงได ้  1     1 

6) นกัเรียนอธิบายลกัษณะและสภาพทวัไปทาง
สังคม การศึกษา ศาสนา อาชีพของประชากร
ในตาํบลไร่ขิงได ้

 1     1 

 บทที 2  เรืองเล่าคนไร่ขิง        

7) อธิบายประวติัความเป็นมา ภูมินาม ตาํนาน   
ทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิงได ้

1 1     2 

8) วิเคราะห์เหตุการณ์สําคญัทางประวติัศาสตร์
ของตาํบลไร่ขิงในอดีตได ้

1   2   3 

บทที 3 วถีิคนไร่ขิง        

9)  อธิบายวถีิชีวติ ภูมิปัญญา วฒันธรรมทอ้งถิน  
ของผูค้นตาํบลไร่ขิงได ้

1 1     2 

10) วเิคราะห์ปัจจยัส่งผลต่อการเปลียนแปลงวถีิ      
ชีวติของผูค้นในอดีตและปัจจุบนัตาํบลไร่ขิงได ้

   1   1 

11) ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์ผลงานบุคคลทีสาํคญั  
       ของตาํบลไร่ขิงได ้

1   2   3 

บทที 4 ทาํกินถินไร่ขิง        

12) ระบุอาชีพทีสาํคญัในทอ้งถินได ้ 1   1   2 
13) อธิบายการเปลียนแปลงของอาชีพในอดีต 

      และปัจจุบนัของตาํบลไร่ขิงได ้
 1  1  1 3 
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ตารางที 7   ตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง (ต่อ) 
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รวม 

 

บทที 5 งานบุญคนไร่ขิง        

14) อธิบายความเป็นมาและความสาํคญัของ  
      โบราณสถานในทอ้งถินตาํบลไร่ขิงได ้

 1  1 1  3 

15) บอกคุณค่าของของศาสนสถานทีสาํคญัใน 

      ทอ้งถินตาํบลไร่ขิงได ้

  1 1   2 

16) อธิบายประเพณีทีสาํคญัตาํบลไร่ขิงได ้   1    1 

รวม 6 8 2 10 1 3 30 

 ทงันีผูว้ิจยัตอ้งออกแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จาํนวนทงัสิน 60 ขอ้ เพือนาํไปหา
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
แลว้จึงคดัเลือกขอ้สอบทีไดต้ามเกณฑที์กาํหนดใหค้งเหลือ 30 ขอ้  

  3.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์              
เพือตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรออก
ขอ้สอบให้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และควรปรับขอ้คาํถามและตวัเลือกคาํตอบ
ให้มีความชดัเจนมากยิงขึน จากนนัปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  3.6 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีสร้างขึนให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 
ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษา และผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล ตรวจดู
ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งรายขอ้ของแบบทดสอบ
กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซึงดชันี
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 แสดงวา่ ขอ้สอบมีความเทียงตรง ถา้ขอ้สอบทีมี      
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) นอ้ยกวา่ 0.50 จะตอ้งนาํไปปรับปรุงแกไ้ข เพือให้ไดข้อ้สอบจาํนวน 

30 ขอ้ โดยมีเกณฑ ์ดงันี 
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   ใหค้ะแนน + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคข์อ้นนั 

   ใหค้ะแนน    0  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคข์อ้นนัหรือไม่ 
   ใหค้ะแนน  - 1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่ตรงจุดประสงคข์อ้นนั 

  โดยผลของการหาดชันีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูเ้ชียวชาญโดยมีค่าเฉลียทงัฉบบั 
เท่ากบั 0.93 ไดค้่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าตาํสุดเท่ากบั 0.67 (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 213-220) 
  3.7 นําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีได้จากการตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา (Content Analysis) จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นภาษา และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปทดลอง (Tryout) 

กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/1 ทีไม่ใช่กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพือหาค่าความยากง่าย (p) ของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไดค้่าระหวา่ง 0.23–1.00 (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 221-223) โดยใชเ้กณฑ์
ความยากง่าย 0.20 – 0.80 และเพือหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบไดค้่าระหวา่ง 0.20-0.47  
โดยใชเ้กณฑ์ค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 186-188) ทงันีผูว้ิจยัได้
คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ใหค้งเหลือ 30 ขอ้ตามพฤติกรรมดา้นพุทธพิสัยทีกาํหนดไว ้
  3.8  นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีคดัเลือกแลว้จาํนวน30 ขอ้ มาหาค่าความ
เชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR - 20 ซึงไดค้่าความเชือมนัของแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง เท่ากบั 0.95 เพือนาํไปทดลองใชต่้อไป 

  3.9 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ไปใช้เป็นเครืองมือใน
การวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 จากขนัตอนการสร้างการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  
สรุปเป็นแผนภูมิที 4 ไดด้งันี 
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แผนภูมิที 4  แสดงขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับ   
                    นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1   

ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 
(ปรับปรุง พทุธศกัราช 2554) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

ขนัที 1 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3 
ศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

ขนัที 4 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้  ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน  
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

ขนัที 5 

สร้างแบบทดสอบปรนยั เรือง ชุมชนคนไร่ขิง จาํนวน 30 ขอ้ ตามแนวคิดของเบนจามิน บลูม 

 

ขนัที 6 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ  
แลว้นาํมาแกไ้ขตามปรับปรุง ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 

ขนัที 7 
นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

เพือหาค่าความยากง่าย (p) และคา่จาํแนก (r) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเครืองมือในการวดัและประเมินผล 

ขนัที 8 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัที 9 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อหนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 

จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี  
  ตอนที 1 สอบถามดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไป ประกอบดว้ย อาย ุเพศ จาํนวน  2 ขอ้ 

  ตอนที 2 สอบถามความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม ซึงมีประเด็นการประเมิน
ตามแบบของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ดา้นเนือหาการใชภ้าษา ดา้นลกัษณะรูปเล่ม
และการพิมพ ์ภาพประกอบ แบบฝึกหดัทา้ยบท และดา้นประโยชน์ทีไดร้ับจากการอ่านหนงัสือ
อ่านเพิมเติม โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามเกณฑลิ์เคอร์ท ดงันี 

5      หมายถึง มากทีสุด 
  4      หมายถึง มาก 
  3      หมายถึง ปานกลาง 
  2      หมายถึง นอ้ย 
  1      หมายถึง นอ้ยทีสุด 

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะอืน ๆทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม จาํนวน 1 ขอ้ 

โดยมีขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน มีรายละเอียด ดงันี 

  4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม และหลกัเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสาร 
และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 

  4.2 ร่างแบบสอบถามโดยมีประเภทของคาํถามทงัคาํถามปลายเปิดและคาํถาม
ปลายปิด โครงสร้างของแบบสอบถาม  

  4.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมแลว้ไป
ใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 

  4.4 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษา และผูเ้ชียวชาญดา้นการประเมิน เพือ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ         
ขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์(IOC : Index of Item Objective Congruence) เป็นรายขอ้ โดยมีเกณฑ ์ดงันี 

  ใหค้ะแนน + 1  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  ใหค้ะแนน    0  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  ใหค้ะแนน  - 1       แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

102 

  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์(IOC: Index of Item  Objective 

Congruence) มีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้ซึงหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00  (ดงัภาคผนวก ค หนา้ 239-240) 
  4.5 นาํแบบสอบถามทีแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
กลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้จิยัพฒันาขึน  
  จากขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปเป็นแผนภูมิที 5 ไดด้งันี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 5  แสดงขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม     
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับ 

                     นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น และหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

จากเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

ขนัที 1 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3 
นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ

และใหข้อ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

ขนัที 4 

 

ขนัที 5 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแลว้  ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเทียงตรงของเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

1. ขนัก่อนการทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

1.1 สร้างเครืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  2) แผนการจดัการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสือ
อ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง   
  1.2 ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) เพือวดัความรู้
พืนฐาน และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

2. ขันการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีได้
สร้างไว ้จาํนวน 5 แผน ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

  2.1 ผูว้จิยัแนะนาํการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง กบันกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/3 จาํนวน 35 คน  ซึงในงานวจิยัครังนีผูว้ิจยัเลือกทาํการทดลอง
กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงมีช่วงอายุ 12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) ตามแนวคิดของครรชิต   มนูญผล 
(2547: 10) ทีกล่าวถึงความสนใจแนวการอ่านหนงัสือของเด็กช่วงอายุ 12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) นนั
ชอบอ่านประเภทสารคดีทีมีเรืองราวน่าสนใจใกลต้วั มีเนือหาสาระสมจริง พร้อมทงัอธิบายแนวทางใน
การจดัการเรียนรู้โดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง เป็นเวลา  1 ชวัโมง 

  2.2 ผูว้ิจยัให้นกัเรียนศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ในคาบเรียนรายวิชา ส21104 ประวติัศาสตร์ จาํนวน                

1 คาบต่อสัปดาห์ โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมทีวิจยัสร้างขึนร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน      
5 แผน ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง ถินนีทีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง                     
เรืองเล่าคนไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง วิถีคนวิถีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง             

ทาํกินถินไร่ขิง และแผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง งานบุญคนไร่ขิง  รวมทงัสิน 10 ชวัโมง 

  2.3 นกัเรียนมีอิสระการทาํแบบฝึกหัดทา้ยบทหนงัสืออ่านเพิมเติม โดยสามารถเลือก 
ทาํหลงัจากการอ่านหนงัสือจบแต่ละบท และทาํแบบฝึกหดัทุกครังจนครบ 5 บท หรือทาํแบบฝึกหดั
ทา้ยบท หลงัจากอ่านหนงัสืออ่านเพิมเติมจบแลว้ทงัเล่ม จากนนัส่งสมุดแบบฝึกหัด และผูว้ิจยับนัทึก
คะแนนเก็บไว ้

 3. ขนัหลงัการทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Posttest) 
ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างทาํ เป็นเวลา 1 ชวัโมงและเก็บผลการทดสอบ จากนนันาํแบบสอบถาม
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ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมให้นกัเรียนทาํ โดยสอบถามความคิดเห็นใน
ส่วนของความเขา้ใจ 1) ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์2) ดา้นเนือหาและการใชภ้าษา 3) ดา้น
ภาพประกอบ 4) ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท และ5) ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิงไปสอบถามนกัเรียน 
แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผลการวจิยัตามลาํดบั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
 ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ มีรายละเอียดนี  
  1.1 ตรวจสอบหาคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี 

   1.1.1 ตรวจสอบหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้              
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ดงันี 
    ตอนที 1 ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
โดยใชค้่าเฉลีย ( x ) ใชแ้นวคิดของเบสท ์ (Best 1986: 195 อา้งถึงใน มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 167) 
ในการใหค้วามหมายของค่าทีประเมิน ดงันี  

     4.50 – 5.00   หมายความวา่    มากทีสุด 
     3.50 – 4.49   หมายความวา่    มาก 
     2.50 – 3.49   หมายความวา่    ปานกลาง 
     1.50 – 2.49   หมายความวา่    นอ้ย 
     1.00 – 1.49   หมายความวา่    นอ้ยทีสุด 
    ผูว้ิจยัตงัเกณฑ์ค่าเฉลีย ( x ) ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนังสือ    
อ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1ไวที้มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 
   ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ ทีเกียวกบัการนาํมาใชพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม              
ใชก้ารวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอแบบพรรณนาความ 
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   1.1.2 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเ ติมกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 (ชยัยงศ ์ พรหมวงศ,์ 2556: 10)  ดงันี 

   85 ตวัแรก หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้ โดย
การประเมินจากคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัดระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียน
ทงัหมดคิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ 85 

   สูตรที 1 E1   =  N
X 100 

 

  เมือ   E1  =  ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

   ΣX  =  คะแนนรวมของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

    N    =  จาํนวนนกัเรียน 

   A     =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 

  85 ตวัหลงั หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยการ
ประเมินจากคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียน
ทงัหมด คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ 85 

  สูตรที 2  E2   =     N
y  100 

  

  เมือ E2   =  ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม 

   Σy  =  คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคน 

    N  =  จาํนวนนกัเรียน 

    B  =  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

  1.2 ตรวจสอบหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยการตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item  Objective 

Congruence: IOC) 

  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง ดงันี 

   1.3.1 ตรวจสอบหาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหา         
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence:IOC) 

A 

B 
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   1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) คือ คุณสมบติัของเครืองมือแบบทดสอบที
วดัความรู้ (Knowledge) ทีระบุวา่ขอ้สอบนนัยากง่ายเพียงใด ใชส้ัญลกัษณ์ p เกณฑ์กาํหนดค่าความ   
ยากง่าย คือ 0.20-0.80 ถา้ค่าความยากง่าย น้อยกว่า 0.20 ถือว่าขอ้คาํถามนันยากเกินไป และถ้า         
ค่าความยากง่าย มากกวา่ 0.80 ถือวา่ขอ้คาํถามนนัง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 188)  
   1.3.3 ตรวจสอบอาํนาจจาํแนก (r) คือ คุณสมบติัของเครืองมือแบบทดสอบที
วดัความรู้ (Knowledge) ทีจาํแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ ใช้สัญลกัษณ์ r  เกณฑ์กาํหนดค่าอาํนาจ
จาํแนก คือ 0.20 ขึนไป ถา้ค่าอาํนาจจาํแนกน้อยกว่า 0.20 ถือว่าขอ้คาํถามนนัไม่สามารถจาํแนก             
เด็กเก่งและเด็กอ่อนได ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 186) 
   1.3.4 ตรวจสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้                    
ก่อนและหลงัเรียน เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ซึงงานวิจยันีใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 

Richardson) 
  1.4 ตรวจสอบคุณภาพของของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
ดว้ยการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   2.1  ตรวจสอบหาคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 

  2.2  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 หาค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติทดสอบแบบ t-test dependent 

  2.3 การแปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 วเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
    2.3.1 ขอ้มูลด้านสถานภาพและขอ้มูลทวัไป ใช้การหาค่าความถี และค่าร้อยละ 
(%)  

   2.3.2  ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที 2  หาค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) และตอนที 3 ใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูลแบบ
พรรณนาความ ซึงผูว้ิจยันาํผลมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลียและไดใ้ช้แนวคิดของเบสท์ (Best 

1986: 195 อา้งถึงในมาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 196) ในการใหค้วามหมายของค่าทีประเมิน ไดด้งันี 
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    4.50 – 5.00   หมายความวา่    เหมาะสมมากทีสุด 
    3.50 – 4.49   หมายความวา่    เหมาะสมมาก 
    2.50 – 3.49   หมายความวา่    เหมาะสมปานกลาง 
    1.50 – 2.49   หมายความวา่    เหมาะสมนอ้ย 
    1.00 – 1.49   หมายความวา่    เหมาะสมนอ้ยทีสุด 
 

สรุป 
 

 การวิจยั เรืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research) ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงัเรียน (The One-Group Pretest- Posttest Designs) 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1/3 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน                   
วดัไร่ขิงวิทยา อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีเรียนรายวิชา ส21104 ประวติัศาสตร์ จาํนวน 35 คน 
ซึงผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ทงันีหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึน
ไดผ้่านการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมจากผูเ้ชียวชาญ วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) และ
ขอ้มูลทีเป็นขอ้เสนอแนะการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) จากนนันาํมาหาค่าประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออ่านเพิมเติม โดยใช้ค่าการหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t – test) แบบ dependent 
และขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชน
คนไร่ขิง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลทีเป็น
ขอ้เสนอแนะการวเิคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั  ดงัตารางที 8 ดงันี 
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ตารางที 8  ตารางสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั  
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์ 

1. เพือพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
เรืองชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 
ใหมี้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  

- ศึกษาหลกัสูตร
เอกสาร ตาํรา และ
งานวจิยั 

- หลกัสูตร  
- หลกัสูตรสถานศึกษา 

- เอกสารทีเกียวขอ้ง 

- หลักสูตรเอกสาร  ตํารา 
และงานวิจัย  วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนือหา(Content Analysis) 

- การสัมภาษณ์
ลกัษณะของ
หนงัสืออ่าน
เพิมเติม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง 

 

-  ครู จาํนวน 10 คน 
-  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 
โรงเรียนวดัไร่ขิง
วทิยา เก่ง ปานกลาง 
อ่อน จาํนวน 15 คน 

- แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี 
  โครงสร้างลกัษณะหนงัสือ   
  อ่านเพิมเติม เรือง ชุมชน 

  คนไร่ขิง วิเคราะห์ขอ้มูล      
  โดยการวิเคราะห์เนือหา  
   (Content Analysis) 

- การสาํรวจพืนที 

- การสัมภาษณ์ 

- การจดัสนทนากลุ่ม 

- กลุ่มพระสงฆ ์ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน และชาวบา้น 
ซึงมีคุณสมบติัตาม
เกณฑ ์

-  แบบสัมภาษณ์                
  แบบมีโครงสร้าง 

-  แบบประเด็นสนทนากลุ่ม 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ 
ค่าร้อยละ(%) และ  
การวเิคราะห์เนือหา
(Content Analysis) 

- พฒันาหนงัสืออ่าน
เพิมเติม 

- - หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง 

  ชุมชนคนไร่ขิง 
- ตรวจสอบคุณภาพ 

   ของหนงัสืออ่าน 

   เพิมเติม 

-  ผูเ้ชียวชาญดา้น    
    การใชภ้าษา 
   จาํนวน  1 คน 

 - ผูเ้ชียวชาญดา้น   
   การผลิตหนงัสือ    
   จาํนวน  1 คน  

-  แบบประเมินคุณภาพของ  
หนงัสืออ่านเพิมเติม  

   วิ เคราะ ห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ า เ ฉ ลี ย ( x )แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที 8  ตารางสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์ 

1. เพือพฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
เรืองชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ ์

- หาประสิทธิภาพ  
   ของหนงัสืออ่าน 

   เพิมเติมแบบ
รายบุคคล 

(Individual 

Tryout) 

- นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 1 ที
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

คือ เก่ง  ปานกลาง 

อ่อน ระดบัละ 1 คน 
จาํนวน 3 คน 

-  หนงัสืออ่านเพิมเติม 

-  แบบทดสอบ 

   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้   
  การหาค่าประสิทธิภาพ        
  E1/ E2 และการวเิคราะห์  
   เนือหา (Content Analysis) 

- หาประสิทธิภาพ  
   ของหนงัสืออ่าน 

   เพิมเติมแบบกลุ่ม
ยอ่ย (Small Group 

Tryout) 

- นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 1 ที
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

คือ เก่ง  ปานกลาง 

อ่อน ระดบัละ 3 คน  
   จาํนวน 9 คน 

-  หนงัสืออ่านเพิมเติม 

-  แบบทดสอบ 

   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้   
   การหาค่าประสิทธิภาพ       
   E1/ E2 และการวเิคราะห์  
    เนือหา(Content Analysis) 

- หาประสิทธิภาพ  
   ของหนงัสืออ่าน 

   เพิมเติม   
   แบบภาคสนาม    

   (Field Tryout) 

-  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1        
ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

คือ เก่ง  ปานกลาง 

อ่อน ระดบัละ10คน 
จาํนวน 30 คน 

-  หนงัสืออ่านเพิมเติม 

-  แบบทดสอบ 

   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้   
    การหาค่าประสิทธิภาพ      
   E1/ E2 และการวเิคราะห์ 

   เนือหา (Content Analysis) 
2. เพือเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ก่อน
และหลงัจากการ
ใชห้นงัสือเพิมเติม 
เรือง ชุมชนคน         
ไร่ขิง สาํหรับ
นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 

- ทดส อบ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวดัผล
ก า ร เ รี ยน รู้ ก่ อน
เรียน 

- ทดส อบ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวดัผล
ก า ร เ รี ย น รู้ หลั ง
เรียน 

 

- นกัเรียนชนั 

   มธัยมศึกษาปีที 1/3 

   จํานวน  35 คน  ซึง
กําลังศึกษาในภาค
เรียนที 2 ปีการศึกษา 
2557โ ร ง เ รี ย น วัด  
ไร่ขิงวทิยา  

 

- หนงัสืออ่านเพิมเติม 

- แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้เรืองชุมชนคนไร่ขิง   

- แผนการจัดการ เ รียน รู้   
โ ด ย ใ ช้ ห นั ง สื อ อ่ า น
เพิม เ ติมก ลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
แ ล ะ วัฒนธ ร รม  เ รื อ ง 
ชุมชนคนไร่ขิง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8  ตารางสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์ 
   วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลีย ( x )ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใช้
สถิ ติทดสอบแบบ  t-test 

dependent 
3. เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที1 
ทีมีต่อหนงัสืออ่าน
เพิมเติม เรืองชุมชน
คนไร่ขิง  

- สอบถามความ
คิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
หนงัสืออ่าน
เพิมเติม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง 

-  นกัเรียนชนั 

   มธัยมศึกษาปีที 1/3 

   จาํนวน 35 คน 

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสือ
อ่านเพิมเติม  

   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x )

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการวเิคราะห์
เนือหา (Content Analysis) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 

บทที  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยั เรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Designs)โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนวดัไร่ขิง
วทิยาทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 35 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างขอ้มูล
ทอ้งถินไร่ขิง 3) แบบประเด็นสนทนากลุ่มขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิง 4) แบบประเมินคุณภาพของ
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 (สําหรับผูเ้ชียวชาญ) 5) หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
6) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 7) แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และ 8) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชน
คนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ซึงผูว้ิจยัดําเนินการวิจัยตามขนัตอนและมีผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี 
 ตอนที 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตอนที 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 
 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ขอนาํเสนอเป็น 4 
ประเด็น ประกอบดว้ย 1.1) ผลการศึกษาลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัเรียน และครู 1.2) ผลการศึกษา
ขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิงจากการสัมภาษณ์พระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชน 1.3) ผลการศึกษา
ขอ้มูลทอ้งถินไร่ขิงจากการสนทนากลุ่มพระสงฆ์  ผูรู้้ในทอ้งถิน ชาวบา้นและผูน้าํชุมชน 1.4) ผลการ
วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 รายละเอียดแต่ละประเด็น         
มีดงันี 
  1.1 ผลการศึกษาลกัษณะของหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขงิ 
   การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนนี เป็นผลการสังเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์กบั
นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 15 คนและครู10 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งันี 
   1.1.1 ผลการศึกษาลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1                
มีผลการสัมภาษณ์ ดงันี 
    ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของนกัเรียนทีให้การสัมภาษณ์โดยใช้
ค่าร้อยละ (%)  ประกอบดว้ย กลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 5 คน 
รวมทงัสินจาํนวน 15 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 เป็นเพศชาย จาํนวน               
7 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.67       
    ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์เกียวกบัดา้นเนือหาน่าสนใจ 
ทีควรนาํมาใช้หนังสืออ่านเพิมเติม และด้านลกัษณะของหนังสืออ่านเพิมเติมทีนักเรียนตอ้งการ             
ให้ปรากฏในหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชน คนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 นาํเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความ มีผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
     1. ดา้นเนือหาน่าสนใจทีควรนาํมาใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
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พบวา่ 1.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิงทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ ไดแ้ก่ อาณาเขต/ทาํเลทีตงั/
สถานทีสําคญั ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิง 1.2 ดา้นประวติั
ความเป็นมาของตาํบลไร่ขิงทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ ไดแ้ก่ การตงัถินฐานของกลุ่มชาวไร่ขิง ภูมินาม
ของชุมชนในตาํบลไร่ขิง ประวติัความเป็นมาของสถานทีสําคญัในตาํบลไร่ขิง เช่น ประวติัความเป็นมา
ของวดัไร่ขิง  ประวติัความเป็นมาของวดัท่าพดู  1.3 ดา้นวถีิชีวติของคนไร่ขิงทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการปกครองในอดีต-ปัจจุบนัของไร่ขิง การใชชี้วิตของชาวไร่ขิงในอดีต  และภูมิปัญญา
ทอ้งถินทีสาํคญัของชาวไร่ขิง 1.4 ดา้นบุคคลสาํคญัทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ ไดแ้ก่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) 1.5 ดา้นอาชีพทีสําคญัของคนตาํบลไร่ขิงทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ ไดแ้ก่ อาชีพ
ดงัเดิมทีสาํคญัของชาวไร่ขิงในอดีต  1.6 ดา้นความเชือและประเพณีทีสําคญัทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ 
ไดแ้ก่ ความศกัดิสิทธิของหลวงพอ่วดัไร่ขิง ตาํนานหลวงพอ่วดัไร่ขิง งานประจาํปีหลวงพ่อวดัไร่ขิง 
และประเพณีทีสาํคญัในทอ้งถิน  
     2. ดา้นลกัษณะหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบวา่ 2.1 ดา้น
ขนาดรูปเล่ม ควรมีขนาดพกพาไดส้ะดวก 2.2 ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษร 
ขนาด 16 พอ้ยซ์ มีสีสัน 2.3 ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก ภาพวาดลายเส้นมีสีสันสวยงาม  2.4 ดา้น
รูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบทหลากหลายรูปแบบ ไม่ยากเกินไป เช่น จบัคู่ ถูกผิด โยงเส้น ปริศนา
อกัษรไขว ้ เติมคาํตอบขึนอยูก่บัเนือหา 
   1.1.2  ผลการศึกษาลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับครู มีผลการสัมภาษณ์ดงันี 
    ตอนที 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของครูทีมีประสบการณ์การสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นระยะไม่น้อยกว่า 15 ปี  
โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ รวมทงัสินจาํนวน 10 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  
เป็นเพศชาย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีประสบการณ์การสอนโดยเฉลีย 29 ปี       
    ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์เกียวกบัดา้นเนือหาน่าสนใจ 
ทีควรนาํมาใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม และดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีครูตอ้งการให้ปรากฏ
ในหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 นาํเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความ มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
     1. ดา้นเนือหาน่าสนใจทีควรนาํมาใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบว่า 
1.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิงทีนกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ อาณาเขต/ทาํเลทีตงั/สถานทีสําคญั 
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ลกัษณะภูมิประเทศ (การเปลียนแปลงลกัษณะภูมิประเทศบริเวณแม่นาํท่าจีน) ลกัษณะภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิง ไดแ้ก่ สัตวน์าํทีอาศยัในแม่นาํท่าจีนและพรรณไมน้าํ 1.2 ดา้น
ประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิงทีนกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ การตงัถินฐานของชาวไร่ขิงการตงัถินฐาน
ของกลุ่มคนจีนและคนไทยในตาํบลไร่ขิง  ภูมินามทีสําคญัของชุมชนตาํบลไร่ขิง ไดแ้ก่ ชือหมู่บา้น
ต่าง ๆ ประวติัความเป็นมาของสถานทีสําคญัในตาํบลไร่ขิง เช่น วดัไร่ขิง วดัท่าพูด พระจุฬามณี 
และตาํนานของตาํบลไร่ขิง เช่น ตาํนานวดัไร่ขิง ตาํนานวดัท่าพูด 1.3 ดา้นวิถีชีวิตของชาวไร่ขิงที
นกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ รูปแบบการปกครองในอดีต-ปัจจุบนัของไร่ขิง การใชชี้วิตของชาวไร่ขิงในอดีต 
การคมนาคม ความเชือ และภูมิปัญญาทอ้งถินทีสําคญัของชาวไร่ขิง ไดแ้ก่ การทาํเถรอดเพล หตัถกรรม
จากเตย และงานแทงหยวก 1.4 ดา้นบุคคลสําคญัทีนกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่  พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) ครูภูมิปัญญาทอ้งถินทีไดรั้บ การยกย่องของตาํบลไร่ขิง ไดแ้ก่ นายบุญปลูก 
ปลอดจินดา (ช่างแทงหยวก) นายสวา่ง ชูสุวรรณ (ช่างทาํเถรอดเพล) นายบุญรอด โพธิแดง(ช่างทาํ
เถรอดเพล)  1.5 ดา้นอาชีพทีสาํคญัของคนตาํบลไร่ขิงทีนกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ อาชีพทีสําคญัของกลุ่มคน
ไร่ขิงในอดีตถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ การทาํนา  การทาํสวน  และการคา้ขาย และ1.6 ดา้นความเชือและ
ประเพณีทีสําคญัทีนกัเรียนควรรู้ ไดแ้ก่ ความศกัดิสิทธิของหลวงพ่อวดัไร่ขิง  ไดแ้ก่ ตาํนานหลวง
พอ่วดัไร่ขิง ตาํนานพีจุก-พีแกละ งานประจาํปีหลวงพอ่วดัไร่ขิง และประเพณีทีสาํคญัในทอ้งถิน  
    2. ดา้นลกัษณะหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบวา่ 2.1 ดา้นขนาดรูปเล่ม 
ควรมีขนาดพกพาไดส้ะดวก 2.2 ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษร ขนาด 16 พอ้ยซ์ 
มีสีสัน 2.3 ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก ภาพวาดลายเส้นมีสีสันสวยงาม ภาพประกอบควรเนน้ภาพถ่าย
เสมือนจริง และ2.4 ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบทหลากหลายรูปแบบ เช่น จบัคู่ ถูกผิดโยงเส้น 
ปริศนาอกัษรไขว ้ เติมคาํตอบ ขึนอยูก่บัเนือหา 
 จากนนัผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชน
คน ไร่ขิงทีได้จากนักเรียนและครูจาํนวน 10 คน มาวิเคราะห์สรุปหัวข้อเรืองและลักษณะของ
หนงัสืออ่านเพิมเติมโดยภาพรวม 
 สรุปผลการศึกษาลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
  ดา้นเนือหาน่าสนใจทีควรนาํมาใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีดงันี 
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  1.   ลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง ประกอบดว้ย 
   1.1  อาณาเขต/ทีตงัของตาํบลไร่ขิง 
   1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง 
   1.3  ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิง  (สัตวน์าํ และพืชนาํ) 
  2.   ดา้นประวติัความเป็นมา ประกอบดว้ย 
   2.1  การตงัถินฐานของกลุ่มคนในไร่ขิง 
   2.2  ภูมินามของชุมชนในตาํบลไร่ขิง 
   2.3  ตาํนานทีสาํคญัของชาวไร่ขิง 
   2.4  ประวติัความเป็นมาของสถานทีสําคญัในตาํบลไร่ขิง  ได้แก่ วดัไร่ขิง                 
วดัท่าพดู และตลาดท่าเกวยีน 
  3.   ดา้นวถีิชีวติของชาวไร่ขิง ประกอบดว้ย 
   3.1  รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิงในอดีต-ปัจจุบนั 
   3.2  ความเป็นอยูแ่ละวถีีการดาํเนินชีวติของชาวไร่ขิง 
   3.3  ความเชือของชาวไร่ขิง 
   3.4  ภูมิปัญญาทอ้งถินของชาวไร่ขิง 
  4.  บุคคลสาํคญัของตาํบลไร่ขิง ประกอบดว้ย  
   4.1  หลวงพอ่แกว้และหลวงพอ่ชืน (อดีตเจา้อาวาส รองเจา้อาวาสวดัท่าพดู) 
   4.2  พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) (อดีตเจา้อาวาสวดัไร่ขิง) 
   4.3  ครูภูมิปัญญาทอ้งถินทีไดรั้บการยกยอ่งของตาํบลไร่ขิง ไดแ้ก่ นายบุญปลูก 
ปลอดจินดา (ช่างแทงหยวก) นายสว่าง ชูสุวรรณ (ช่างทาํเถรอดเพล) และนายบุญรอด โพธิแดง 
(ช่างทาํเถรอดเพล)       
  5.  อาชีพทีสาํคญัในอดีตถึงปัจจุบนัของชาวไร่ขิง ประกอบดว้ย  
   5.1  อาชีพทาํนา 
   5.2  อาชีพทาํสวนผลไม ้
   5.3  อาชีพการคา้ขาย (ตลาดท่าเกวยีน) 
    6.  ประเพณีทีสาํคญัของชาวไร่ขิง  ประกอบดว้ย  
   6.1  งานประจาํปีของวดัไร่ขิงและวดัท่าพดู 
   6.2  ประเพณีการทาํขวญัขา้ว 
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 ดา้นลกัษณะหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีดงันี   
  1. ดา้นขนาดรูปเล่ม  ควรมีขนาดพกพาไดส้ะดวก(พอ๊กเก๊ตบุ๊ค) ขนาดแบบเรียนขนาด
กลาง 14.8 x 20 เซนติเมตร  
  2. ด้านรูปแบบและขนาดตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษร ขนาด 16 พอ้ยซ์ มีสีสัน
สวยงามแบ่งแยกเนือหาแต่ละบท 
  3. ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก ภาพวาดลายเส้นมีสีสันสวยงาม ภาพประกอบ ควรเนน้
ภาพถ่ายเสมือนจริง  
  4. ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบทหลากหลายรูปแบบ เช่น จบัคู่ ถูกผิดโยงเส้น 
ปริศนาอกัษรไขว ้ เติมคาํตอบขึนอยูก่บัเนือหาไม่ยากจนเกินไป 
 
  1.2 ผลการศึกษาข้อมูลท้องถินไร่ขิงจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ผู้รู้ในท้องถิน                            
และชาวบ้าน 
   การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนนี เป็นผลการสังเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์พระสงฆ ์
ผูรู้้ในทอ้งถิน ชาวบา้น และผูน้าํชุมชน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งันี 
    ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติค่าร้อยละ (%) โดยผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย กลุ่มพระสงฆ์ ผูรู้้ในทอ้งถิน ชาวบา้น 
และผูน้าํชุมชน รวมทงัสิน 34  คน เป็นเพศชาย จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ55.88 และเป็นเพศหญิง  
จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 
    ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตาํบล                
ไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เพือนาํไปใชเ้ป็นเนือหาในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม 
ซึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอเป็น 6 ประเด็น คือ ประเด็นที 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของ
ตาํบลไร่ขิง ประเด็นที 2 ด้านประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง ประเด็นที 3 ด้านวิถีชีวิตของ
ชาวไร่ขิง ประเด็นที 4 ดา้นบุคคลทีสําคญัของตาํบลไร่ขิง ประเด็นที 5 ดา้นอาชีพทีสําคญัของตาํบล
ไร่ขิง และประเด็นที 6 ดา้นประเพณีทีสาํคญัของชาวไร่ขิง 
  ประเด็นที 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า 
ตาํบลไร่ขิงเป็นดินแดนทีมีสภาพภูมิประเทศเป็นพืนทีราบลุ่มและมีภูมิอากาศทีเอือประโยชน์แก่ 
การตงัถินฐาน โดยมีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางพืนทีหล่อเลียงชาวไร่ขิงมาหลายชวัอายุคน ส่งผลให้
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด ดงัตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ต่อไปนี 
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  “...การทีแม่นาํท่าจีนไหลผ่านพืนทีกลางตาํบลไร่ขิงทาํให้พืนดินบริเวณริมตลิงสองชายฝัง เกิดเป็น
ฝังคุ้ง คือ พืนทีริมตลิงทีถูกนาํไหลกัดเซาะเกิดการพังทลาย  และฝังแหลมหรือฝังเลน  คือ พืนทีนาํพัดพาตะกอน
ของดินเลนมาทับถมงอกออกมา เรียกว่า ตะกอนหัวหาด... ” 
          (นางอารยา ทองปรีชา) 
  “...สภาพอากาศของตาํบลไร่ขิงฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาว
อากาศไม่หนาวจัด  เพราะทีตังตาํบลไร่ขิงอยู่ใกล้กับปากอ่าวไทย... ”   
          (นางนฤมล วฒันพิทกัษพ์งษ)์ 
  “...อดีตตาํบลไร่ขิงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นาํจืด ได้แก่ ปลาเสือ ปลาบู่ ปลากระทิง ปลาหลด            
ปลากระโห้ และสัตว์นาํกร่อย ได้แก่ ปลาตีน ปลากะพงขาว ปูทะเล กุ้งเคย แต่ปัจจุบันสัตว์นาํกร่อยบางชนิด                     
ได้สูญพันธ์ุจากแม่นาํท่าจีน เพราะการสร้างเขือนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีขึน เพือปล่อยนาํจืดดันนาํเค็มลง               
สู่ทะเลทาํให้นาํเคม็ขึนมาไม่ถึง ...”  
          (นายศกัดิชยั เทพเจริญนิรันดร์) 
  “...กุ้งก้ามกรามเคยมีชุกชุมมากในแม่นาํท่าจีน ถึงขนาดใช้มือเปล่าจับได้ตามโคนสะพาน หรือ              
ขอนไม้ผุๆ  กุ้งก้ามกรามได้สูญพันธ์ุจากแม่นาํท่าจีนไปหมดเมือประมาณ 30 ปีทีผ่านมา... ” 
          (นายวรัิตน์  สงกา) 
   “...พืชทีมกัพบตามแนวชายตลิงตลอดริมสองฝังแม่นาํ ได้แก่ ต้นอ้อ ต้นลาํเจียก ต้นหนามหมอ                 
ต้นเตยหนาม ชาวบ้านเรียกว่า ชายเฟือยซึงมีประโยชน์มาก เช่น ใช้กันตลิงพังจากคลืนเรือ เป็นแหล่งอาศัยของ
ปลานานาชนิด ปัจจุบันพืนทีบริเวณริมหน้าหน้าบ้านแต่ละหลงัมกัปลกูผักบุ้งจีนไว้ชายฝังแม่นาํเพือจาํหน่าย... ”   
          (นางเรืองทิพย ์ จนัทิสา) 
  “...ชายเฟือยทีขึนตามริมตลิงสามารถนาํมาใช้รักษาโรค ได้แก่ ต้นเหงือกปลาหมอนาํจืด  ต้มยา
ใช้รักษาโรคผิวหนัง ผืนคัน กลากเกลือน ผลมะกอกนาํดองจะมีรสหวานชุ่มคอแก้กระหายนาํ  นาํมาใช้ในการ
รักษาโรคตาปลา โรคผิวหนังเรือรัง โดยนาํผลมาเผาตาํผสมนาํมนัพืช หรือนาํผลสดขยีทากส็ามารถรักษาอาการแก้
ปวดตามข้อและกล้ามเนือ... ”   
          (นายวรัิตน์  สงกา) 
 
  ประเด็นที 2 ดา้นประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า
ตาํบลไร่ขิงเป็นชุมชนทีเก่าแก่จากหลกัฐานทีมาของภูมินามหมู่บา้น ตาํนานวดัท่าพูด และตาํนาน
หลวงพ่อวดัไร่ขิง เป็นสิงทีบ่งบอกถึงวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเชือ ความศรัทธาของคนในชุมชน     
ดงัตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ต่อไปนี 

“ ...ครังเมือเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 2 ได้มีชาวกรุงศรีอยธุยาอพยพลีภัยสงครามมาตังถินฐาน 
เนืองจากมีการพบหลักฐานจารึกบนก้อนอิฐมอญทีพบบริเวณอุโบสถวัดท่าพูดและใบเสมาทีทําด้วยหินทราย              
สีแดงบริเวณรอบๆอุโบสถนันเป็นศิลปะสมยักรุงศรีอยธุยา ต่อมาเริมมีคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นชาวแต้จิวมักจะเป็น
ผู้ชายเดินทางเข้ามาจากการติดต่อค้าขายทางเรือแล้วได้แต่งงานกับหญิงไทยจึงได้ตังถินฐานพืนทีฝังเกาะ...”  
          (นายสญัญา  สุดลาํเลิศ) 
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 “...ตาํบลไร่ขิง ตังขึนเมือใดไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงว่ามีชาวจีนมาตังถินฐานบ้านเรือน 
และได้ประกอบอาชีพปลกูขิง เนืองจากมีพืนทีทีเหมาะแก่การปลูกขิงและทาํกันเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํให้ราษฎร
บริเวณใกล้เคียง เรียกพืนทีติดปากกันว่าตาํบลไร่ขิง...”   
          (นายมานะ เถียรทว)ี 

 “...หมู่บ้านคลองท่าพูด  มีตาํนานเล่าสืบต่อกันมาหลายตาํนาน ได้แก่ ตาํนานแรกเดิมบริเวณนี
เป็นท่านาํมีชาวบ้านมาตักใช้กันมากทําให้เกิดการพบปะพูดคุยกัน ต่อมาเมือมีการสร้างวัดซึงมีท่านาํนีอยู่                            
จึงเรียกชือว่าวดัท่าพูด และเกิดเป็นหมู่บ้านขึน เรียกว่าหมู่บ้านท่าพูด เนืองจากการพูดคุยกันของชาวบ้านนันเอง...”  
          (นายวรัิตน์ นอ้ยประชา) 
   “...หมู่บ้านท่าเกวียน มีเรืองเล่าว่าสมัยก่อนการคมนาคมจะใช้เกวียนบรรทุกข้าว สินค้าต่างๆ 
มาถ่ายลงทีท่านาํของหมู่บ้าน เพือจะนาํสินค้าไปขายซึงแต่เดิมเป็นตลาดบริเวณนี จึงได้ชือว่าบ้านท่าเกวียน...” 
          (นางพวงกาญจน์ กรุงกาญจนา) 
  “...ตาํนานวัดท่าพูด  มีตาํนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีพีน้องสองคนนังพิงจอมปลวกอยู่ พอพีชาย
นอนหลับไป น้องชายมองเห็นตัวแมงดาวเรืองคลานออกมาจากจมูกพีชาย และคลานหายเข้าไปในจอมปลวก 
ต่อมาตนเองกน็อนหลับแล้วฝันว่ามีภูติมาบอกทีซ่อนขุมทรัพย์ และขอให้ขุดเอาสมบัติมาขายเพือนาํเงินมาสร้าง
วดัพอตืนขึนมาสองพีน้องจึงชวนกันมาขดุดูทีจอมปลวกและพบทรัพย์สมบัติจาํนวนมาก จึงเอามาขายเพือนาํเงิน
มาสร้างวดัและตังชือวดัว่าวดัเจตภูติ ต่อมาจึงเรียกเพียนมาเป็นวดัตะพูดและวดัท่าพูดในปัจจุบัน...” 
          (นายมานะ เถียรทว)ี 
  “...ตาํนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีตาํนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายตาํนาน ตาํนานที 1 เล่าว่ามี
พระพุทธรูปลอยนาํห้าองค์ตรงกับคาํว่าปัญจะภาคีปาฏิหาริยะกระสินธ์ุโน พระพุทธรูปทังห้าองค์นันลอยนาํไป
ทางใต้ตามแม่นาํทัง 5 สาย ชาวบ้านชาวเมืองตามริมแม่นาํเห็นพระพุทธรูปทัง  5 องค์ลอยนาํมากพ็ากันเลือมใส            
จึงพากันอาราธนาให้ขึนสถิตอยู่ตามวดัต่างๆได้แก่ พระพทุธรูปองค์แรก ลอยตามลาํนาํท่าจีนได้รับการอัญเชิญขึน
สถิต ณ วดัไร่ขิง เรียกกันว่าหลวงพ่อวดัไร่ขิง  องค์ที 2 ลอยตามลาํนาํเจ้าพระยา เรียกกันว่า หลวงพ่อโต วัดบางพลี 
องค์ที 3 ลอยตามลาํนาํแม่กลอง เรียกกันว่า หลวงพ่อวัดบ้านแหลม องค์ที 4 ลอยตามลาํนาํเพชรบุรี เรียกกันว่า 
หลวงพ่อวดัเขาตะเครา และองค์ที 5 ลอยมาตามลาํนาํบางปะกง เรียกกันว่า หลวงพ่อโสธร...” 
          (พระครูธีรวฒัน์ ปัญญาธีโร) 
  “...ตาํนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึงเป็นตาํนานของชาวนครปฐมเล่าว่าพระพุทธรูปลอยนาํมาสาม
องค์แสดงปาฏิหาริย์ลอยไปยังบ้านศรีมหาโพธิ ซึงมีต้นโพธิใหญ่ จึงเรียกตาํบลนันว่า “บางพระ” จากนันพระพุทธรูป
สามองค์นีลอยนาํขึนไปจนถึงปากแม่นาํท่าจีนแล้วกลับลอยทวนนาํขึนมา จึงเรียกตาํบลนันว่าสามประทวนหรือ
สัมปทวน ตาํบลทีชาวบ้านชวนกันลงไปชักพระขึนแต่ไม่สาํเร็จ ชาวบ้านพากัน เปียก หนาวได้ขึนมาตากแดดตาก
ลม จึงเรียกว่า “ลานตากฟ้า” และ “บ้านตากแดด” ซึงปัจจุบันตาํบลนีอยู่ในอาํเภอนครชัยศรี ครันถึงตาํบลไร่ขิง
พระพทุธรูปองค์แรกคือหลวงพ่อวดัไร่ขิง  องค์ทีสองคือหลวงพ่อวดับ้านแหลม องค์ทีสามคือหลวงพ่อวดัเขาตะเครา...”  
          (นายพรเทพ ปัถว)ี 
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  ประเด็นที 3 ดา้นวิถีชีวิตของชาวไร่ขิง สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่าชาวไร่ขิงอยูก่นั               
อยา่งเรียบง่ายผกูพนักบัแม่นาํท่าจีน อีกทงัมีความเชือซึงหล่อหลอมกลายเป็นส่วนหนึงของวิถีชีวิต 
ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถินทีนาํธรรมชาติมาทาํให้เกิดประโยชน์ทงัดา้นความคิด ประโยชน์ และความ
สวยงาม ดงัตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ต่อไปนี 
   “...ในอดีตการสัญจรไปมาของชาวไร่ขิงใช้เรือเป็นพาหนะ ซึงลักษณะของเรือแต่ละชนิดมี
ความแตกต่างกันไปตามลกัษณะการใช้งาน เรือแบ่งเป็นสองชนิด คือ เรือขุดเป็นเรือทีทาํจากไม้ทังต้น ส่วนใหญ่
จะเป็นไม้สัก ไม้ตะเคียน เรือชนิดนีจะไม่มีกระดูกงูตรงกลางลาํเรือ เช่น  เรือมาด เรือหมู เรือหางยาง และเรือต่อ  
เป็นเรือทีประกอบจากไม้เป็นชินๆ ตรงกลางมีกระดูกงูเป็นตัวยึดส่วนประกอบต่าง  ๆ ของลาํเรือ เช่น  เรือสาํปัน 
เรือเอียมจุ๊น เรืออีแปะ เรือแท็กซี หรือเรือลากจูง และเรือบริษัท หรือเรือเมล์...” 
          (นางประจวบ สงกา) 
  “...ความเชือชาวไร่ขิงมีในอดีตทียังสืบต่อกันมาในปัจจุบันยังคงพบเห็นได้  ได้แก่ ความเชือ
เรืองศาลพระภูมิ ศาลตายาย  โดยศาลตายายจะแตกต่างจากศาลพระภูมิ คือ ศาลตายายจะมีเสา 4 ต้น และจะเตียกว่า
ศาลพระภูมิ ตัวเรือนจะเป็นบ้านทรงไทยขนาดเลก็ มีตุ๊กตาตากับยายวางไว้ในบ้านตามความเชือว่าศาลตายายเป็น
ศาลของเจ้าของที ส่วนศาลพระภูมิเป็นศาลของเทวดาทีดูแลรักษาทีแห่งนี มีลกัษณะตังอยู่บนแท่นทียกจากพืนใน
ระดับสายตา ศาลตายายมกัตังคู่กับศาลพระภูมิ เครืองเซ่นไหว้กจ็ะเหมือนกับศาลพระภูมิ แต่ศาลตายายจะจุดธูป 9 ดอก 
ส่วนศาลพระภูมิจะจุดธูป 5 ดอก...”  
          (นางรําพึง สุวรรณพงศ)์ 
  “...ความเชือเรืองการเสียงทายการไว้ผมจุก โก๊ะ และแกละ  โดยเชือว่าหากเดก็มีอาการเจ็บป่วย 
จะต้องมีพิธีกรรมเสียงทาย โดยให้เดก็คนนันเลือกหยิบตุ๊กตาเสียงทายทีไว้ผมแบบต่าง ๆ  เดก็กต้็องไว้ทรงผมเดียวกับตุ๊กตา
ทีเสียงทายนัน  จะทาํให้เดก็หายจากอาการเจ็บป่วย จากนันเมือเดก็อาย ุ7 ขวบ หรือมากกว่านัน จะมีการโกนผมจุก 
ชาวบ้านเชือกันว่าเป็นเสมือนการตัดสิงไม่ดี หรือขจัดโรคภัยออกไป แม้ในปัจจุบันความเชือนียงัคงพบอยู่...”  
          (นายเชาว ์จินดาวงศ)์ 
  “...ความเชือเรืองแม่ย่านางเป็นสิงศักดิสิทธิทีสถิตอยู่บนหัวเรือ  ซึงเป็นผู้นาํโชคหรือความหายนะ
มาสู่เรือตนได้  ชาวไร่ขิงจะบูชาแม่ย่านางเฉพาะเรือใหญ่เท่านัน โดยก่อนทีจะออกเรือชาวบ้านกจ็ะต้องไหว้ แม่ย่านาง
ทุกครัง  เครืองเซ่นไหว้แม่ย่านาง ประกอบด้วย ผ้าสี นาํมะพร้าวอ่อน ไข่ต้ม บายศรี ปัจจุบันความเชือในเรืองนีได้
เลือนหายไปแล้ว...” 
          (เรือตรีประสิทธิ ทองวงษ)์ 
  “...เถรอดเพล เป็นเครืองเล่นโบราณชนิดหนึงทาํจากไม้เหลาเป็นแท่งสีเหลียมหกอัน จากนัน
นาํมาบากเป็นสลักกลในแต่ละชินตามทีแบบกาํหนดเอาไว้ แล้วนาํมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างสนิท  ซึงการวาง
สลบัไขว้กัน จนเป็นรูปทรงคล้ายเครืองหมายกากบาท มีลักษณะพิเศษ คือ ตอนถอดออกจะถอดง่าย แต่พอใส่เข้า
ไปใหม่จะสับสนว่าจะใส่กลบัเข้าดังเดิมได้อย่างไร  คนเล่นจึงง่วนเล่นเพลินจนลืมเวลา ถึงขนาดกล่าวกันว่าถ้าเป็น
พระกเ็ล่นกันแต่เช้าจนลืมฉันเพลกันเลยทีเดียว จึงเป็นชือเรียกของเครืองเล่นชนิดนีว่าเถรอดเพลสืบมา...”  
          (นายบุญรอด โพธิแดง) 
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  “...หัตถกรรมจากเตยหนาม มีการนาํใบเตยหนามมาสานทําเป็นเครืองใช้ภายในครัวเรือน 
ได้แก่  เสือเตยหนามการสานเสือเตย จะเริมสานจากกลางเสือออกไปเรือย ๆ ให้เกิดเป็นลวดลายโดยใช้การสาน
แบบลายขัดธรรมดา จนกระทังใบเตยหนามถึงปลายใบสานต่อไม่ได้ จึงจะมีการต่อเตยโดยการนาํใบเตยหนามใบ
ใหม่ซ้อนทับใบเดิม ในอดีตในทุกบ้านมกัใช้เวลาหลงัจากการเกบ็เกียวทาํเสือเตย หมอนเตยไว้ใช้เอง...”  
          (นางกลุ่ม จนัทร์บาํรุง) 
  “...งานแทงหยวก ใช้ต้นกล้วยนาํว้าทียงัเป็นสาวหรือยงัไม่ตกเครือ เพราะหยวกกล้วยจะไม่แขง็
จนเกินไป นาํมาลอกเอากาบออก จากนันใช้มีดแหลมเลก็ทีมีความคมสองด้านแทงลงไปเป็นลวดลายต่าง ๆ ลายทีนิยม 
ได้แก่ ลายฟันปลา ลายฟันสาม ลายฟันห้า จะเห็นว่าการแทงหยวกต้องอาศัยประสบการณ์และความชาํนาญของ
ช่างเป็นอย่างมาก จากนันนาํหยวกกล้วยทีแกะเป็นลายเสร็จเรียบร้อย ทาด้วยนาํผสมสีผสมอาหารตามสีทีต้องการ 
เจือด้วยเหล้าขาว ราดด้วยนาํสะอาดจะกลายเป็นสีเกาะตามลายทีแทง นาํกระดาษอังกฤษสีต่าง ๆ มารองพืน
ด้านหลงั เพือขับให้ตัวลวดลายดูเด่นชัดงดงามยิงขึน...” 
          (นายวรัิตน์ นอ้ยประชา) 
  ประเด็นที 4 ดา้นบุคคลทีสําคญัของตาํบลไร่ขิง สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่าตาํบล          
ไร่ขิงมีปราชญท์อ้งถิน เป็นแบบอยา่งทีดีทีช่วยพฒันาชุมชนให้ขิงให้เจริญกา้วหนา้มาจนถึงปัจจุบนั 
ดงัตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ต่อไปนี 
   “...หลวงพ่อแก้วเป็นชาวท่าพูดโดยกาํเนิด ดาํรงตาํแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าพูดในสมัยปลายรัชกาลที 5 
เชียวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างตาเห็น มีความสามารถในการ
เขียนลายรดนาํและจิตรกรรมฝาผนัง หลวงพ่อแก้วท่านได้มรณภาพราวปี พ.ศ. 2465  ส่วนประวัติหลวงพ่อชืนได้
ร่วมกับหลวงพ่อแก้วปกครองวดัท่าพูด โดยทีหลวงพ่อชืนนันเป็นรองเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระทีมีบารมีสูงระหว่าง
ทีนังทาํวตัรในอุโบสถนัน ท่านจะนังสงบนิงเป็นสง่า นอกจากนันท่านยังทาํหน้าทีสังสอนญาติโยมอยู่ตลอดเวลา
จนทาํให้ท่านเป็นทีเคารพของชาวบ้านในละแวกนันมาก หลวงพ่อชืนท่านได้มรณภาพราวปี พ.ศ. 2474-2475...” 
          (พระสงัเวย คเวสโก (สุจิตจูล)) 
 
  “...พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ท่านเป็นพระสงฆ์ทีมี
บุคลิกน่าศรัทธา มีกิริยาอาการงดงาม ดวงตา และรอยยิมแสดงถึงความมีเมตตา “รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน” คือ 
คาํพูดทีติดปากท่านสมาํเสมอ และท่านเป็นพระนักปฏิบัติ นักพัฒนา และนักการศึกษา ท่านได้สร้างคุณประโยชน์
ไว้มากมายได้จัดสร้างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และโรงเรียนวดัไร่ขิง...”  
          (พระพิมลสมณคุณ) 
 

 ประเด็นที 5 ดา้นอาชีพทีสําคญัของตาํบลไร่ขิง สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้า่อาชีพ
สาํคญัของชุมชนไร่ขิงเป็นอาชีพหลกัของคนไทย ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํสวน โดยมีตลาดท่าเกวียนเป็น
แหล่งซือขายแลกเปลียนสินคา้ชุมชนในไร่ขิง ตาํบลไร่ขิงจึงเป็นชุมชนทีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ
ตงัแต่อดีตสืบจนปัจจุบนั ดงัตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ต่อไปนี 
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  “...การทาํนาของชาวไร่ขิง พืนทีทาํนาส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชายฝังตลิงชันหรือฝังคุ้ง ในอดีต
การทาํนาเน้นพึงพาธรรมชาติจะทาํปีละครัง เรียกว่า นาปี เนืองจากไม่มีการจัดการนาํหรือการชลประทานทีดี 
พันธ์ุข้าวทีชาวนานิยมใช้ ได้แก่ พันธ์ุเหลืองตาจิน พันธ์ุขาวมอญ และพันธ์ุเหลืองหอม ชาวไร่ขิงจะเริมทํานา 
หลงัจากงานประจาํปีหลวงพ่อวดัไร่ขิง ...”  
          (นายเชาว ์จินดาวงศ)์ 
  “...การทาํสวนในพืนทีฝังเกาะนีนาํแนวคิดมาจากคนจีนแต้จิว  เป็นวิธีการทาํสวนแบบยกร่อง                 
ด้วยการขุดดินยกร่องขึนมาเป็นสันยาวขนานกันหลายร่อง พืนทีระหว่างร่อง เรียกว่า ท้องร่องหรืออกร่อง 
ชาวสวนปลกูไม้ผลบนหลงัร่อง  มีการทาํคันสวน เรียกว่า คันล้อม ใช้เป็นทีกันนาํไม่ให้เข้าท่วมสวน และสามารถ
เก็บนาํไว้ใช้ในสวน ด้วยการใช้ท่อทาํจากต้นตาลหรือต้นมะพร้าวทะลวงไส้ออก  เป็นรูกลวงแล้วฝังท่อไว้ใน
ท้องร่องตรงมุมท้ายสวน อุดด้วยท่อนไม้ทีเหลาให้พอดีกับปากท่อเรียกว่าลูกท่อ เพือกักเก็บระบายนาํตามที
ต้องการเป็นทางระบายนาํเข้าออกร่องสวน โดยสวนทีมีคันล้อมแปลงหนึง ๆ เรียกว่า ขนัดสวน ...” 
          (นายมานะ เถียรทว)ี 
  “...ในอดีตตาํบลไร่ขิงนีเป็นสภาพสองนาํ คือ มีทังนาํจืดและนาํเค็ม ดังนันพอนาํเค็มขึน
ชาวสวนกจ็ะปล่อยนาํเข้าสวนอยู่ราวหนึงถึงสองวนั แล้วปล่อยนาํเคม็ออกจากสวนจนแห้ง สวนจะมีขีเกลือขาวติด
อยู่   จากนันรอให้ฝนตกชะเกลือให้ซึมลงดิน  เพือเป็นการเพิมแร่ธาตุ ด้วยเหตุนีเองทาํให้ผลไม้มีรสดีกว่าทีอืน  
โดยเฉพาะส้มโอทีสร้างชือเสียงให้กับอาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐมจนถึงทุกวนันี ...”  
          (นายสญัญา สุดลาํเลิศ) 
  “...ตลาดท่าเกวียน เป็นตลาดใหญ่ศูนย์กลางการค้าแห่งเดียวของชาวไร่ขิง บริเวณนีจะมีเกวียน
ลากข้าวมาขายให้คนจีนในตลาดแล้วซือของจากตลาดกลับไปใช้ในการดาํรงชีวิต  อีกทังยังเป็นท่าเรือโดยสาร
ของบริษัทสุพรรณขนส่ง ซึงทาํให้ตลาดท่าเกวียนเป็นตลาดทีมีความเจริญมากกว่าตลาดดอนหวาย  ต่อมามีการ
ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม โดยเฉพาะการสร้างถนนซึงมีความสะดวกรวดเร็วกว่าทางเรือ  อีกทังลูกหลานหันไป
ประกอบอาชีพอืน เช่น รับราชการจึงไม่มีคนสืบทอดกิจการ ในทีสุดตลาดท่าเกวียนจึงล้มเลิกไป...” 
          (นางกมลรัตน์ ศรีพฒันพงศ)์ 
 

 ประเด็นที 6 ดา้นประเพณีทีสาํคญัของชาวไร่ขิง สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้า่ประเพณี
ของชาวไร่ขิง เกิดจากความเชือ ความเลือมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทีมีต่อองค์หลวงพ่อวดัไร่ขิง
และหลวงพ่อวดัท่าพูด อนัเป็นสิงยึดเหนียวจิตใจของคนทงัในพืนทีและนอกพืนทีอย่างแนบแน่น
ตลอดมา ซึงสะทอ้นผา่นออกมาในรูปแบบของประเพณี ไดแ้ก่ งานนมสัการหลวงพ่อวดัไร่ขิง และ
งานประจาํหลวงพอ่วดัท่าพดู ดงัตวัอยา่งของการสัมภาษณ์ต่อไปนี 
   “...ด้านงานประจาํปีของหลวงพ่อวดัไร่ขิง และวดัท่าพูด พบว่างานประจาํปีของวดัไร่ขิงและวดั
ท่าพูด จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ทังนีเนืองจากเป็นช่วงว่างหลังจากการเกบ็เกียวข้าวเสร็จ เพราะ
ชาวไร่ขิงส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา...” 
          (นางวนัดี ธนธนานนท)์ 
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  “...การจัดงานประจําปีหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะจัดขึนกลางเดือน 5 ขึน 13 คําถ้าขึน  14 คํา                           
มีติดต่อกัน 9 วัน 9 คืน ในช่วงก่อนเริมงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง 1 วัน จะมีการจัดประเพณีแห่หลวงพ่อวัด 
ไร่ขิงทางนาํ ด้วยความเชือของชาวไร่ขิงว่าวันทีชาวบ้านทาํพิธีอัญเชิญหลวงพ่อขึนจากแพไม้ไผ่ ตรงกับวันพระ
ขึน 15 คาํ เดือน 5 ซึงเป็นวนัสงกรานต์  มีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจาํนวนมาก ขณะทีกาํลงัอัญเชิญหลวงพ่อขึนจาก
แพสู่ปะรําพิธีนัน ได้เกิดเหตุการณ์เป็นทีอัศจรรย์ยิงนัก เพราะแสงแดดทีแผดจ้าพลันหายไป  บังเกิดเป็นเมฆดาํ
ทะมึนลมปันป่วน ฟ้าคะนองกึกก้อง ฝนโปรยปรายลงมายังความฉําเยน็กันทัวหน้าทุกคนในทีนันเกิดความปีติ
โสมนัส ยิงนัก...”  
          (นางนฤมล วฒันพิทกัษพ์งษ)์ 
  “...งานประจาํปีวัดท่าพูด มีการจัดงานประจาํปีขึนทุกปี โดยจะจัดขึนกลางเดือน  3 นับตาม
ปฏิทินจันทรคติ การจัดงานจะจัดขึน 3 วนั 3 คืน แต่ห้ามนาํงิวมาเล่นเดด็ขาด เพราะมีความเชือว่าหลวงพ่อไม่ชอบ
เสียงดัง...”  
          (นายวรัิตน์ นอ้ยประชา) 
   
  1.3 ผลการศึกษาข้อมูลท้องถินไร่ขิงจากการสนทนากลุ่มพระสงฆ์  ผู้รู้ในท้องถิน 
ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน 
  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี เป็นผลการสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้               
ค่าร้อยละ(%) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากขอ้มูลทีได้จากการสนทนากลุ่ม
พระสงฆ ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน และชาวบา้น ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งันี 
  ตอนที 1 เป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าร้อยละ(%)  โดยผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มพระสงฆ์ ผูรู้้ในทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน
และชาวบา้น รวมทงัสิน 10  คน เป็นเพศชาย จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเป็นเพศหญิง                   
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
  ตอนที 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่ม เพือตรวจสอบความถูกตอ้งทีได้
จากการสัมภาษณ์ และเพิมเติมขอ้มูลของตาํบลไร่ขิงให้มีความสมบูรณ์ยิงขึน สําหรับนาํไปใชเ้ป็น
เนือหาในการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม ซึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอเป็น 6 ประเด็น คือ 
ประเด็นที 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง ประเด็นที 2 ดา้นประวติัความเป็นมาของตาํบล
ไร่ขิง ประเด็นที 3 ดา้นวถีิชีวติของชาวไร่ขิง ประเด็นที 4 ดา้นบุคคลทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง ประเด็นที 5 
ดา้นอาชีพทีสําคญัของตาํบลไร่ขิง และประเด็นที 6 ดา้นประเพณีทีสําคญัของชาวไร่ขิง ซึงผูเ้ชียวชาญ            
มีความเห็นพอ้งกับผลจากการสัมภาษณ์ในด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านประวติัความเป็นมา                 
ด้านวิถีชีวิต ด้านบุคคลทีสําคญั ด้านอาชีพทีสําคัญ และด้านประเพณีทีสําคัญของตาํบลไร่ขิง                 
โดยมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเป็นรายประเด็น ดงันี 
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  ประเด็นที 1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะให้
เพิมเติมความรู้ในเรืองดงันี 1. แม่นาํท่าจีน ซึงเป็นแม่นาํทีมีความสําคญัต่อลกัษณะภูมิประเทศวิถีชีวิต 
ความเป็นอยูข่องชาวไร่ขิงเป็นอยา่งมาก 2. สาเหตุการสูญพนัธ์ุของกุง้กา้มกราม  3. ลกัษณะและประโยชน์
ของพรรณไม้นาํ  และ4. ต้นมะพูด ซึงปัจจุบนัยงัคงมีให้ได้เห็นอยู่บริเวณขา้งอุโบสถวดัท่าพูด           
ดงัตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มต่อไปนี 
  “...แม่นาํท่าจีน เป็นแม่นาํทีมีความสําคัญต่อลักษณะภูมิประเทศ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ชาวไร่ขิงเป็นอย่างมาก นับเป็นแม่นาํทีมีชือเรียกมากทีสุดในไทย เริมตังแต่แยกออกมาจากแม่นาํเจ้าพระยาที
จังหวัดชัยนาท เรียกว่าแม่นาํมะขามเฒ่าไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า  แม่นาํสุพรรณบุรี ไหลผ่านจังหวัด
นครปฐม เรียกว่า แม่นาํนครชัยศรี และไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่า  แม่นาํท่าจีน ชาวไร่ขิงมักจะเรียก
แม่นาํสายนีว่าแม่นาํท่าจีน เพราะตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน อยู่ติดกับจังหวดัสมทุรสาคร...” 
          (นายสญัญา สุดลาํเลิศ) 
   “...กุ้ งก้ามกรามได้สูญพันธ์ุจากแม่นาํท่าจีนไปหมดเมือประมาณ 30 ปีทีผ่านมา จากสาเหตุ
หลายประการ เช่น การทาํประมงมากเกินควร การทาํประมงผิดวิธี และมลภาวะทางนาํเป็นพิษ เป็นต้น...”    
          (นายวรัิตน์ สงกา) 
  “...ต้นมะพูดมากจึงเป็นทีมาของภูมินามท่าพูด ปัจจุบันยงัคงมีต้นมะพูดให้เราได้เห็นอยู่บริเวณ
ข้างอุโบสถวดัท่าพูด...”   
          (นายมานะ เถียรทว)ี 
 
  ประเด็นที 2 ดา้นประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะให้
เพิมเติมความรู้ในเรืองดงันี 1. ภูมินามของชือหมู่บา้นในตาํบลไร่ขิง ไดแ้ก่ หมู่บา้นบา้นฉาง หรือ
บา้นคลองฉาง  หมู่บา้นบา้นบางยาง และหมู่บา้นคลองผีเสือ  2. ตาํนานพีจุก- พีแกละ 3. ประวติัความ
เป็นมาของวดัท่าพูด บริเวณทีพระอาจารยร์ดพาผูค้นหนีพม่ามาตงัชุมชนทีบริเวณหนองรี ซึงปัจจุบนั
บางส่วนของทีตงัโรงงานทีนอนโลตสั  ดงัตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มต่อไปนี  

  “...หมู่บ้านบ้านฉาง หรือบ้านคลองฉาง มีเรืองเล่าว่าสมยัรัชกาลที 2 พระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลิศหล้านภาลยั มีกองทัพมอญมาจากราชบุรียกกองทัพมาตีเมืองทางแถบนี ชาวบ้านได้เตรียมการต่อสู้ และสร้าง
ฉางไว้เพือเกบ็เสบียงอาหาร คลองนีจึงได้ชือว่าคลองฉาง ส่วนบริเวณทีสร้างฉางเกบ็เสบียงอาหาร...” 
          (นายชาตรี สุขถาวร) 

“...หมู่บ้านบางยาง มีเรืองเล่าว่าทีปากคลองนีเคยมีต้นยางใหญ่ขึนอยู่ ต้นหนึง  และขณะนัน
หมู่บ้านนียงัไม่มีชือเรียกเป็นทางการ ต่อมาทางราชการจึงตังชือหมู่บ้านว่าบ้านบางยาง...” 
          (นายพยนต ์ซาํประชา) 

“...หมู่บ้านคลองผีเสือ มีเรืองเล่าว่าแต่ก่อนบริเวณนีเป็นทีดอน และมีผีเสืออยู่จํานวนมาก 
ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันขดุคลองขึนเพือใช้นาํในการเพาะปลกู จึงเรียกชือว่า คลองผีเสือ...” 
          (นายมานะ เถียรทว)ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

124 

  ประเด็นที 3 ดา้นวถีิชีวติของชาวไร่ขิง ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะใหเ้พิมเติมความรู้ใน
เรืองดงันี 1. ลกัษณะของเรือขดุและเรือต่อแต่ละชนิด  2. ความเชือการบูชารูปปันเงาะคู่และ ความเชือเจา้แม่
ปากคลอง 3.ความศกัดิสิทธิของหลวงพอ่วดัไร่ขิงเกียวกบัการยกลูกใหห้ลวงพอ่วดัไร่ขิงและการบอกกล่าว
หลวงพ่อวดัไร่ขิงก่อนการจดังานบุญ การแกบ้นหลวงพ่อวดัไร่ขิง 4.ความศกัดิสิทธิของหลวงพ่อวดัท่าพูด 
และ 5.ภูมิปัญญาเถรอดเพลมีชือเรียกอีกชือหนึงวา่สลกักลบางกอก ดงัตวัอยา่งของการสนทนากลุ่ม
ต่อไปนี 
  “...ชาวไร่ขิงมีความเชือตาํนานพีจุก- พีแกละ มีเรืองเล่าว่ามีเดก็สองคนมีชือว่าจุกและแกละ จะอาศัย
อยู่ด้านหลังพระอุโบสถทีประดิษฐาน องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง คอยทาํหน้าทีดูแลปรนนิบัติ รักษาความปลอดภัยให้กับ
หลวงพ่อวัดไร่ขิง นอกจากนีเมือเวลาชาวบ้านทาํสิงของหาย จะตังจิตระลึกบนบานต่อพี จุก–พีแกละให้ช่วยหา
สิงของนัน ให้เมือพบแล้วจะมีการนาํสิงของมาถวาย ได้แก่  ขนม นาํแดง ของเล่น ทีบริเวณด้านหลงัพระอุโบสถ...”    
          (นายพรเทพ ปัถว)ี 
  “...บริเวณทีพระอาจารย์รดพาผู้คนหนีพม่ามาตังชุมชนทีบริเวณหนองรี ปัจจุบันหนองรี
กลายเป็นบางส่วนของทีตังโรงงานทีนอนโลตัส...”   
          (นายมานะ เถียรทว)ี 
  “...การบูชารูปปันเงาะคู่เป็นรูปปันทีมีลักษณะเป็นเดก็ผู้ชาย ตัวสีดาํ ผมหยิกใส่ชุดสีแดง มีไว้
บูชาเกียวกับการค้าขายทางนาํ เพือให้กิจการค้าขายคล่องตัว และเจริญรุ่งเรือง...”   
          (นางประจวบ สงกา) 
 “...ความเชือเจ้าแม่ปากคลอง เชือกันว่าเป็นเจ้าแม่ทีคุ้มครอง ดูแลแม่นาํท่าจีน ชาวไร่ขิงเชือว่าเจ้าแม่
ปากคลองนันมีตัวตนเป็นจระเข้อาศัยในแม่นาํ โดยในอดีตศาลเจ้าแม่ปากคลองตังอยู่บริเวณริมฝังแม่นาํใน
หมู่บ้านคลองบางยาง แต่ปัจจุบันไม่มีศาลเจ้าแม่ตังอยู่แล้ว...”   
          (นายศกัดิชยั อนัคง) 
  “...ชาวไร่ขิงยังมีความเชือว่าหากบ้านใดมีการจัดงานบุญ เช่น งานบวช งานแต่งงาน เจ้าของงาน
จะต้องบอกกล่าวหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยการเตรียมเครืองเซ่นคาวหวาน ตังโต๊ะกลางแจ้ง วางหมอนอิง 1 ใบ สีใดก็ได้
ยกเว้นสีดาํไว้บนโต๊ะ พร้อมกางร่มไว้ทีโต๊ะ จากนันเจ้าของงานจะจุดธูปกล่าวบอกแก่หลวงพ่อวดัไร่ขิง...” 
          (นายพรเทพ ปัถว)ี 
  “...เมือบนบานศาลกล่าวแล้วจากหลวงพ่อวัดไร่ขิงสมปรารถนากจ็ะนาํสิงของมาแก้บน ได้แก่ 
ประทัด ด้วยความเชือว่าจะให้มีชือเสียงดังกึกก้อง ละครยก ละครรํา เพือให้หลวงพ่อดูสนุกสนาน ว่าวและ
พวงมาลยั มีความเชือว่าหลวงพ่อชอบ...”    
          (นายพรเทพ ปัถว)ี 
  “...ความศักดิสิทธิของหลวงพ่อวดัท่าพูดในโบสถ์ มีความเชือในการบนบาน  เรืองขอให้ไม่ถูก
เกณฑ์ทหาร ของทีใช้ในการแก้บนจะต้องเป็นหัวหม ู2 หัว ไข่ไก่ต้ม กล้วย 2 หวี อ้อย และมะพร้าว...”   
          (นายบุญรอด โพธิแดง) 
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  “...เถรอดเพลมีชือเรียกอีกชือหนึงว่าสลกักลบางกอก ซึงการทาํเถรอดเพลว่าไม่ปรากฏแน่ชัดว่า
เริมตังแต่เมือใด อย่างไรกดี็จากหลักฐานพบว่าทีวัดไทร อาํเภอนครชัยศรี มีเครืองตังเป็นแท่นสาํหรับวางโลงศพ
ตังสวดพระอภิธรรม อันเป็นผลงานของหลวงตาโจ้ย วดัไทร อาํเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม...”   
          (นายสญัญา สุดลาํเลิศ) 
 
  ประเด็นที 4 ดา้นบุคคลทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะให้เพิมเติม
ความรู้ในเรืองประวติัพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) ไดรั้บการยกย่องจากชาวไร่ขิง
วา่เปรียบเสมือนนกับุญแห่งลุ่มนาํท่าจีน ดงัตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มต่อไปนี   
  “...พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทป ฺโญ) ได้รับการยกย่องจาก
ชาวไร่ขิงว่าเปรียบเสมือนนักบุญแห่งลุ่มนาํท่าจีน...” 
          (พระครูธีรวฒัน์ ปัญญาธีโร) 
 

 ประเด็นที 5 ดา้นอาชีพทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะให้เพิมเติม
ความรู้ในเรืองดงันี 1. ความเชือและพิธีกรรมในการทาํนา 2. ความเชือและพิธีกรรมในการทาํนา                
3. สาเหตุทีตลาดท่าเกวยีนจึงลม้เลิกไป ดงัตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มต่อไปนี 
  “...การทาํนาในอดีตต้องมีการดูฤกษ์ยาม การทาํนาชาวนาต้องการให้ผลผลิตของตนเจริญงอก
งามได้ผลผลิตทีดี  เพราะมีความเชือว่าถ้าทาํในวนัดีแล้วข้าวจะได้ผลดี...” 
          (นางประจวบ สงกา) 
  “...อดีตการทาํนาต้องใช้ควายเป็นแรงงานทีสาํคัญ จึงมีความเชือเรืองควาย ไม่ฆ่าควาย ไม่ขาย
ควายวนัเสาร์ ตลอดจนพิธีการทาํขวัญควาย มีการใช้นาํมนต์มารดควาย แล้วนาํสายสิญจน์มาคล้องทีเขาเพือเรียก
ขวญัควาย  ปัจจุบันความเชือดังกล่าวได้สูญหายไป...”   
          (นางประจวบ สงกา) 
  “...เมือข้าวออกรวงสุกเหลืองอร่ามเตม็ทีนาชาวนาจะเอาแรงคนในหมู่บ้านมาช่วยลงแขกเกียว
ข้าวการเอาแรงนัน คือ การทีสมาชิกร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลืองานต่างๆ โดยไม่คิดค่าจ้าง ...”    
          (นายมานะ เถียรทว)ี 
  “...หลงัจากเกิดนาํท่วมใหญ่ใน ปี พ.ศ. 2485 ชาวบ้านเรียกว่า “นาํล้างโลก” ชาวบ้านฝังเกาะจึง
เปลียนจากการทาํนาไปทาํสวนแทน...” 
          (นายศกัดิชยั อนัคง) 
  “...ความเชือศาลเจ้าของสวนจะมีอยู่ทุกสวน จะตังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวน การตัง
ศาลจะมีหมอตังศาลเป็นผู้ตัง ลักษณะของศาลเจ้าของสวนมีหลายแบบทังลักษณะแบบบ้านทรงไทยภายในมีรูป
ปันตากับยาย หรือทาํด้วยกระบอกไม้ไผ่แล้วผูกผ้าสามสี ส่วนของทีใช้เซ่นไหว้จะเป็นอาหารคาวหวาน และผลไม้
ทีมาจากสวนเท่านัน เพราะมีความเชือว่าจะทาํให้มีผลผลิตจาํนวนมาก...” 
          (นายวรัิตน์ นอ้ยประชา) 
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   “...สาเหตุทีตลาดท่าเกวียนจึงล้มเลิกทีสาํคัญอีกสาเหตุ คือ ลูกหลานหันไปประกอบอาชีพอืน 
เช่น รับราชการจึงไม่มีคนสืบทอดกิจการ...”  
          (นายพยนต ์ซาํประชา) 
 

ประเด็นที 6 ดา้นประเพณีทีสําคญัของชาวไร่ขิง ผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอแนะให้เพิมเติม
ความรู้ในเรืองดงันี  1. ประเพณีการไหวเ้จา้ ซึงชาวไร่ขิงส่วนหนึงเป็นคนไทยมีเชือสายจีน  2. ศาลแป๊ะกง
หรือศาลอากง ดงัตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มต่อไปนี 
   “...ชาวไร่ขิงเป็นคนไทยมีเชือสายจีน จึงมีประเพณีการไหว้เจ้า ตามความเชือทีจะต้องไหว้เจ้าที
และไหว้บรรพบุรุษเพือความเป็นสิริมงคลนาํมาซึงความสุขความเจริญแก่ครอบครัว โดยเครืองเซ่นสาํหรับไหว้
เจ้าทีจะจัดเป็น 1 ชุด เครืองเซ่นสาํหรับบรรพบุรุษจะจัดเป็นอีก ชุดต่างหากจะไหว้ในตอนเช้าโดยไหว้เจ้าทีก่อน 
ช่วงสายจึงจะไหว้บรรพบุรุษ ซึงของไหว้นันจะมีของคาวของหวาน ผลไม้ และเครืองดืม สาํหรับการไหว้บรรพบุรุษ 
จะมีธรรมเนียมว่าต้องให้มีของนาํ 1 อย่าง ซึงในปีหนึงจะมีการไหว้เจ้า 8 ครัง เรียกว่า โป๊ยโจ่ย...”  
          (นายวรัิตน์ นอ้ยประชา) 
  “... ศาลแป๊ะกงหรือศาลอากง ตังอยู่บริเวณตลาดท่าเกวียน ภายในศาลเจ้ามีรูปเทพเจ้าจีน                    
มีหน้าตาเกรงขาม ถือได้ว่าเป็นผู้คอยดูแลปกป้องคนในพืนทีให้อยู่ เยน็เป็นสุข การประกอบพิธีกรรมตรงกับ
เทศกาลตรุษจีนการไหว้เทพตามธรรมเนียมจีน มีการจัดอาหารคาว หวาน ผลไม้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง
ให้แก่เทพเจ้า ซึงปัจจุบันศาลเจ้านีได้สูญหายไปแล้วพร้อมกับตลาดท่าเกวียน...”  
          (นายสญัญา สุดลาํเลิศ) 
 
 1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 
 หลงัจากผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 นาํมาทดลองใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดศึ้กษาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํผลจากการทาํแบบฝึกหดัหลงัใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม 
และผลคะแนนทีได้จากการทาํแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพือหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของหนังสือ
อ่านเพิมเติมทีผูว้จิยัสร้างขึน พบวา่มีประสิทธิภาพปรากฏผลดงัตารางที 9 
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ตารางที 9 ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

 
 

คะแนน 
 

จํานวนคน 
 

จํานวนเต็ม 
 

คะแนนเฉลยี 
( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหดั 
หลงัการใช ้

35 25 22.20 1.37 88.80 

ผลการเรียนรู้ 
หลงัการใช ้

35 30 25.34 1.71 84.48 

  
 จากตารางที 9  พบว่า คะแนนของนกัเรียนทีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัดหลงัใช้หนงัสือ
อ่านเพิมเติมทงั 5 บท มีค่าเฉลียเท่ากบั 22.20  คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.80 
ส่วนคะแนนของนกัเรียนทงัหมดทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัใช้หนงัสือ
อ่านเพิมเติม มีค่าเฉลียเท่ากบั 25.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.48 แสดงวา่
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีผูว้จิยัสร้างขึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.80/84.48 (ดงัภาคผนวก ค 
หน้า 234-235) ทังนีค่าประสิทธิภาพทียอมรับให้ถือค่าความแปรปรวนระหว่าง 2.5-5%  นันคือ
ประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ไม่ควรตาํกวา่เกณฑ์ทีตงัไว ้5% และค่า E1 หรือ E2 ทีคาํนวณไดจ้าก
การทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกล้เคียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 5% (สุนนัทา สุนทรประเสริฐ, 
2544: 60) ดงันันค่าประสิทธิภาพจึงอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได ้ เป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้คือ 
85/85 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 
 
 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้หนังสืออ่านเพิมเติม                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน              
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1  
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 35 คน 
ปรากฏผลดงัตารางที 10 
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ตารางที 10 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้หนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

  
 

กลุ่มทดลอง 
 

จํานวนคน 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนเฉลยี 
( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
t 

 
p 

ทดสอบก่อนเรียน 35 30 16.29 2.38 
20.52 0.00 

ทดสอบหลงัเรียน 35 30 25.34 1.71 
 
 จากตารางที 10  พบวา่คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิงของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( x  = 25.34 , S.D = 1.71 ) 
สูงกวา่คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( x  = 16.29 , S.D = 2.38 ) ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 2 
 
 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน          
ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  1 จํานวน  35 คนทีมี            
ต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
ปรากฏผลดงัตารางที 11 
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ตารางที 11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น ลาํดับ 

1) ด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์     
1.1) ลกัษณะปกหนงัสือน่าสนใจ 4.74  0.51 มากทีสุด 6 
1.2) ชือเรืองชวนให้อยากรู้อยากอ่านเนือเรือง 4.66 0.48 มากทีสุด 7 
1.3) ขนาดและความหนาของหนงัสือ 4.83 0.38 มากทีสุด 2 
1.4) รูปเล่มสวยงาม สะดวกในการเปิดอ่าน 4.83 0.38 มากทีสุด 2 

    1.5) ขนาดตวัอกัษรสีตวัพิมพช์ดัเจน อ่านง่าย 4.77 0.43 มากทีสุด 5 
1.6) คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์ 4.86 0.36 มากทีสุด 1 
1.7) การจดัขอ้ความ รูปภาพอ่านง่ายสบายตา 4.83 0.38 มากทีสุด 2 

รวมด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 4.79 0.42 มากทสุีด (2) 
2) ด้านเนือหาและการใช้ภาษา     

2.1) จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 4.63 0.55 มากทีสุด 3 
2.2) เนือหาแต่ละบทน่าสนใจชวนใหติ้ดตาม 4.66 0.48 มากทีสุด 2 
2.3) ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยั 4.57 0.56 มากทีสุด 4 
2.4) การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน  
        เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั 

4.80 0.41 มากทีสุด 1 

รวมด้านเนือหาและการใช้ภาษา 4.66 0.50 มากทสุีด (5) 
3) ด้านภาพประกอบ       
3.1) ภาพประกอบสีสันสวยงามชดัเจนสือให ้ 

            เขา้ใจง่าย  สอดคลอ้งกบัเนือหา 
4.83 0.38 มากทีสุด 3 

3.2) ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั 
หนา้กระดาษ และขนาดของตวัอกัษร 

4.86 0.36 มากทีสุด 2 

3.3) ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.91 0.28 มากทีสุด 1 
3.4) คาํอธิบายภาพ ทาํใหเ้ขา้ใจภาพ 
        และเนือหามากยงิขึน      

4.77 0.43 มากทีสุด 4 
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ตารางที 11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
(ต่อ) 

 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น ลาํดับ 

3) ด้านภาพประกอบ (ต่อ)       
      3.5) ภาพประกอบดึงดูดความสนใจอยากอ่าน 
              เนือเรือง 

4.77 0.52 มากทีสุด 4 

รวมด้านภาพประกอบ 4.82 0.40 มากทสุีด (1) 
4)  ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท     

4.1) ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดได ้
       หลากหลาย 

4.69 0.47 มากทีสุด 2 

4.2) ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหา 
       มากยงิขึน 

4.79 0.41 มากทีสุด 1 

รวมด้านแบบฝึกหัดท้ายบท 4.74 0.44 มากทสุีด (3) 
5)  ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ     

5.1) ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
       ในเรืองราวความเป็นมาของทอ้งถิน 

4.71 0.52 มากทีสุด 3 

5.2) ปลูกฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้  
        ภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถิน 

4.71 0.46 มากทีสุด 3 

5.3) ปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความรักและภูมิใจ 
        ในภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถิน 

4.74 0.44 มากทีสุด 1 

5.4) ช่วยเสริมสร้างนิสัยคน้ควา้หาความรู้ 
        และรักการอ่าน 

4.71 0.46 มากทีสุด 3 

5.5) สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไป 
        ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

4.74 0.44 มากทีสุด 1 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ 4.73 0.46 มากทสุีด (4) 
รวมทงัฉบับ 4.76 0.44 มากทสุีด  
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 จากตารางที 11 พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิงโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุด ( x = 
4.76, S.D.= 0.44 ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นภาพประกอบ 
นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุดเป็นลาํดบัทีหนึง ( x = 4.82, S.D.= 0.40 ) รองลงมาดา้น
ลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ์ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุดเป็นลาํดบัทีสอง ( x = 
4.79, S.D.= 0.42 ) ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุดเป็นลาํดบัที
สาม ( x  = 4.74, S.D. = 0.44 ) ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากทีสุดเป็นลาํดบัทีสี ( x = 4.73, S.D. = 0.46 ) และดา้นเนือหาและการใชภ้าษา นกัเรียนมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากทีสุดเป็นลาํดบัสุดทา้ย ( x = 4.66, S.D.= 0.50) ซึงแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงันี  

 ดา้นภาพประกอบ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ( x = 4.82, 
S.D. = 0.40) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุดทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ยไดด้งันี ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา ( x = 4.91, S.D.= 0.28) รองลงมาขนาดของ
ภาพประกอบเหมาะสมกบัหนา้กระดาษ และขนาดของตวัอกัษร( x = 4.86, S.D.= 0.36) ภาพประกอบ
สีสันสวยงามชดัเจนสือให้เขา้ใจง่ายสอดคลอ้งกบัเนือหา ( x = 4.83, S.D.= 0.38) คาํอธิบายภาพทาํให้
เขา้ใจภาพและเนือหามากยงิขึน ( x = 4.77, S.D.= 0.43) และภาพประกอบดึงดูดความสนใจอยากอ่านเนือเรือง 
( x = 4.77, S.D.= 0.52) ตามลาํดบั     
  ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด          
( x = 4.79, S.D. = 0.42 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุดทุกขอ้ โดยเรียง 
ลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ์ ( x  = 4.86, S.D. = 0.36) รองลงมา
ขนาดและความหนาของหนงัสือ ( x  = 4.83, S.D. = 0.38) รูปเล่มสวยงาม สะดวกในการเปิดอ่าน ( x  = 
4.83, S.D. = 0.38 ) การจดัขอ้ความ รูปภาพอ่านง่ายสบายตา ( x  = 4.83, S.D. = 0.38) ขนาดตวัอกัษรสี
ตวัพิมพช์ดัเจน อ่านง่าย ( x  = 4.77,  S.D. = 0.43) ลกัษณะปกหนงัสือน่าสนใจ ( x  = 4.74 , S.D. = 0.51)  
และชือเรืองชวนใหอ้ยากรู้อยากอ่านเนือเรือง ( x  = 4.66, S.D. = 0.48 ) ตามลาํดบั     
 ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( x  = 4.74, 
S.D. = 0.44) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุดทุกขอ้โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ยไดด้งันี แบบฝึกหดัส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหามากยิงขึน ( x  = 4.79, S.D. 
= 0.41)  และส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย ( x  = 4.69, S.D. = 0.47) ตามลาํดบั     
 ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุด ( x  = 4.73, S.D. = 0.46) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุดทุกขอ้ 
โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและภูมิใจในภูมิปัญญา            
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และวฒันธรรมทอ้งถิน ( x  = 4.74, S.D. = 0.44) สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้( x  = 4.74, S.D. = 0.44) รองลงมาช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองราว
ความเป็นมาของทอ้งถิน ( x  = 4.71, S.D. = 0.52) ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมทอ้งถิน ( x  = 4.71, S.D. = 0.46) และช่วยเสริมสร้างนิสัยคน้ควา้หาความรู้และรักการอ่าน 
( x  = 4.71, S.D. = 0.46) ตามลาํดบั 
 ดา้นเนือหาและการใช้ภาษา นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด    
( x  = 4.66, S.D. = 0.50) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุดทุกขอ้ โดยเรียง 
ลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั ( x  = 
4.80, S.D. = 0.41) รองลงมาเนือหาแต่ละบทน่าสนใจชวนให้ติดตาม ( x  = 4.66, S.D. = 0.48) จดัลาํดบั
เนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ ( x  = 4.63 , S.D. = 0.55) และความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยั 
( x  = 4.57, S.D. = 0.56) ตามลาํดบั 

 สําหรับขอ้เสนอแนะเพิมเติมของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบวา่
หนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้จิยัจดัทาํขึน มีการจดัทาํรูปเล่มไดน่้าอ่าน ภาพประกอบชดัเจน การจดัขอ้ความ 
รูปภาพอ่านง่ายสบายตา รวมทงักระดาษทีใชช่้วยใหรู้้สึกสบายตา สามารถช่วยใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ
ในเรืองราวความเป็นมาของทอ้งถิน และส่งเสริมให้เกิดความรักและภูมิใจในภูมิปัญญา และวฒันธรรม
ทอ้งถินไร่ขิงไดเ้ป็นอยา่งดี และมีขอ้เสนอแนะวา่ใหมี้แบบฝึกทา้ยบทในแต่ละบทมีจาํนวนเพิมขึน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยั เรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันา
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังจากการใช้หนังสือเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และ3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิงของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  
จาํนวน 15 หอ้งเรียน รวม  661 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1/3 ของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 35 คน 
ซึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
การวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและทดสอบหลงัเรียน (The One-Group Pretest-Posttest  Designs) เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  
ประกอบดว้ย 1) หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง  
ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงประกอบดว้ย 5 บท ไดแ้ก่ บทที 1 ถินนีทีไร่ขิง 
บทที 2 เรืองเล่าคนไร่ขิง บทที 3 วิถีคนไร่ขิง บทที 4 ทาํกินถินไร่ขิง และบทที 5 งานบุญคนไร่ขิง  
2)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 5 แผน ประกอบดว้ย 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 1  เรืองถินนีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  เรืองเรืองเล่าคนไร่ขิง แผนการ
จดัการเรียนรู้ที 3 เรืองวิถีคนวิถีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  เรืองทาํกินถินไร่ขิง และแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 5 เรืองงานบุญคนไร่ขิง รวมทงัสิน 10 ชัวโมง 3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ซึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 
ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยใช้ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการดาํเนินการตามขนัตอนของการวิจยัทีไดน้าํเสนอ ปรากฏผลการวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้ดงันี 

 1. หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.80/84.48 เป็นไป
ตามเกณฑที์กาํหนด 

 2.  ผลการเรียนรู้หลงัจากการใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สูงกวา่ก่อนเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 

 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

 1.  หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง 
ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.80/84.48 เป็นไป
ตามเกณฑที์กาํหนด ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 ทีตงัไว ้แสดงวา่หนงัสืออ่านเพิมเติม
ทีผูว้จิยัสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 ทงันีเป็นเพราะวา่หนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนมีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยงานวิจยัครังนีมีขนัตอนในการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม             
2  ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัตอนที 1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชน                   
คนไร่ขิง และขนัตอนที 2 การทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ซึงในขนัตอนที 1 

การพฒันาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม แบ่งเป็น 2 ขนัตอนย่อย คือ การศึกษา
ขอ้มูลทอ้งถินของชุมชนตาํบลไร่ขิง และลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดย
วิธีการสัมภาษณ์และการจดัสนทนากลุ่ม  และการจดัทาํรูปเล่มและหาประสิทธิภาพของหนงัสือ
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อ่านเพิมเติมนัน  ซึงการได้มาของเนือหาทีนาํมาใช้จดัทาํหนังสืออ่านเพิมเติมครังนี ผูว้ิจยัได้ใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เริมจากการสํารวจลกัษณะหนงัสืออ่านเพิมเติมจากครูและนกัเรียน 
การศึกษาสภาพชุมชนตาํบลไร่ขิงจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยั และการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยการ
สัมภาษณ์  อีกทงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาดว้ยการจดัสนทนากลุ่มจากกลุ่มพระสงฆ ์
ผูรู้้ในทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน และชาวบา้นทีมีคุณสมบติัตามทีผูว้ิจยักาํหนดขึน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของถวลัย ์มาศจรัส (2538: 61-63) และมานพ ถนอมศรี (2546: 69-71) ซึงอธิบายในงานเขียนสารคดี
ควรใชข้อ้มูลทงัสองอยา่งผสมผสานกนั คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรือขอ้มูลภาคสนาม
และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) หรือขอ้มูลอา้งอิง จากนนันาํเนือหาทีไดม้าจดัทาํรูปเล่ม
ของหนังสืออ่านเพิมเติม ซึงในงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัยึดแนวคิดจินตนา ใบกาซูยี เป็นหลกัในการจดั                  
ทาํรูปเล่ม ประกอบดว้ยขนัตอน 1) กาํหนดประเภทหนงัสือ 2) กาํหนดจุดประสงค ์3) กาํหนดระดบั
ผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย 4) ศึกษาความสนใจและความตอ้งการของผูอ่้าน 5) กาํหนดเนือหา/หวัเรือง/ชือเรือง 
6) กาํหนดโครงสร้างเนือหา/โครงเรือง 7) กาํหนดแนวการเขียน 8) กาํหนด/ศึกษาแหล่งขอ้มูลศึกษา
คน้ควา้อา้งอิง 9)กาํหนดลกัษณะรูปเล่มและตน้ฉบบั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดนกัวิชาการดา้นการ
พฒันาหนงัสือสําหรับเด็กจินตนา ใบกาซูยี (2536: 149-179) โดยงานวิจยัครังนีผูว้ิจยักาํหนด
ลกัษณะรูปเล่มขนาด 16 หนา้ยกพิเศษ หรือขนาดพอ็คเก็ตบุ๊ค ซึงเป็นขนาดทีนิยมใชก้บังานเขียน
ประเภทสารคดี ใชก้ระดาษถนอมสายตาในการพิมพ ์เนืองดว้ยกระดาษชนิดนีลดการสะทอ้นแสง
เวลาอ่าน ทาํใหผู้อ่้านอ่านแลว้สบายตา จาํนวนประมาณ 50-100 หนา้ ตวัอกัษรขนาดทีใชพ้ิมพเ์นือหา
มีขนาด 16 พอ๊ยท ์และเนน้การใชภ้าพประกอบทีเป็นภาพสี เพือดึงดูดความสนใจของคนอ่าน  อีกทงัใน
การออกแบบหนงัสือไดย้ึดหลกัการเบืองตน้ทีเป็นหลกัการทีเกียวขอ้งกบัการควบคุมภาพรวมของ
ผลงาน ไดแ้ก่  (1) เอกภาพ (2) การเนน้และสร้างลาํดบัความสําคญั และ (3) สัดส่วนและหลกัการ
เบืองตน้ทีเป็นหลกัการทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ภายในงานออกแบบ 
ไดแ้ก่  (1) ขนาด (2) ความสมดุล (3) ทิศทางและการเคลือนไหว (4) ความขดัแยง้ และ (5) จงัหวะ 
ลีลา และการซาํ รวมทงัหลกัการจดัวางองค์ประกอบในส่วนประกอบต่างๆ ของหนงัสือ เพือให้
หนงัสืออ่านเพิมเติมนีมีรูปเล่มทีน่าอ่าน และดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของอารยะ ศรีกลัยาณบุตร (2550: 110) นอกจากนีดา้นองคป์ระกอบต่างๆ ของหนงัสืออ่านเพิมเติม
ทีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  ส่วนหน้าของหนงัสือ ไดแ้ก่ ปกหน้า-ปกหลงั ใบรองปก 
หน้าปกใน คาํนํา สารบัญ คาํชีแจง ส่วนเนือหาของหนังสือ ได้แก่ เนือหาและภาพประกอบ 
ส่วนทา้ยของหนงัสือ ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัทา้ยบท  เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท บรรณานุกรม และประวติั
ผูเ้รียบเรียง ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการดา้นการพฒันาหนังสือสําหรับเด็กภิญญาพร 
นิตยประภา, 2543; ถวลัย ์มาศจรัส, 2536; จินตนา ใบกาซูยี, 2542 และงานวิจยัดา้นการพฒันา
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หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชนัมธัยมศึกษา
(โสภา สุขวิทยาภรณ์, 2551; อมรา ชวนขยนั, 2552 และภาวณี ด่านศิระวานิชย,์ 2553) ทีกล่าวถึง
องค์ประกอบของหนงัสืออ่านเพิมเติมว่าควรประกอบดว้ย ส่วนหน้าของหนงัสือ ไดแ้ก่ ปกหน้า- 
ปกหลงั ใบรองปก หน้าปกใน คาํนาํ สารบญั คาํชีแจง ส่วนเนือหาของหนงัสือ ไดแ้ก่ เนือหาและ
ภาพประกอบ  ส่วนท้ายของหนังสือ  ได้แก่  แบบฝึกหัดท้ายบท   เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
บรรณานุกรม และประวติัผูเ้รียบเรียง สําหรับขนัตอนการหาประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัดาํเนินการตาม
แนวคิดของชยัยงศ์ พรหมวงศ์ (2556: 11-12) ทีเสนอว่าให้นาํสือการเรียนรู้ซึงในทีนีคือหนงัสือ 
อ่านเพิมเติมไปทดลองใช้แบบรายบุคคลหรือแบบหนึงต่อหนึง (Individual Tryout  หรือ One to 

One Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งคือ เก่ง ปานกลาง อ่อนอยา่งละ1 คน รวมจาํนวน 3 คน                  

ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 81.33/80.00 แลว้จึงนาํขอ้บกพร่องทีไดจ้ากการทดลองใชใ้น
ครังแรกมาปรับปรุงแกไ้ข จากนนันาํหนงัสืออ่านเพิมเติมทีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ                  
เก่ง ปานกลาง อ่อนอยา่งละ 3 คน รวมจาํนวน 9 คน ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากบั 84.00/81.11 

แล้วจึงนาํข้อบกพร่องทีได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข และนําหนังสืออ่านเพิมเติมไป
ทดลองใชแ้บบภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน
อยา่งละ 10 คน รวมจาํนวน 30 คน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 86.13/80.33 แลว้จึงนาํขอ้บกพร่องที
ไดจ้ากการทดลองมาใชป้รับปรุงแกไ้ข เพือใหไ้ดห้นงัสืออ่านเพิมเติมทีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
หลังจากนันนําไปทดลองใช้จริง ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.80/84.48  ทงันีค่าประสิทธิภาพที
ยอมรับให้ถือค่าความแปรปรวนระหว่าง 2.5-5%  นนัคือประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ไม่ควร         
ตาํกวา่เกณฑที์ตงัไว ้5% และค่าE1หรือ E2ทีคาํนวณไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพจะตอ้งใกลเ้คียง
กนัและห่างกนัไม่เกิน 5% (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 60) ดงันนัค่าประสิทธิภาพจึงอยู่ใน
เกณฑ์ทียอมรับได ้ จะเห็นไดว้่าค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติมอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได ้
และมีพฒันาการสูงขึนตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่าผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างขึนมาอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนียงัผา่นการพิจารณาจากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูเ้ชียวชาญ และการทดลองใชก้บั
นกัเรียนเพือปรับปรุงขอ้บกพร่องหลายครัง รวมทงัในการออกแบบหนงัสืออ่านเพิมเติม ผูว้ิจยัได้
แบ่งเนือหาของหนังสืออ่านเพิมเติมออกเป็น 5 บท โดยเนือหาแต่ละบทมีความหลากหลาย              
ทงัทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถิน และความเชือ การประกอบอาชีพ 
ศาสนา และประเพณีในทอ้งถิน  อีกทงัยงัมีการจดัวางอยา่งสอดคลอ้งและต่อเนืองกนัในลกัษณะ
การบูรณาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทงั 5 สาระ ตลอดจนมีการจดัเรียง 
ลาํดบัเนือหาจากง่ายไปสู่ยากทาํให้ง่ายต่อการอ่านและชวนให้น่าติดตาม นอกจากนีเมือนักเรียน 
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อ่านเนือหาแต่ละบทจบแลว้จะมีแบบฝึกหดัทา้ยบทเพือวดัและประเมินความรู้ของนกัเรียน ยงัเป็นการ
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองไดร้ะหวา่งการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม  จึงส่งผลให ้           
ผลการเรียนรู้หลงัจากการใช้หนงัสืออ่านเพิมเติมของนกัเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไว ้
และขนัตอนที 2 การทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของสุพรรณี สุตะวงศ์ (2550: 51-52) ไดท้าํการวิจยั เรืองการหาประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิมเติม 
เรือง เมืองโบราณเชียงแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน 
ช่วงชนัที 3 ชนัปีที 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง เมืองโบราณเชียงแสน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.72/82.25 สูงกวา่
มาตรฐานทีกาํหนด 80/80 อีกทงัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรา ชวนขยนั (2552: 154 -156) ไดท้าํการ
วิจยัเรืองการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม เรืองแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตาํบลหนองขาว ผลการวิจยั
พบวา่หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง แหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตาํบลหนองขาวทีสร้างขึนมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 93.19/83.11 สูงกวา่เกณฑที์กาํหนด  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวณี ด่านศิระวานิชย ์
(2553: 73-74) ไดท้าํการวจิยั เรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองยาํถินแดนเคร็ง สําหรับนกัเรียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบวา่หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง 
ยาํถินแดนเคร็ง จงัหวดันครศรีธรรมราชทีสร้างขึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24/80.72 เป็นไป
ตามเกณฑที์กาํหนด  

 2. ผลการเรียนรู้หลงัจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สูงกวา่ก่อนเรียน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.05 ซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 ทงันี
เนืองจากในงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กช่วงอายุ 12-14 ปี 
ซึงกาํลงัระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เพือให้หนงัสือเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  มีความสอดคลอ้งกบั
วยั ความตอ้งการของนกัเรียน และการเรียนรู้เรืองราวของชุมชนไร่ขิง ดว้ยการศึกษาดว้ยตนเองผา่นสือ
หนงัสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนนนั โดยนกัเรียนมีความรู้เดิมเกียวกบัเรืองราวในทอ้งถิน 
จดัเป็นประสบการณ์เดิมมาเชือมโยงประสบการณ์ใหม่ คือ ความรู้เพิมเติมทีนกัเรียนไดจ้ากการอ่าน
หนังสืออ่านเพิมเติมให้เข้ากันอย่างเป็นระบบกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึน นอกจากนีด้าน
องค์ประกอบของหนังสืออ่านเพิมเติมทีใช้ภาพวาดลายเส้นและภาพถ่ายจากของจริงทีเป็นรูปธรรม
ประกอบกบัเนือหาในหนังสืออ่านเพิมเติม จะช่วยให้เด็กเขา้ใจเรืองราวชุมชนไร่ขิงชัดเจนยิงขึน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีพฒันาการของเพียเจต ์(Intellectual Development Theory) (อา้งถึงในทิศนา 
แขมมณี, 2553: 64 - 66) ทีกล่าววา่กระบวนการทางสติปัญญา ประกอบดว้ย การซึมซบัหรือการดูดซึม 
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(Assimilation) การปรับและจดัระบบ (Accommodation) และการเกิดความสมดุล (Equilibration) 
อีกทงัหนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีเนือหาทีชัดเจน เนือเรืองเป็นเรืองราวท้องถินซึงเป็น
เรืองราวทีใกลต้วั และอยูใ่นประสบการณ์จริงของนกัเรียนสอดคลอ้งกบันกัวิชาการดา้นการพฒันา
หนงัสือสาํหรับเด็กภิญญาพร นิตยประภา (2543: 28) และครรชิต มนูญผล (2547: 10) ไดก้ล่าวถึงความ
สนใจเด็กช่วงอายุ 12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) มีความสนใจแนวการอ่านหนังสือประเภทสารคดีทีมี
เรืองราวน่าสนใจใกลต้วั มีเนือหาสาระสมจริง ผูว้ิจยัยงัไดเ้พิมการศึกษาความตอ้งการลกัษณะของ
หนงัสือของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 และครู เพือให้การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมครังนีตรงตาม
ความตอ้งการของนักเรียน ครู และท้องถินมากยิงขึน  จึงทาํให้เนือหาในหนังสืออ่านเพิมเติมเป็น
เรืองราวทีนกัเรียนสนใจอยากรู้ ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเนือหาเกียวกบัตาํบลไร่ขิง
ไดดี้ยิงขึน ในดา้นเนือหาทีนาํเสนอไวใ้นหนงัสืออ่านเพิมเติมเป็นเนือหาทีมีความถูกตอ้ง เนืองจาก
แหล่งทีมาของขอ้มูลทีนาํมาพฒันาเป็นหนงัสืออ่านเพิมเติมมีความน่าเชือถือและยงันาํไปใช้อา้งอิงได ้
เนืองจากผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลต่างๆ จากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการสัมภาษณ์ พูดคุย การสังเกตสภาพ
ชุมชน และข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาตาํรา เอกสารทีเกียวข้องกบัตาํบลไร่ขิง นอกจากนียงัมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยการจดัสนทนากลุ่มผูรู้้ในทอ้งถิน เพือให้ไดข้อ้มูลทีมีความถูกตอ้ง 
น่าเชือถือ และสอดคลอ้งกบัสภาพการเปลียนแปลงของทอ้งถิน สําหรับนาํมาใชใ้นการพฒันาหนงัสือ
อ่านเพิมเติมครังนี  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของถวลัย ์มาศจรัส (2538: 61-63) และมานพ ถนอมศรี 
(2546: 69-71) ซึงอธิบายแหล่งขอ้มูลในการเขียนสารคดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Sources) หรือขอ้มูลภาคสนามและขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) หรือขอ้มูลอา้งอิง 
ในงานเขียนสารคดีควรใชข้อ้มูลทงัสองอย่างผสมผสานกนั นอกจากนีเนือหาทีนาํเสนอในหนงัสือ
อ่านเพิมเติมแต่ละบทยงัมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กัน รวมทังหนังสืออ่านเพิมเติมมีภาพถ่าย
ประกอบเนือเรืองทีมีสีสันสวยงามและภาพลายเส้นจาํนวนมาก ช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึน และการสรุปเรืองราวแต่ละบท ทาํให้นกัเรียนสร้างความคิดรวบยอดได้
เป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมานพ ถนอมศรี (2546: 35) กล่าวถึงภาพประกอบหนงัสือ
สารคดีทีใช้เด็กโตใช้ภาพวาดแบบเหมือนจริง  และภาพถ่ายเพือช่วยส่งเสริมให้เนือหามีความชัดเจน 
สมบูรณ์มากขึนมีการแบ่งเนือหาของหนงัสืออ่านเพิมเติมเป็นรายบท เพือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
เมือศึกษาเรียนรู้จบในแต่ละบทมีการประเมินผลการเรียนรู้ทนัที โดยการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทแต่ละ
บทหลงัจากการเรียนรู้ ทาํใหน้กัเรียนมีผลคะแนนหลงัจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมอยูใ่นระดบัสูง 
อนัเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและแรงจูงใจให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นตอ้งการศึกษาบทเรียน
ต่อไปอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพร จารุนฏั (2540: 5-8) ทีกล่าวว่าลกัษณะสําคญัของ
หนงัสืออ่านเพิมเติมทีดีนนั ควรมีลกัษณะทีกระตุน้ให้ผูอ่้านเกิดความสนใจ และกระตือรือร้นทีจะ
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ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง กล่าวคือ ผูเ้ขียนควรพิจารณาเรืองราวทีเสนอความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้ง
กบันกัเรียน สอดแทรกคาํถามยวัยุต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะหนงัสืออืนๆ ทีผูอ่้านอาจไปศึกษาให้
กวา้งขวางลึกซึงไดต้ามความสนใจ อีกทงัในการวจิยัครังนียงัใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัการใช้
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง 
สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 5 แผน ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง
ถินนีทีไร่ขิง แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง เรืองเล่าคนไร่ขิง  แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง วถีิคนไร่ขิง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง ทาํกินถินไร่ขิง  และแผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง งานบุญคนไร่ขิง 
ช่วยให้การจดัการเรียนการสอนเป็นระบบตามลาํดบัขนัตอนยิงขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
รัตนา  ศรีตระกูล (2549: 97 - 103) ไดท้าํการวิจยัเรืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมเพือพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมดา้นความมีวินยั สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มหาสารคาม เขต2 ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ความมีวินยั สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัทางสถิติทีระดบั .01 นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของโสภา สุขวิทยาภรณ์ (2551: 63-65) ไดท้าํการวิจยัเรืองการสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม 
สาระภูมิปัญญาทอ้งถิน วิชาสังคมศึกษา เรือง เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน สําหรับนักเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใช้หนงัสือ
อ่านเพิมเติมสาระภูมิปัญญาทอ้งถินวิชาสังคมศึกษา เรือง เรืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นภาพประกอบ รองลงมาดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์
ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบท ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ และดา้นเนือหาและการใชภ้าษา ตามลาํดบั 
ทงันีเป็นเพราะว่านกัเรียนมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นในเนือหาของหนงัสืออ่านเพิมเติมอนัเป็น
เรืองราวของท้องถินทีน่าสนใจ ซึงนักเรียนอาจไม่เคยทราบเรืองราวในทอ้งถินทีเป็นเรืองใกล้ตวั 
สามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้สอดคล้องกบันักวิชาการด้านการพฒันาหนังสือสําหรับเด็ก
ภิญญาพร นิตยประภา (2534: 28)และครรชิต มนูญผล (2547: 10) ไดก้ล่าวถึงความสนใจเด็กช่วง
อายุ 12-14 ปี (ก่อนวยัรุ่น) มีความสนใจแนวการอ่านหนงัสือประเภทสารคดีทีมีเรืองราวน่าสนใจ
ใกล้ตวั มีเนือหาสาระสมจริง นอกจากนีขันตอนการพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม ผูว้ิจ ัยได้เพิม
การศึกษาความตอ้งการลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1และครู 
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ทงัทางดา้นเนือหาและดา้นรูปแบบของหนงัสืออ่านเพิมเติม เพือให้การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม
ครังนีตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน ครู และทอ้งถินมากยิงขึน รวมทงัการออกแบบลกัษณะ
รูปเล่มของหนังสืออ่านเพิมเติมมีสีสันสวยงามตงัแต่ปกนอกจนถึงภายในเล่ม  มีการใช้ภาพถ่าย
ประกอบและภาพวาดลายเส้นสอดคลอ้งกบัเนือหาช่วยให้เขา้ใจเนือหามากยิงขึน ทาํให้นกัเรียนเกิด
จินตนาการ เสริมสร้างความคิด รวมทงัความบนัเทิงใจในการอ่าน อีกทงัยงัมีแบบฝึกหัดทา้ยบทให้
นกัเรียนไดท้าํเพือประเมินความรู้ของตนเองในแต่ละบทอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพร จารุนฏั 
(2540: 5-8) ทีกล่าววา่ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมควรมีลกัษณะทีกระตุน้ให้ผูอ่้านเกิดความสนใจ 
และกระตือรือร้นทีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจเรืองราว
ได้ โดยใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับความรู้ เสนอเนือหาตามลําดับขันตอนของความรู้ตาม
พฒันาการทางสติปัญญาของผูอ่้านให้ตวัอย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้เทคนิควิธีหรือเรืองส่งเสริม
ความเขา้ใจอืน เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คาํถาม อภิธานศพัท ์เป็นตน้ 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุดทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นภาพประกอบ รองลงมาดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ  ์ ดา้น
แบบฝึกหัดทา้ยบท ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับ และด้านเนือหาและการใช้ภาษา ตามลาํดับ 
ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติมด้านภาพประกอบสูงสุดอนัดบัแรก ทงันี
เป็นเพราะภายในหนังสืออ่านเพิมเติมมีการใช้ภาพถ่ายประกอบเป็นจาํนวนมากในการช่วย
ขยายและส่งเสริมให้เนือหามีความชดัเจนสมบูรณ์มากขึน แสดงรายละเอียดบางอย่างทีไม่สามารถ
บรรยายไดด้ว้ยตวัอกัษร และเป็นการโน้มน้าวความสนใจแก่นกัเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัอารยะ  
ศรีกลัยาณบุตร (2550: 110) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการใชภ้าพประกอบ คือ ช่วยเรียกร้องความสนใจ
และทาํให้ผูอ่้านอยากติดตามเนือหาทีนาํเสนอ โดยเฉพาะภาพทีเป็นภาพถ่ายทีทาํให้เนือหามีความ
น่าเชือถือและชดัเจน อนัดบัสองดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพอ์ยู่ในระดบัมากทีสุดเช่นกนั 
ทงันีเป็นเพราะว่าการออกแบบลกัษณะรูปเล่มของหนังสืออ่านเพิมเติมขนาดพ๊อคเก็ตบุ๊ค  มีสีสัน
สวยงาม ตงัแต่ปกนอกจนถึงภายในเล่ม ตวัอกัษรทีพิมพอ์่านง่ายและชดัเจน มีการใช้แถบสีแบ่ง
ตามบทใหส้ะดวกต่อการอ่าน และการเลือกใชคู้่สีทีง่ายแก่การอ่าน ไดแ้ก่ ตวัอกัษรสีดาํบนพืนสีเหลือง 
ตวัอกัษรสีเขียวบนพืนสีเหลือง และตวัอกัษรสีแดงบนพืนสีเหลือง นอกจากนีผูว้ิจยัไดใ้ช้กระดาษ
ถนอมสายตาในการพิมพ ์เพือให้นกัเรียนรู้สึกสบายตาขณะอ่านเพราะว่ามนัลดการสะทอ้นแสง 
ซึงสอดคล้องคณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ (2546: 13-15) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินหนงัสือประเภทสําหรับเด็กก่อนวยัรุ่น  (อายุ12-14ปี) ดา้นรูปเล่มนันตอ้งคาํนึงถึง
ประเด็นขนาดของเล่มเหมาะสมกับผูอ่้าน รูปเล่มและปกแข็งแรงทนทาน การออกแบบมีความ
น่าสนใจ  การออกแบบปกเหมาะสมกับเนือหา ส่วนประกอบของหนังสือตรงตามประเภทของ
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หนงัสือ กระดาษคุณภาพดี ขนาดตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของผูอ้่าน และการเขา้เล่มแข็งแรง
ทนทาน  อนัดบัทีสามดา้นแบบฝึกหดัทา้ยบทอยูใ่นระดบัมากทีสุดเช่นกนั ทงันีเป็นเพราะวา่
หนงัสืออ่านเพิมเติมมีแบบฝึกหดัทา้ยบททีมีแทรกในเนือหาแต่ละบททงั 5 บท โดยหลงัจากที
นกัเรียนอ่านจบบทเรียนแลว้สามารถทาํแบบฝึกหดัทา้ยบททนัที ซึงเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ประเมินความกา้วหน้าของตนเองไดท้นัที และยงัเป็นการส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหา
มากยิงขึน ซึงสอดคลอ้งกบัศูนยพ์ฒันาหนงัสือกรมวิชาการ (2545: 14-28) กล่าวไวว้่าการประเมิน
หนงัสืออ่านเพิมเติม ควรคาํนึงถึงหลกัการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผูอ้่าน ซึงหนงัสืออ่านเพิมเติม
ควรมีกิจกรรมทา้ยบท อาจเป็นคาํถามประเภทกระตุน้ความคิดให้ไกลออกไปจากเรืองทีอ่าน ช่วยให้
นาํความเรืองทีอ่านไปแล้วไปเปรียบเทียบเหตุการณ์ทีคล้ายคลึงกันหรือไปแก้ไขปัญหาในชีวิต 
ประจาํวนัส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้ความคิด ทกัษะเพิมขึน ส่วนอนัดบัทีสีดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ทีไดรั้บ ซึงเป็นทงันีเป็นเพราะวา่การใชก้ารเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมไดเ้น้นความรู้
สาระความรู้ทอ้งถินไร่ขิงมากเกินไป ส่งผลให้ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บลดลง และดา้น
เนือหาและการใช้ภาษาอยู่ในลาํดบัสุดทา้ย ทงันีเป็นเพราะว่าการใช้ภาษาเชิงวิชาการ จึงทาํให้
ความคิดเห็นของนกัเรียนค่อนขา้งตาํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรันดร์ เนตรภกัดี (2547: 51-52) 

ไดท้าํการวจิยัเรืองการสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา: อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 (ช่วงชนัที 3) ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
(ช่วงชันที 3)  มีความคิดเห็นเกียวกบัหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนของเรา: อาํเภอบวัใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากทีสุด ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจนวิทย ์
อุสสวิโร(2548: 47-51) ไดท้าํการวิจยัเรือง การสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง สโตยสู่สตูล สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาช่วงชนัที 3 จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหนงัสือ 
ผูส้อน และนกัเรียน มีความคิดเห็นว่าคุณภาพของหนงัสือมีความเหมาะสมในระดบัมาก รวมทงัยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวณี ด่านศิระวานิชย ์(2553: 73-74) ไดท้าํการวิจยั เรือง การพฒันาหนงัสือ
อ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ยาํถินแดนเคร็ง ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยั เรือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบว่าหนงัสืออ่านเพิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนทาํให้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัใชสู้งกวา่ก่อนใช ้รวมทงันกัเรียน
มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ดงันันผูว้ิจยัจึงสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะใน
ประเด็นขอ้เสนอแนะทวัไปในการนาํหนงัสืออ่านเพิมเติมไปใช้และขอ้เสนอแนะเพือการทาํวิจยั
ครังต่อไป ดงันี 

 

 ข้อเสนอแนะทวัไปในการนําหนังสืออ่านเพมิเติมไปใช้ 
 1. จากการวิจยัพบว่าหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                 
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ทีผูว้ิจ ัยสร้างขึน                     
มีแบบฝึกหัดประจาํบทเรียนเน้นความรู้ความจาํ ทงันีเห็นได้จากค่าประสิทธิภาพ E1 ทีสูงกว่า E2 

ดงันันจึงควรเพิมแบบฝึกหัดให้มีความยากเหมาะสมกบัวยัของนักเรียนและมีความหลากหลาย              
มากยงิขึน 
 2. จากการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ดา้น
คุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บเป็นลาํดบัรองสุดทา้ย แสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือ
อ่านเพิมเติม ควรเน้นให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ทีไดจ้ากการศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติม
ทอ้งถิน รวมทงัครูควรเน้นการนาํความรู้ทอ้งถินไปประยุกต์ใช้ เพือปลูกฝังให้นกัเรียนเกิดสํานึก
ความรักษท์อ้งถินและสามารถนาํความรู้ทอ้งถินไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 

 ข้อเสนอแนะเพอืการทาํวจัิยในครังต่อไป 
 1. ควรมีการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมทีมีเนือหาเกียวกบัทอ้งถินของเรา ในประเด็น     
อืน ๆ เช่น แหล่งท่องเทียว สินค้าประจําตาํบล เพือให้มีหนังสืออ่านเพิมเติมทีมีรายละเอียด                    
ของทอ้งถินทีชดัเจนมากยงิขึน 

2.  ควรสร้างหนงัสืออ่านเพิมเติมรูปแบบอืน ๆ เช่น หนงัสือการ์ตูน หนงัสือบนัเทิงคดี 
เพือใหมี้หนงัสืออ่านเพิมเติมทีมีเนือหาความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
ทีจะเรียนรู้ในรายวชิานนั 
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3. ควรมีการศึกษาผลของการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมทีส่งเสริมให้เกิดสํานึกความรักษ์
ทอ้งถิน 

4. ควรมีการศึกษาผลของการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมร่วมกบัวิธีสอนอืน ไดแ้ก่ วิธีการ
สอนแบบสืบเสาะ วธีิสอนแบบทศันศึกษา เป็นตน้ 
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รายชือผู้เชียวชาญ 

รายชือครูเพอืสัมภาษณ์ข้อมูลลกัษณะของหนังสืออ่านเพมิเติม เพอืนํามาใช้ในการพฒันา 
หนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง                             

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 

1. นายปัญญา   โพธิมลิวลัย ์ ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ  อาย ุ59 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

2. นางสาวนลินรัตน์   พงศพ์ุทธากรู ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ59 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

3. นางวาทิณี    สมเชือเวยีง ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ59 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

4. นางนิตยา    ซาํประชา ครู วทิยฐานะชาํนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ  อาย ุ59 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

5. นางสุนีย ์      ชูวงศศิ์ริกลู ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ58 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

6.  นางสาวยพุิน  ม่วงนา ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ58 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

7.  นางสมศรี  เลียงบาํรุง ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ56  ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

8.  นางศิริเพญ็  สุทธิประภา ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ56 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

9.  นางสาวจนัทร์เพญ็ จิระรัตนาภรณ์ ครู วทิยฐานะชาํนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ อาย ุ56 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

10.  นางกานดา  พิมใจใส ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ อาย ุ54 ปี   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 
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รายชือผู้เชียวชาญ 

รายชือผู้เชียวชาญเพอืสัมภาษณ์ข้อมูลพนืฐานในการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเติม                                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง                                           

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 

กลุ่มพระสงฆ ์
1. พระสังเวย คเวสโก (สุจิตจูล)  เจา้อาวาสวดัท่าพดู  อาย ุ 64 ปี  

จาํพรรษาเป็นเวลา  47 ปี  
2. พระครูธีรวฒัน์  ปัญญาธีโร ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาย ุ 62 ปี  

จาํพรรษาเป็นเวลา  40 ปี   
3. พระพิมลสมณคุณ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาย ุ 82 ปี  

เกิดและจาํพรรษาเป็นเวลา 82 ปี   

กลุ่มผูรู้้ในทอ้งถิน 
1. นายสัญญา สุดลาํเลิศ อาชีพขา้ราชการบาํนาญ  อายุ  60 ปี 

อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 38 ปี   
มีผลงานแต่งหนงัสือเอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง 

2. นายมานะ เถียรทวี  อาชีพผูดู้แลพิพิธภณัฑพ์ืนบา้นวดัท่าพดู  อาย ุ 55 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 55 ปี  
มีผลงานแต่งหนงัสือเอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง 

3. นายวรัิตน์ นอ้ยประชา อาชีพผูดู้แลพิพิธภณัฑพ์ืนบา้นวดัท่าพดู  อาย ุ 55 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 55 ปี       
มีผลงานแต่งหนงัสือเอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง 

4. นางกลุ่ม จนัทร์บาํรุง อาชีพครูภูมิปัญญาสานหมอนเตย  อาย ุ 81 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 81 ปี 
ไดรั้บการยกยอ่งจากสภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
เป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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5. นางกรอง เดชชาวนา อาชีพครูภูมิปัญญาสานเสือเตย  อาย ุ 84 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 84 ปี  
ไดรั้บการยกยอ่งจากสภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
เป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถิน      

6. นายบุญรอด โพธิแดง อาชีพครูภูมิปัญญาเถรอดเพล  อาย ุ 68 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 68 ปี    
ไดรั้บการยกยอ่งจากสภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
เป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถิน    

7. นายไพฑูรย ์ กรรณโม อาชีพครูภูมิปัญญาประติมากรรม(ปูนปันสด) อาย ุ59 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 59 ปี      
ไดรั้บการยกยอ่งจากสภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
เป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถิน         

ชาวบา้น 
1.นางประจวบ สงกา อาชีพทาํนา อาย ุ 78 ปี     

เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 59  ปี           
2.นางรําพึง สุวรรณพงศ ์ อาชีพ  -  อาย ุ 78 ปี 

อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 50 ปี               
3.นางวนัดี ธนธนานนท ์ อาชีพเจา้หนา้ทีประจาํวดัไร่ขิง อาย ุ 73 ปี     

อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 55 ปี           
4.นายเชาวน์ จินดาวงศ ์ อาชีพทาํนา อาย ุ 70 ปี     

เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 70 ปี           
5. นายสนนั จรดล อาชีพทาํสวน อาย ุ 69 ปี    

เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 69 ปี           
6. เรือตรีประสิทธิ ทองวงษ ์ อาชีพขบัเรือท่องเทียวศรีสวสัดิ อาย ุ 65 ปี     

อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 38 ปี           
7. นางอารยา ทองปรีชา อาชีพธุรกิจส่วนตวัร้านอาหาร อาย ุ 63 ปี     

เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 63 ปี           
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8.นางกมลรัตน์ ศรีพฒันพงศ ์ อาชีพขา้ราชการบาํนาญ อาย ุ 62 ปี   
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 62 ปี             

9.นางพวงกาญจน์  กรุงกาญจนา อาชีพขา้ราชการบาํนาญ อาย ุ 61 ปี    
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 61 ปี           

10.นายกมล ประทีปธีรานนัท ์ อาชีพขา้ราชการครู โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา อาย ุ 57  ปี 
อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 33 ปี               

11. นางนฤมล วฒันพิทกัษพ์งษ ์ อาชีพขา้ราชการครูโรงเรียนวดัท่าพดู อาย ุ 56 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 56 ปี           

12. นางเรืองทิพย ์ จนัทิสา อาชีพเจา้หนา้ทีวดัท่าพดู อายุ  55 ปี     
อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 35 ปี           

13.นายพรเทพ ปัถว ี อาชีพไวยาวจักรวดัไร่ขิง   อาย ุ54 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 54 ปี           

14.นายรุ่งศกัดิ จนัทร์บาํรุง อาชีพทาํเครืองเบญจรงค ์อาย ุ53 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 53 ปี           

15.นายบุญโปรด มากรักษา อาชีพทาํสวนและหมอพืนบา้น อาย ุ56 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 56 ปี           

16.นายศกัดิชยั เทพเจริญนิรันดร์ 
 

อาชีพหมอพืนบา้น สมุนไพรไร่ขิง อาย ุ 55  ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 55 ปี           

17. นางจิตรา อริยวฒัน์วงศ ์ อาชีพขา้ราชการครูโรงเรียนวดัท่าพดู อาย ุ 52 ปี     
อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 31 ปี           

18.นางเยาวลกัษณ์ ช่างเกวยีน อาชีพทาํสวน อาย ุ 52  ปี   
อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 35 ปี             

19.นายวรัิตน์ สงกา อาชีพขา้ราชการครู โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา อาย ุ 50 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 50 ปี               

20.นางนรรัตน์ วรรณแกว้ อาชีพทาํเครืองเบญจรงค ์อาย ุ 49  ปี   
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 49 ปี             

21.นายศกัดิชยั อนัคง อาชีพทาํสมุนไพร อาย ุ 47  ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 47 ปี               
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22.นางสาววรภทัร บุณยพรหม   อาชีพบรรณารักษห์้องสมุดประชาชน 44 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 44 ปี           

 
ผูน้าํชุมชน 

นายชาตรี สุขถาวร อาชีพกาํนนัตาํบลไร่ขิง และไวยาวจักรวดัไร่ขิงอาย ุ72 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 72 ปี           

นายพยนต ์ ซาํประชา อาชีพผูใ้หญ่บา้น อาย ุ65 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 65 ปี           
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รายชือผู้เชียวชาญ 

รายชือผู้เชียวชาญเพอืจัดกลุ่มสนทนาข้อมูลพนืฐานในการพฒันาหนังสืออ่านเพมิเติม                                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง                                           

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 จํานวน 10 คน 
 

1. พระครูธีรวฒัน์  ปัญญาธีโร ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาย ุ 62 ปี   
จาํพรรษาเป็นเวลา  40 ปี   

2.นางประจวบ สงกา อาชีพทาํนา   อาย ุ 78 ปี     
อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 59 ปี           

3. นายชาตรี สุขถาวร อาชีพกาํนนัตาํบลไร่ขิง และไวยาวจักรวดัไร่ขิง อาย ุ72 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 72 ปี           

4. นายบุญรอด โพธิแดง อาชีพครูภูมิปัญญาเถรอดเพล อาย ุ 68 ปี  
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 68 ปี              

5. นายพยนต ์ ซาํประชา อาชีพผูใ้หญ่บา้น อาย ุ65 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 65ปี        

6. นายสัญญา สุดลาํเลิศ อาชีพขา้ราชการบาํนาญ  อายุ  60 ปี    
อาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 38 ปี   
มีผลงานแต่งหนงัสือเอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง 

7. นายมานะ เถียรทวี  อาชีพผูดู้แลพิพิธภณัฑพ์ืนบา้นวดัท่าพดู  อาย ุ 55 ปี   
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 55 ปี        
มีผลงานแต่งหนงัสือเอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง      

8. นายวรัิตน์ นอ้ยประชา อาชีพผูดู้แลพิพิธภณัฑพ์ืนบา้นวดัท่าพดู  อาย ุ 55 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 55 ปี   
มีผลงานแต่งหนงัสือเอกสารเกียวกบัตาํบลไร่ขิง         

9.นายพรเทพ ปัถว ี อาชีพไวยาวจักรวดัไร่ขิง  อาย ุ54 ปี 
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 54 ปี           

10.นายวรัิตน์ สงกา อาชีพขา้ราชการครู โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา อาย ุ 50 ปี     
เกิดและอาศยัในตาํบลไร่ขิงระยะเวลา 50 ปี           

   ส
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจคุณภาพหนังสืออ่านเพมิเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 

ด้านภาษาและด้านการผลติหนังสือ                                            
 
อาจารย ์ดร. อธิกมาส  มากจุย้   อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
นายชลิต   หนูนาค      นกัวชิาการช่างศิลป์  ชาํนาญการ 8 
        โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นทมีีต่อหนังสืออ่านเพมิเติม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

 
อาจารย ์ดร.อนนั  ปันอินทร์   อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
นายสัญญา  สุดลาํเลิศ    ครู วทิยฐานะเชียวชาญ  
        โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา จงัหวดันครปฐม 
 
อาจารย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน   อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั เพือทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 
 1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลทอ้งถินตาํบลไร่ขิง เพือพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม ประกอบดว้ย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ขอ้มูลทอ้งถินของตาํบลไร่ขิง  
 3. แบบประเด็นสนทนากลุ่ม ขอ้มูลทอ้งถินของตาํบลไร่ขิง 
 4. แบบประเมินคุณภาพ หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 (สาํหรับผูเ้ชียวชาญ) 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้ 
หนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
 
คําชีแจง   ขอ้สอบนีเป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  
คําสัง        ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมาย  ลงใน   
                 กระดาษคาํตอบ 

บทท ี1 ถินนีทไีร่ขิง 
จุดประสงค์ข้อท ี1 บอกทตีงัและอาณาเขตของตําบลไร่ขิงได้ จํานวน 1ข้อ (ความรู้ความจํา 2 ข้อ) 
1.  พืนทีตาํบลไร่ขิงมีอาณาเขตติดต่อกบัหลายตาํบลในอาํเภอสามพรานยกเวน้ขอ้ใด  

ก. ตาํบลยายชา      ข. ตาํบลท่าตลาด  
ค.ตาํบลออ้มใหญ่       ง. ตาํบลคลองจินดา    

2.  พนืทีตาํบลไร่ขิง ทางทิศเหนือติดต่อกบัตาํบลใด   
ก. ตาํบลยายชา      ข. ตาํบลท่าตลาด 
ค. ตาํบลบางกระทึก  ง. ตาํบลกระทุ่มลม้    

จุดประสงค์ข้อท ี2  บอกและอธิบายลกัษณะการปกครองของตําบลไร่ขิงได้  (ความเข้าใจ 2 ข้อ) 
3. “ตาํบลไร่ขิงมีจาํนวนประชากรมากกวา่ 10,000 คน  แต่ไม่เกิน 50,000 คน มีนายกเทศมนตรีเป็น

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร” จากขอ้ความดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นถึงการปกครองแบบใด  
  ก. เทศบาลนคร    
  ข. เทศบาลเมือง  
  ค. เทศบาลตาํบล    
  ง. เทศบาลอาํเภอ   
4.   รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิง สัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
  ก. ผูใ้หญ่บา้น    
  ข กาํนนั 
  ค. นายกเทศมนตรี    
  ง. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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จุดประสงค์ข้อท ี3   อธิบายลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของตําบลไร่ขิงได้    
                                   (จํานวน 4 ข้อ ความเข้าใจ 2 ข้อ  นําไปใช้ 2 ข้อ) 
5. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัภูมิประเทศของตาํบลไร่ขิง  
    ก. เป็นพืนทีราบลุ่มแม่นาํท่าจีน    
 ข. เป็นพืนทีราบลุ่มชายฝังทะเลอ่าวไทย    
 ค. พืนทีราบดินตะกอนจากแม่นาํท่าจีน   
 ง. เป็นพืนทีราบลุ่มจากคลองแยกจากแม่นาํท่าจีน 
6.  ถา้นักเรียนเป็นผูที้มีบทบาทในชุมชน จะพฒันาพืนทีริมฝังแม่นาํอย่างไรให้สอดคลอ้งกบัการ

ท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์   
 ก. จดัทาํเป็นหา้งสรรพสินคา้เพือดึงดูดนกัท่องเทียว 
 ข. จดัทาํเป็นเขตเศรษฐกิจ เปิดโอกาสใหน้กัลงทุนทงัไทยและต่างชาติมาเปิดบริษทัหรือ 
          ตงัโรงงานได ้
 ค. ส่งเสริมการทาํเกษตร โดยใหช้าวบา้นปลูกพืชเศรษฐกิจตามความตอ้งการของตลาด  
          เพือส่งออกไปขายทงัในและต่างประเทศ  
 ง.  ส่งเสริมการทาํเกษตรใหเ้หมาะสมตามลกัษณะพืนที รวมถึงปรับภูมิทศัน์บริเวณแม่นาํ เพือ 
          เปิดเป็นแหล่งท่องเทียวทางนาํ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนอีกทางหนึง 
7. ทีตงัของตาํบลไร่ขิงอยูใ่กลก้บัปากอ่าวไทย ส่งผลต่อลกัษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาวอยา่งไร  
   ก. อากาศไม่หนาวจดั    ข. อากาศหนาวเยน็จดั 
 ค. ฝนตกชุกนาํท่วมขงั   ง. อากาศร้อนและแหง้แลง้ 
8.  การทีในอดีตมีนําเค็มไหลเข้ามาในแม่นาํท่าจีน ถ้านักเรียนอาศยัอยู่บริเวณริมแม่นาํท่าจีน   

นกัเรียนจะเลือกทาํสวนตามขอ้ใด  
 ก. ปลูกกลว้ย    ข. ปลูกส้มโอ 
 ค. ปลูกมะพร้าว   ง.  ปลูกหมาก 
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จุดประสงค์ข้อท ี4  นักเรียนวเิคราะห์ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของตําบลไร่ขิงทส่ีงผลต่อการดําเนิน 

     ชีวติ  (จํานวน 4 ข้อ วเิคราะห์ 2 ข้อ  สร้างสรรค์ 2 ข้อ) 
9. ดาวกาํลงัหาพืนทีทาํสวนส้มโอและมะพร้าว ดาวควรเลือกพืนทีตามขอ้ใด  
    ก.  ทีราบอนัอุดมสมบูรณ์ซึงเกิดจากการการทบัถมของดินตะกอนแม่นาํพดัพา 
 ข.  ทีราบอนัอุดมสมบูรณ์ซึงเกิดจากการพดัพาของตะกอน มีดินงอกออกมาจากฝังเพิมเติม 

เรียกวา่ ฝังคุง้ 
 ค.  ทีราบอนัอุดมสมบูรณ์ซึงเกิดจากการพดัพาของตะกอน มีดินงอกออกมาจากฝังเพิมเติม 

เรียกวา่ ฝังเลนหรือฝังแหลม 
 ง.  ทีราบอนัอุดมสมบูรณ์ บริเวณส่วนโคง้วงนอกของแม่นาํ ตลิงมีนาํกดัเซาะ เรียกวา่ฝังคุง้ หรือ

ฝังแหลม 
10. กรณีทีนกัเรียนเป็นชาวบา้นอพยพมาจากต่างถิน กาํลงัหาพืนทีอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพใน

เขตลุ่มนาํท่าจีน นกัเรียนจะเลือกตงัถินฐานและประกอบอาชีพตามขอ้ใด   
 ก. ทีราบใกลริ้มแม่นาํฝังเลน ประกอบอาชีพทาํนา 
 ข. ทีราบใกลริ้มแม่นาํฝังคุง้ ประกอบอาชีพทาํสวนส้มโอ 
 ค. ทีราบใกลริ้มแม่นาํ ประกอบอาชีพทาํสวนกลว้ยไม ้
 ง. ทีราบใกลริ้มแม่นาํ เปิดร้านขายผกัและผลไมต้ามฤดูกาล 
11. เหตุใดพืนทีตาํบลไร่ขิง ในฤดูหนาวอากาศจึงไมห่นาวจดั  
    ก. พืนทีเป็นดินทราย     ข. พืนทีเป็นทีราบลุ่มแม่นาํ 
 ค. ทีตงัอยูใ่กลก้บัปากอ่าวไทย  ง. พืนทีมีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบล  
12.หากนักเรียนตงัถินฐานอยู่บริเวณชายฝังตลิงชัน หรือฝังคุ้ง มกัจะมีการกัดเซาะและเกิดการ

พงัทลายของตลิง นกัเรียนจะเลือกวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร   
 ก.  เทกรวดริมฝัง   ข. ปลูกชายเฟือยริมฝังใหม้ากขึน 
 ค.  เอาดินมาถมเพิมบริเวณชายฝัง ง.  ทาํเขือนดินทีพฒันามาจากสุโขทยั 
จุดประสงค์ข้อท ี5  นักเรียนอธิบายทรัพยากรธรรมชาติของตําบลไร่ขิงได้  
                                   (จํานวน 2 ข้อ ความเข้าใจ 2 ข้อ ) 
13. “ ชายเฟือย ” เปรียบไดก้บัป่าไมใ้นขอ้ใด    
    ก.  ป่าดิบชืน    ข.  ป่าดงดิบ 
 ค.  ป่าชายเลน   ง.  ป่าเบญจพรรณ 
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14. “ เป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์าํทีสาํคญัในระบบนิเวศของแม่นาํท่าจีน”  จากขอ้ความดงักล่าว แสดง
ใหเ้ห็นถึงพรรณไมข้อ้ใด   

    ก.  ตน้ตีนเป็ด   ข.  ตน้ลาํเจียก 
 ค.  ตน้มะพดู    ง.  ตน้มะกอกนาํ 
จุดประสงค์ข้อท ี6 นักเรียนอธิบายลกัษณะและสภาพทวัไปทางสังคม การศึกษา ศาสนา อาชีพของ 

    ประชากรในตําบลไร่ขิงได้ (จํานวน 2 ข้อ ความเข้าใจ 2 ข้อ ) 

15. “พืนทีส่วนใหญ่ของตาํบลไร่ขิง จะเต็มไปดว้ยสวนส้มโอ มะพร้าว มีนาขา้ว ปลูกพืชสวนครัว
นานาชนิด” จากขอ้ความดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ชาวบา้นในตาํบลไร่ขิงประกอบอาชีพเกียวกบั
อะไร  
ก. กสิกรรม – การคา้       ข. กสิกรรม – ทาํนา 
ค. เกษตรกรรม – ทาํไร่   ง. เกษตรกรรม - ทาํสวน    

16. “ วดัไร่ขิงและวดัท่าพดู  เป็นวดัประจาํตาํบลทีสําคญัของคนไร่ขิง ” จากขอ้ความดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นในชาวไร่ขิง ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาใด   

 ก.ศาสนาพุทธ      ข. ศาสนาคริสต ์   
 ค. ศาสนาอิสลาม     ง. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู   

บทท ี2 เรืองเล่าคนไร่ขิง 
จุดประสงค์ข้อท ี7 นักเรียนอธิบายประวตัิความเป็นมาและภูมินามทสํีาคัญของตําบลไร่ขิงได้  

    (จํานวน 4 ข้อ ความจํา 2 ความเข้าใจ 2 ข้อ ) 
17. หลกัฐานขอ้ใดทีแสดงใหเ้ห็นวา่ตาํบลไร่ขิงเป็นชุมชนเก่าแก่ตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  
 ก. ตาํนานวดัไร่ขิง   ข. ศิลาจารึกวดัท่าพดู        
 ค. จดหมายเหตุลาร์ลูแบร์  ง. จารึกบนแผน่อิฐมอญบนผนงัอุโบสถวดัท่าพดู 
18. ตาํบลไร่ขิง หมู่บา้นคลองท่าพดู หมู่บา้นคลองใหม่ หมู่บา้นคลองพร้าว ชือเหล่านีมีทีมาอยา่งไร  
 ก. ตงัตามลกัษณะเด่น ๆ ของแต่ละพืนที  
 ข. ชาวบา้นร่วมกนัตงัชือและลงประชามติ 
 ค. เจา้อาวาสวดัแต่ละหมู่บา้นเป็นคนตงัชือ                  
 ง. กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นเป็นคนตงัชือ 
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19. ชือหมู่บา้นคลองบางพร้าว มีทีมาอยา่งไร  
  ก. ชาวบา้นชือนายพร้าวเป็นผูริ้เริมขดุคลองขึน 
  ข. ชาวบา้นนิยมปลูกมะพร้าวกนัเป็นจาํนวนมาก 
  ค. ชาวบา้นชือนายพร้าวเป็นผูส้ร้างตลาดในการขายมะพร้าว 
  ง. พอ่คา้มีการขนส่งมะพร้าวผา่นคลองบางพร้าวเป็นจาํนวนมาก 
20. “ศูนยก์ลางทางการคา้และเป็นท่าเรือโดยสารแห่งเดียวของตาํบลไร่ขิง” จากขอ้ความดงักล่าว

แสดงใหเ้ห็นถึงสถานทีแห่งใด   
  ก. วดัไร่ขิง    ข.วดัท่าพดู    
  ค. ตลาดท่าเกวยีน   ง. ตลาดดอนหวาย 

จุดประสงค์ข้อท ี8 นักเรียนวเิคราะห์เหตุการณ์สําคัญทางประวตัิศาสตร์ของตําบลไร่ขิงในอดีตได้ 
    (จํานวน 6 ข้อ ความรู้ความจํา 2 ข้อ วเิคราะห์ 4 ข้อ ) 

21. ชาติพนัธ์ุกลุ่มแรกทีมาตงัถินฐานในตาํบลไร่ขิงคือขอ้ใด  
    ก. กลุ่มคนจีนกวางตุง้        
      ข. กลุ่มคนจีนแตจิ้ว  
      ค. กลุ่มคนจีนไหหลาํ         
       ง. กลุ่มคนจีนฮกเกียน  
22. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัทีมาของชือ “ตาํบลไร่ขิง”  
 ก. ชาวบา้นในตาํบลไร่ขิงประกอบอาชีพปลูกขิง 
 ข. แม่นาํท่าจีนเป็นแหล่งขนถ่ายและคา้ขายขิง 
 ค. ชาวจีนทีอพยพมาตงัถินฐานไดป้ระกอบอาชีพขายขิง  
 ง. ชาวจีนทีอพยพมาตงัถินฐานไดป้ระกอบอาชีพปลูกขิง 
23. ตาํนานหลวงพอ่วดัไร่ขิงมีหลายตาํนาน ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
 ก. ทุกตาํนานจะมีเรืองราวเกียวกบัพุทธศาสนา 
 ข. สิงทีในตาํนานพดูถึงมกัจะเป็นเรืองจริงเสมอ 
 ค. ตาํนานเป็นสิงทีเชือถือไม่ได ้เพราะเป็นเรืองทีแต่งขึนทงัหมด 
 ง. ตาํนานคือสิงทีชาวบา้นสร้างขึนเพือเรียกความศรัทธาใหก้บัคนในชุมชน 
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24. ตามตาํนานเล่าวา่พระพุทธรูป 5 องคที์ลอยตามนาํมา ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   
    ก. หลวงพอ่โสธร – ลอยตามลาํนาํแม่กลอง 
 ข. หลวงพอ่วดัไร่ขิง – ลอยตามลาํนาํท่าจีน 
 ค. หลวงพอ่โตวดับางพลี – ลอยตามแม่นาํท่าจีน 
 ง. หลวงพอ่วดับา้นแหลม – ลอยตามลาํนาํเพชรบุรี 
25. จุดประสงคส์าํคญัทีพุทธศาสนิกชนมานมสัการองคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิงเป็นจาํนวนมากคือขอ้ใด   
 ก. เพือมาขอพรจากองคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิง 
 ข. เพือมานมสัการและแกบ้นจากองคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิง 
 ค. เพือมาชมมหรสพในงานนมสัการหลวงพอ่วดัไร่ขิง 
 ง. เพือมาบนบานศาลกล่าวกบัองคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิง 
26. ในฐานะทีนกัเรียนเป็นสมาชิกในชุมชนตาํบลไร่ขิง เมือมีประชาชนต่างถินมานมสัการหลวงพ่อ

วดัไร่ขิงนกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไร  
 ก. ตอ้นรับดว้ยไมตรีจิต แนะนาํร้านอาหาร และแหล่งจาํหน่ายของทีระลึก 
 ข. ตอ้นรับดว้ยไมตรีจิต แนะนาํสถานทีสาํคญั และอธิบายประวติัชุมชนตาํบลไร่ขิง 
 ค. ตอ้นรับดว้ยไมตรีจิต แนะนาํเจา้อาวาส และอธิบายวิธีการนมสัการหลวงพอ่วดัไร่ขิง 
 ง. ตอ้นรับดว้ยไมตรีจิต แนะนาํสถานทีสาํคญั และอธิบายประวติัความเป็นมาของหลวง 
         พอ่วดัไร่ขิง 

บทท ี3 วถิีคนวิถีไร่ขิง 
จุดประสงค์ข้อท ี9 นักเรียนอธิบายวถิีชีวติวฒันธรรมท้องถินของผู้คนตําบลไร่ขิงได้ 
                                 (จํานวน 4 ข้อ ความรู้ความจํา 2 ข้อ ความเข้าใจ  2 ข้อ ) 
27. ผูค้นตาํบลไร่ขิงในอดีตนิยมใชพ้าหนะใดในการคมนาคมขนส่ง  
    ก. เรือ    ข. รถมา้    
 ค. ควายเทียมเกวยีน   ง. ววัเทียมเกวยีน 
28. “ กระดูกงู ” เป็นส่วนประกอบของเรือในขอ้ใด   
    ก. เรือมาด    ข. เรือหมู   
 ค. เรือหางยาว   ง. เรือสาํปัน 
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29. ขอ้ใดไม่ใช่ชือเรือขดุทีชาวไร่ขิงใชใ้นอดีต   
 ก. เรือมาด    ข. เรือหมู   
 ค. เรืออีแปะ    ง. เรือหางยาว  
 30.         จากภาพเรือดงักล่าว ชาวไร่ขิงนาํไปใชป้ระโยชน์ในขอ้ใด  
 
 ก. ใชใ้นการแข่งเรือยาว  ข. ใชบ้รรทุกสินคา้ไปขาย 
 ค. ใชใ้นการลากจูงเรือ  ง.  ใชเ้ป็นเรือเมล์เดินทางขา้มจงัหวดั 
จุดประสงค์ข้อท ี10 นักเรียนวเิคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อการเปลยีนแปลงวถิีชีวติของผู้คนในอดีตและ

ปัจจุบันตําบลไร่ขิงได้ (จํานวน 2 ข้อ การวิเคราะห์  2 ข้อ) 
31. ขอ้ใดคือสาเหตุสาํคญัทีสุดทีชาวบา้นในตาํบลไร่ขิง มาตงัถินฐานหนาแน่นบริเวณริมฝัง 
       แม่นาํท่าจีนและรอยต่อระหวา่งแม่นาํกบัคลองต่าง ๆ    
 ก.  เป็นแหล่งปลาชุกชุม    
      ข.  เป็นแหล่งชุมทางทางการคา้ 
 ค.  เป็นแหล่งทีมีดินอุดมสมบูรณ์  
      ง.  เป็นชุมทางการคมนาคมและแลกเปลียนสินคา้ 
32. ศาลตายายแตกต่างจากศาลพระภูมิอยา่งไร   
    ก. ศาลตายายมีเสา 2 ตน้ และเตียกวา่ศาลพระภูมิ 
 ข. ศาลตายายมีเสา 2 ตน้ และสูงกวา่ศาลพระภูมิ 
 ค. ศาลตายายมีเสา 4 ตน้ และเตียกวา่ศาลพระภูมิ 
 ง.  ศาลตายายมีเสา 4 ตน้ และสูงกวา่ศาลพระภูมิ 
จุดประสงค์ข้อท ี11 ยกตัวอย่างและวเิคราะห์ผลงานบุคคลทสํีาคัญของตําบลไร่ขิงได้  
                                (จํานวน 6 ข้อ ความจํา  2 ข้อ การวเิคราะห์ 4 ข้อ ) 
33. บุคคลในขอ้ใดมีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาวดัท่าพดูในอดีต  
   ก.  หลวงพอ่ชืน-หลวงพอ่เงิน   
     ข. หลวงพอ่แกว้-หลวงพอ่ชืน 
 ค. หลวงพอ่แกว้-หลวงพอ่แช่ม   
     ง. หลวงพอ่วดัไร่ขิง-หลวงพอ่วดัท่าพดู 
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34. “เดิมชือ ปัญญา เป็นพระสงฆที์มีบุคลิกน่าศรัทธา เป็นผูใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษา และสร้าง 
       โรงพยาบาลทีมีชือเสียงดา้นการรักษาดวงตา” จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงบุคคลใด  
 ก. หลวงพอ่แกว้   ข. หลวงพอ่ชืน  
 ค. หลวงพอ่เปิน   ง. พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
35. เพราะเหตุใดจึงเรียกเครืองเล่นโบราณชนิดหนึงวา่ “ เถรอดเพล ”  
 ก. ใชเ้วลาเล่นนาน จนบางครังไม่ไดฉ้นัเพล 
 ข. ใชเ้วลาเล่นนาน นิยมทาํตอนก่อนอาหารเพล 
 ค. ใชเ้วลาเล่นนาน นิยมทาํตอนหลงัอาหารเพล 
 ง.  ใชเ้วลาเล่นนาน นิยมทาํตอนอาหารเพลพอดี 
36. เครืองเล่นโบราณทีทาํดว้ยไมไ้ผใ่นขอ้ใดทีตอ้งใชเ้วลาทาํนานทีสุด  
 ก. ขลุ่ย    ข. แคน 
 ค.หนา้ไม ้    ง. เถรอดเพล 
37. หตัถกรรมจากเตยหนาม นาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร   
 ก. สานเป็นเสือ   ข. สานเป็นของเล่น   
 ค. สานเป็นชุดรับแขก   ง. สานเป็นเครืองประดบั 
38. หตัถกรรมการแทงหยวก  นาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร   
 ก. ใชป้ระดบัเมรุลอย    
 ข. ใชป้ระดบังานบวช  
 ค. ใชป้ระดบังานกฐิน    
 ง. ใชป้ระดบังานเทศน์มหาชาติ 

บทท ี4 ทาํกนิถินไร่ขิง 
จุดประสงค์ข้อท ี12 นักเรียนระบุอาชีพทสํีาคัญในท้องถินได้ (จํานวน 4 ข้อ ความจํา  2 ข้อ  
                               การวเิคราะห์ 2 ข้อ ) 
39. อาชีพสาํคญัของชาวบา้นในเขตตาํบลไร่ขิงคือขอ้ใด  
    ก. ทาํนา-เลียงหมู    
 ข. ทาํนา-เลียงปลา 
 ค. ทาํสวนผลไม-้ทาํนา   
 ง.  ทาํสวนผลไม-้เลียงไก่  
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40. เพราะเหตุใดจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากบริเวณริมแม่นาํท่าจีน  
  ก. พืนทีใกลเ้มืองหลวง การคมนาคมสะดวก 

  ข. แรงงานหาง่ายและราคาถูก  วตัถุดิบหาง่าย 

  ค. วตัถุดิบหาง่ายราคาถูก การขนส่งทางนาํสะดวก 

  ง. ทีดินอุดมสมบูรณ์ ทีตงัเหมาะสมกบัการตงัโรงงาน 

41. ประเพณีใดทีเกียวกบัชาวนาปลูกขา้วของชาวตาํบลไร่ขิง   
    ก. ประเพณีลงแขกเกียวขา้ว  ข. ประเพณีบุญบงัไฟ 
 ค. ประเพณีทาํขวญัแม่โพสพ  ง. ประเพณีแห่นางแมว 
42. เพราะเหตุใดพืนทีบริเวณตาํบลไร่ขิงจึงเป็นสภาพสองนาํ   
 ก. มีทงันาํจืดและนาํเคม็    
 ข. มีนาํจากนาํฝนและนาํบาดาล  
 ค. มีนาํจากแม่นาํท่าจีนและเจา้พระยา 
 ง. มีนาํจากแม่นาํท่าจีนและลาํคลองต่าง ๆ  
จุดประสงค์ข้อท ี13 นักเรียนอธิบายการเปลยีนแปลงของอาชีพในอดีตและปัจจุบันของตําบลไร่ขิง 

                               ได้ (จํานวน 6 ข้อ ความจํา  2 ข้อ การวเิคราะห์ 2 ข้อ การสร้างสรรค์ 2 ข้อ ) 
43. “คนสมยัใหม่ไม่ให้ความสําคญักบัอาชีพของบรรพบุรุษ มวัแต่ไปหลงกบักระแสทุนนิยม รักงาน

สบาย สนใจทาํงานในหอ้งแอร์ในสาํนกังานกนัมาก” จากขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความ
เปลียนแปลงทางสังคมขอ้ใดมากทีสุด   

    ก. อุตสาหกรรมเป็นพาณิชยกรรม ข. เกษตรกรรมเป็นเทคโนโลย ี  
 ค. พาณิชยกรรมเป็นอุตสาหกรรม ง. เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม 
44. เพราะเหตุใดเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนกบัชาวนาจึงเริมเปลียนแปลงจากการผลิตเพือยงัชีพ

มาเป็นการผลิตเพือการคา้  
 ก. มีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในการผลิตทาํใหผ้ลิตไดม้าก   
      ข. มีสร้างเขือนกกัเก็บนาํในลุ่มนาํท่าจีนปริมาณนาํมากพอเพียงในการเพาะปลูกไดต้ลอดปี 
      ค. เพือสนองต่อความตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรมทีนาํผลผลิตไปแปรรูป 
      ง.  การสร้างเขือนทีจงัหวดักาญจนบุรี ทาํใหมี้การควบคุมนาํส่งผลใหมี้นาํทาํเกษตรกรรมได ้
           ตลอดปี 
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45. ตาของมดัหมีมีอาชีพทาํสวนส้มโออยูที่ตาํบลไร่ขิง พอ่ของหมดัหมีเป็นคนองักฤษแม่ของมดัหมี 
     เป็นคนไทย ในอนาคตมดัหมีอยากมีกิจการเป็นของตนเอง ถา้นกัเรียนเป็นมดัหมีจะวางแผนชีวิต

ตนเองอยา่งไร  
 ก. เรียนต่อดา้นภาษาทีต่างประเทศ อนาคตอยากทาํงานในบริษทัระหวา่งประเทศ 
 ข. ติดตามพอ่ไปเรียนต่อทีประเทศองักฤษ และเปิดร้านอาหารไทยทีประเทศองักฤษ 
 ค. เรียนต่อต่างประเทศดา้นการบริหารธุรกิจ เมือจบการศึกษาจะเปิดบริษทันาํเทียวรอบโลก 
 ง. เรียนต่อในประเทศดา้นการบริหารธุรกิจ พร้อมกบัการเรียนรู้การทาํสวนส้มโอจากคุณตา  
         ในอนาคตวางแผนทาํธุรกิจเกียวกบัส้มโอ 
46. “ผวิละเอียด ลูกกลมแป้น เนือในสีชมพ ูเนือหวานฉาํ” จากขอ้ความทีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นส้มโอ 
        พนัธ์ุใด    
    ก. พนัธ์ุขาวแป้น   ข. พนัธ์ุขาวพวง   
 ค. พนัธ์ุขาวทองดี   ง. พนัธ์ุขาวพิกุล 
47. ชาวสวนมะพร้าวในตาํบลไร่ขิงแกปั้ญหาดว้งกินยอดมะพร้าวโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถินอยา่งไร  
    ก. ใชท้รายโรยรอบคอตน้มะพร้าว 
 ข. ใชส้มุนไพรผสมสารเคมีฉีดฆ่าดว้ง 
 ค. ใชส้มุนไพรบดหยาบ ๆ โรยบนยอดมะพร้าว 
 ง.  ใชท้รายผสมสมุนไพรโรยรอบคอตน้มะพร้าว  
48. ในปัจจุบนัชาวตาํบลไร่ขิงไดแ้ปรรูปมะพร้าวนาํหอมให้เกิดมูลค่าเพิมทีเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียว 

มากทีสุดคือขอ้ใด   
ก. นาํมาทาํเป็นนาํมะพร้าวจาํหน่ายใหน้กัท่องเทียว 
ข. นาํมาทาํเป็นมะพร้าวเผาจาํหน่ายใหน้กัท่องเทียว 
ค. นาํมาทาํเป็นมะพร้าวแช่อิมจาํหน่ายใหน้กัท่องเทียว 
ง. นาํมาทาํเป็นนาํกะทิปรุงอาหารจาํหน่ายใหน้กัท่องเทียว 
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บทท ี5 งานบุญคนไร่ขิง 
จุดประสงค์ข้อท ี14 นักเรียนอธิบายความเป็นมาและความสําคัญของโบราณสถานในท้องถินตําบล 

                                   ไร่ขิงได้ (จํานวน 6 ข้อ ความเข้าใจ 2 ข้อ วเิคราะห์ 2 ข้อ และประเมินค่า 2 ข้อ) 
49. “ พระพุทธรูปปางนีอยูใ่นอิริยาบถนงัขดัสมาธิราบ พระหตัถซ์า้ยหงายวางลงพระเพลา พระหตัถ์

ขวาวางทีพระชานุ นิวพระหตัถ์ชีลงพืนธรณี ลอยมาตามลาํนาํนครชยัศรี ” จากขอ้ความขา้งตน้
กล่าวถึงพระพุทธรูปองคใ์ด  

      ก. หลวงพอ่วดัไร่ขิง วดัไร่ขิง    

      ข. หลวงพอ่โต วดับางพลีใหญ่ 

      ค. หลวงพอ่โสธร วดัโสธรวรวหิาร 

      ง. หลวงพอ่วดัเขาตะเครา วดัเขาตะเครา  

50. ขอ้ใดเป็นหลกัฐานสาํคญัทีสุดทีแสดงถึงการตงัถินฐานของชาวไร่ขิงตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยา 
       ตอนปลาย  
     ก. พระจุฬามณี     
  ข. หลวงพอ่วดัไร่ขิง 
  ค. แผน่อิฐมอญวดัท่าพูด     
  ง. ใบเสมาทรงเครืองวดัไร่ขิง 
51. นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัการสร้างพิพิธภณัฑว์ดัท่าพดู  
 ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะเป็นการสินเปลืองงบประมาณ 

 ข. ไม่เห็นดว้ย เพราะสิงของส่วนใหญ่เป็นของโบราณ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนไม่ค่อยได ้

 ค.  เห็นดว้ย เพราะเป็นสถานทีดึงดูดให้นกัท่องเทียว ส่งผลใหส้ร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 

 ง.  เห็นดว้ย  เพราะเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวตัถุชินสาํคญั ๆ ทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมา 

              ของชุมชน 
 
 
52.  จากภาพขา้งตน้ เป็นพระพุทธรูปปางใด  
    
    ก. ปางหา้มญาติ    ข. ปางลีลา  
 ค. ปางสมาธิ     ง. ปางมารวชิยั 
 

   ส
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53. เพราะเหตุใด “ความเชือเรืองทีหา้มบนบาลศาลกล่าวขอใหไ้ม่ถูกเกณฑท์หารหลวงพอ่วดัไร่ขิง 
ท่านไม่ชอบให”้  

 ก. เพราะหลวงพอ่ท่านชอบใหค้นเป็นทหารเพือปกป้องรักษาศาสนา 
 ข. เพราะหลวงพอ่ท่านชอบใหค้นเป็นทหารเพือปกป้องรักษาบา้นเมือง 
 ค. เพราะหลวงพอ่ท่านชอบใหค้นเป็นทหารเพือปกป้องรักษาตาํบลไร่ขิง 
 ง. เพราะหลวงพอ่ท่านชอบใหค้นเป็นทหารเพือทาํสงครามกบัพม่าในอดีต 
54. การทาํบุญของพุทธศาสนิกชนทีมานมสัการหลวงพอ่วดัไร่ขิง นกัเรียนคิดวา่มีผลต่อสุขภาพ  
      อนามยัของชุมชนไร่ขิงอยา่งไร   
   ก. เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการใหเ้งินจดัตงักองทุนผูป่้วยผูย้ากไร้ตาํบลไร่ขิง 
 ข. เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการใหเ้งินสนบัสนุนโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) 
   ค. ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการใหเ้งินสนบัสนุนเทศบาลเมืองไร่ขิง 
 ง.  ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการใหเ้งินปรับปรุงศาสนสถานภายในวดัไร่ขิง 
จุดประสงค์ข้อท ี15 นักเรียนบอกคุณค่าของของศาสนสถานทสํีาคัญในท้องถินได้ 
 (จํานวน 4 ข้อ การนําไปใช้ 2 ข้อ และการวเิคราะห์  2 ข้อ) 
55. นกัเรียนมีแนวทางในการรักษามรดกทางวฒันธรรมทีเกียวกบัพุทธศาสนาอยา่งไร  
    ก. ปฏิบติัตามหลกัศีล 5 และศาสนาอืน ๆ ใหส้มบูรณ์ 
 ข. รณรงคใ์หป้ฏิบติัตามแนวของศาสนาต่าง ๆ ทีถูกตอ้ง 
 ค. ร่วมจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใหค้นในชุมชนปฏิบติั 
 ง. บอกใหบุ้คคลในครอบครัวร่วมอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของชุมชน 
56. ศาสนสถานในตาํบลไร่ขิง แสดงใหเ้ห็นถึงชีวิตคนในตาํบลไร่ขิงอยา่งไร  
 ก. ผูค้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท    
 ข. ผูค้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน  
 ค. ผูค้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก  
 ง. ผูค้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์นิกายโปรแตสแตนท ์
57. กรณีนกัเรียนไดรั้บมอบหมายงานจากครูศิลปะไปศึกษาเรียนรู้ทีวดัไร่ขิง  นกัเรียนควรจะศึกษา 
      เรืองใดจึงจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนมากทีสุด  
 ก.  หตัถกรรม  และจิตรกรรม  ข. ปฏิมากรรม  และจิตรกรรม 
 ค.  วรรณกรรม  และสถาปัตยกรรม ง. วรรณกรรม  และจิตรกรรม 
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58. อิงฟ้าเป็นผูน้าํชุมชนในเขตตาํบลไร่ขิง ตอ้งการจะปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรมในเขตชุมชน อิงฟ้าควรเริมปลูกฝังนิสัยใด  

 ก. มีวนิยั - ใฝ่เรียนรู้   ข. ซือสัตย ์– มุ่งมนัการทาํงาน 
 ค. จิตอาสา - รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ง. มุ่งมนัการทาํงาน - รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
จุดประสงค์ข้อท ี16 นักเรียนอธิบายประเพณีทีสําคัญของตําบลไร่ขิงได้ 
                            (จํานวน 1 ข้อ การวเิคราะห์ 1 ข้อ ) 
59. ขอ้ใดเป็นความเชือของชาวไร่ขิงทีจดัประเพณีแห่หลวงพอ่วดัไร่ขิงทางนาํ  
    ก. เชือวา่จะทาํใหฝ้นตกตลอดทงัปี ข. เชือวา่ชาวไร่ขิงจะหายจากโรคระบาด 
 ค. เชือวา่หลวงพ่อวดัไร่ขิงลอยนาํมา      ง. เชือวา่พืนทีไร่ขิงจะมีความอุดมสมบูรณ์ 
60. ขอ้ใดเป็นเหตุผลทีทาํใหง้านประจาํปีของวดัท่าพดูและวดัไร่ขิง จะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ -    
      เมษายน 

ก. เป็นช่วงทีชาวบา้นกาํลงัเก็บเกียวขา้ว  
ข. เป็นช่วงทีชาวบา้นเตรียมตวัหวา่นนาขา้ว 
ค. เป็นช่วงทีชาวบา้นวา่งจากการเก็บเกียวขา้ว 
ง. เป็นช่วงทีมีนาํในแม่นาํท่าจีนมาก ทาํใหก้ารคมนาคมสะดวก  
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ขอ้ที คาํตอบ ขอ้ที คาํตอบ ขอ้ที คาํตอบ ขอ้ที คาํตอบ 
1 ง. 16 ก. 31 ง. 46 ค. 
2 ค. 17 ง. 32 ค. 47 ก. 
3 ข. 18 ก. 33 ข. 48 ข. 
4 ค. 19 ก. 34 ง. 49 ก. 
5 ก. 20 ค. 35 ก. 50 ค. 
6 ง. 21 ข. 36 ง. 51 ง. 
7 ก. 22 ง. 37 ก. 52 ง. 
8 ข. 23 ก. 38 ก. 53 ข. 
9 ค. 24 ข. 39 ค. 54 ข. 

10 ง. 25 ข. 40 ก. 55 ค. 
11 ค. 26 ง. 41 ค. 56 ก. 
12 ก. 27 ก. 42 ก. 57 ข. 
13 ค. 28 ง. 43 ง. 58 ค. 
14 ข. 29 ค. 44 ง. 59 ค. 
15 ง. 30 ข. 45 ง. 60 ค. 

 
 
 

                                

 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้  
หนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
จํานวน 60 ข้อ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
โดยใช้หนังสืออ่านเพมิเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
รายวชิา  ส22104  ประวตัิศาสตร์      เรือง  ถินนีทไีร่ขิง  
หน่วยการเรียนรู้ท ี5  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง     จํานวน  2  ชัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส 4.1   เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

2. ตัวชีวดั 
ม. 1/3  นาํวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

3. ข้อสรุปทวัไป 
การทีแต่ละพืนทีมีทีตงัทีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลให้ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ 

และพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกนั  

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) นกัเรียนบอกทีตงัและอาณาเขตของตาํบลไร่ขิงได ้

2) นกัเรียนอธิบายลกัษณะการปกครองของตาํบลไร่ขิงได ้
3) นกัเรียนอธิบายลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิงได ้ 
4) นกัเรียนวเิคราะห์ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิงทีส่งผลต่อการดาํเนินชีวติได ้
5) นกัเรียนอธิบายทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิงได ้
6) นกัเรียนอธิบายลกัษณะและสภาพทวัไปทางสังคม การศึกษา ศาสนา อาชีพของ 
    ประชากรในตาํบลไร่ขิงได ้
7) นกัเรียนเห็นความสาํคญัของลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติทีส่งผล 
    ต่อสภาพสังคมในตาํบลไร่ขิงได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
    ความรู้ 

1) ทีตงัและอาณาเขตของตาํบลไร่ขิง 
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2) ลกัษณะการปกครองของตาํบลไร่ขิง 
3) ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง 
4) ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิง 

     สมรรถนะสําคัญ 
1)  ความสามารถในการสือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
3) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

     คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1) มีวนิยั 
 2) ใฝ่เรียนรู้ 
 3) มุ่งมนัในการทาํงาน 

6. ชินงาน/ภาระงาน 
 -  แบบฝึกหดัทา้ยบทที 1 เรือง “ถินนีทีไร่ขิง” 
 -  ใบกิจกรรม“แฟนพนัธ์ุแทช้าวไร่ขิง” 

7. การวดัและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 
1. ความรู้ (K) 
   - ทีตงัและอาณาเขตของตาํบลไร่ขิง 
   - ลกัษณะการปกครองของตาํบล 
     ไร่ขิง 
   - ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของ 
      ตาํบลไร่ขิง  
   - ทรัพยากรธรรมชาติของตาํบลไร่ขิง 

 
- การตอบคาํถาม 
  ปากเปล่า 
- การทาํกิจกรรม 
  แฟนพนัธ์ุแทไ้ร่ขิง 
- การทาํแบบฝึกหดั   
   ทา้ยบทที 1  

 
- ประเด็นคาํถาม 
 
- ใบกิจกรรม  
  แฟนพนัธ์ุแทไ้ร่ขิง 
- แบบฝึกหดั 
  ทา้ยบทที1  

 
ครู 

2. ทกัษะ/กระบวนการ (P) 
   - ทกัษะการเชือมโยงความคิด 
   - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
   - ทกัษะการใหเ้หตุผล 

- การสังเกต 
  พฤติกรรมรายบุคคล 

- แบบสังเกตทกัษะ/  
  กระบวนการ    
 

ครู 
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ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผูป้ระเมิน 
3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
- มีวนัิย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมันในการทาํงาน 

- การสังเกต 
  พฤติกรรม
รายบุคคล 

- แบบสังเกต    
  คุณลกัษณะ 
  อนัพึงประสงค ์

ครู 

 
8. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
 กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 
 1. ครูนาํรูปภาพพระพุทธรูปใหน้กัเรียนดู (ตามทีปรากฏในรูปภาพ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนนันาํสนทนากบันกัเรียน  โดยมีประเด็นคาํถาม ดงันี 

1.1 ประติมากรรมในภาพมีชือวา่ อะไร  
(หลวงพอ่วดัไร่ขิง) 

1.2 พระพุทธรูปดงักล่าว ประดิษฐานอยูที่ใด  
(พระอุโบสถวดัไร่ขิง) 

1.3 หลวงพอ่ไร่ขิงมีความเกียวขอ้งกบัตาํบลไร่ขิงอยา่งไร  
(เป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธิของ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวตาํบลไร่ขิง 
รวมถึง ศาสนิกชนทวัไป)   

(ทักษะกระบวนการ : การเชือมโยงทางความคิด, สมรรถนะ : ความสามารถในการ
สือสารและความสามารถในการคิด คุณลักษณะ :ใฝ่เรียนรู้) 

ภาพหลวงพอวัดไรขิง 
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  2. จากคาํตอบของนกัเรียน ครูกล่าวกบันกัเรียนโดยเชือมโยงวา่  “หากกล่าวถึงถินนีที
ตาํบลไร่ขิง นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัตาํบลนีอยา่งไร วนันีนกัเรียนจะไดศึ้กษาเรืองขนาด 
ทาํเลทีตงั และพืชพรรณธรรมชาติทีสําคญั” จากนนัผูส้อนก็เขียนเรืองทีจะสอนไวบ้นกระดานว่า                
“ ถินนีทีไร่ขิง เรือง ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง ” 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (80 นาท)ี 

1. ครูแสดงแผนทีตาํบลไร่ขิง พร้อมทงัคาํถามกระตุน้การเรียนรู้ถามนกัเรียน  ดงันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.1   คาํถาม   :  พนืทีตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะเด่นอยา่งไร  
             (มีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบล) 
     1.2   คาํถาม   :  จากลกัษณะพืนทีทีมีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบลดงักล่าว  
                               ส่งผลต่อภูมิประเทศและทรัพยากรอยา่งไร 
             (มีภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ ส่งผลใหมี้ทรัพยากรธรรมชาติทีหลากหลาย) 

(ทักษะกระบวนการ :,ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการให้เหตุผล สมรรถนะ :  
ความสามารถในการสือสารและความสามารถในการคิด คุณลักษณะ :ใฝ่เรียนรู้) 

2.  นักเรียนศึกษาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 บทที 1 เรือง “ถินนีทีไร่ขิง” หนา้ 7 -16 โดยใชเ้วลา 30 นาที ขณะทีนกัเรียนกาํลงั
ศึกษา ครูคอยสังเกตพฤติกรรม ความสนใจของนกัเรียนในการศึกษา ซึงครูคอยชีแนะในประเด็นที
นกัเรียนเกิดสงสัย  (ทักษะกระบวนการ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ ,  สมรรถนะ : ความสามารถใน
การคิด คุณลักษณะ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมนัในการทาํงาน) 

ภาพแผนที่ตําบลไรขิง 

   ส
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3. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน ร่วมกนัทาํกิจกรรม โดยครูอธิบาย
ขนัตอนการดาํเนินกิจกรรม ดงันี 

 3.1 กิจกรรมนีมีชือว่า “แฟนพนัธ์ุแทช้าวไร่ขิง” โดยครูจะเป็นแจกใบคาํถามแลว้
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนตอบคาํถาม กลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดเป็นผูช้นะในกิจกรรมนี 

 3.2 ครูให้เวลาในการทาํกิจกรรม 15 นาที โดยทีแต่ละกลุ่มเขียนคาํตอบลงใน               
ใบกิจกรรม “แฟนพนัธ์ุแทช้าวไร่ขิง” หากตอบถูกตอ้งไดค้ะแนน 1 คะแนน โดยขอ้คาํถามมี 6 ขอ้ 
ดงันี 

(1) ตาํบลไร่ขิง มีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบลใดบา้ง  
(ตาํบลบางกระทึก ตาํบลออ้มใหญ่ ตาํบลท่าขา้ม ตาํบลกระทุ่มลม้ตาํบลยายชา 
และตาํบลท่าตลาด) (Obj.1)  

(2) ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะการปกครองแบบใด  
(เทศบาลเมืองไร่ขิง) (Obj.2)  

(3) ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศเป็นอยา่งไร  
(ภูมิประเทศ เป็นทีราบลุ่ม มีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบล และภูมิอากาศ
แบบร้อนชืน) (Obj.3)  

(4) การทีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบล ส่งผลต่อลกัษณะภูมิประเทศเป็น
อยา่งไร  
(เกิดทางนาํโคง้ตวดั แบบภูมิประเทศเป็นสองส่วน คือ ชายฝังตลิงชนั (พืนที
ตลิงถูกกดัเซาะ และชายฝังยนืออกมา (พืนทีตะกอนงอกออกมา) ) (Obj.3)  

    (5) จากลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง ส่งผลต่อการดาํเนิน 
                                   ชีวติของชาวไร่ขิงอยา่งไร 

(การทาํเขือนปูน ป้องกนัการพงัทลายบริเวณพืนทีริมตลิง การประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม เป็นตน้)  (Obj.4)  

(6)  เหตุใดปัจจุบนัสัตวน์าํบางชนิดจึงสูญหายไป 
(เพราะมลพิษทางนาํ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม การทิงขยะนาํเสียลงแม่นาํ)          
(Obj.5)  

3.3  เมือนกัเรียนแต่ละกลุ่มตอบคาํถามเสร็จแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ 
โดยครูใหสุ่้มเรียกตวัแทนนกัเรียนมาเฉลยคาํตอบบนกระดานดาํ แลว้ครูอธิบายเพิมเติม 
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(ทักษะกระบวนการ :,ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการให้เหตุผล สมรรถนะ : 
ความสามารถในการสือสารและความสามารถในการคิด คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้,มีวินัย,มุ่งมันการ
ทาํงาน) 

4. นักเรียนทาํแบบฝึกหัดทา้ยบทที 1 เรือง ถินนีทีไร่ขิง หน้า 17 จากหนังสืออ่าน
เพิมเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง “ชุมชนคนไร่ขิง” โดยเขียน
คาํถามและเติมคาํตอบลงสมุด ใชเ้วลา 20 นาทีจากนนัร่วมกนัเฉลยพร้อมกนั โดยครูอธิบายเพิมเติม
ใหส้มบูรณ์  

(ทักษะกระบวนการ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ : ความสามารถในการคิด  
คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้,มีวินัย,มุ่งมนัการทาํงาน) 

กจิกรรมรวบยอด (10 นาท)ี 
1. นกัเรียนร่วมกนัตอบคาํถาม ดงันี 

1.1 การทีนกัเรียนศึกษา เรือง “ถินนีทีไร่ขิง” นนั นกัเรียนคิดว่าสภาพทวัไปทาง
สังคมของตาํบลไร่ขิง จากอดีตถึงปัจจุบนั มีการเปลียนแปลงอยา่งไร 

 (อดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรม             
จึงมีการยา้ยถินของผูค้นเขา้มาอยูใ่นตาํบลไร่ขิงมากยงิขึน)  (Obj.6) 

1.2 นักเรียนคิดว่าลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ 
สาํคญัต่อสภาพสังคมในตาํบลไร่ขิงอยา่งไร (Obj.7) 

(ส่งผลต่อวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เช่น การคมนาคมทางนาํ การทาํนา การทาํสวน 
เป็นตน้ ) 

1.3  การทีนกัเรียนศึกษา เรือง “ถินนีทีไร่ขิง” นนั นกัเรียนไดป้ระโยชน์อยา่งไร 
(การทีแต่ละพืนทีมีทีตงัทีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลใหล้กัษณะภูมิประเทศ  

ลกัษณะภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกนั (Gen.) 
(ทักษะกระบวนการ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผล และทักษะการใช้

ชีวิต สมรรถนะ : ความสามารถในการสือสารความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้,มีวินัย,มุ่งมนัการทาํงาน) 

1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญ  พร้อมทังให้นัก เรียนบันทึก
สาระสาํคญัลงในสมุด 
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9.  สือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 

ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1   
2. ภาพหลวงพอ่วดัไร่ขิง 
3. ภาพแผนทีตาํบลไร่ขิง 

10. แหล่งการเรียนรู้/หนังสืออ้างองิ 
 ศิรประภา จงัพานิช. ชุมชนคนไร่ขิง. มปท., 2557. 
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บันทกึหลงัสอน 
 

ผลการสอน 
 โดยภาพรวมนกัเรียนมีความสนใจต่อการศึกษาหนงัสืออ่านเพิมเติมเป็นอยา่งมาก และให้
ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี  นกัเรียนใหค้วามร่วมมือต่อกิจกรรมกลุ่ม และการตอบคาํถาม
อยา่งสมาํเสมอและตงัใจ นอกจากกิจกรรม “แฟนพนัธ์ุแทช้าวไร่ขิง” นกัเรียนทุกคนสนุกสนาน
และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมเป็นอยา่งดี  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 เมือเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนบางกลุ่มจะพดูคุยเสียงดงั ไม่ฟังคาํชีแจงจากครู  
 
ข้อเสนอแนะเพมิเติม / แนวทางแก้ไข 
 ครูควรระบุกติกาก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มวา่ ถา้กลุ่มใดส่งเสียงดงัจะตดัคะแนนของ
กลุ่มนนั  
 

 
 
 
 
 
ลงชือ.................................... ผูส้อน 
     (นางสาวศิรประภา   จงัพานิช) 
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แบบสังเกตทกัษะ / กระบวนการ 
 

 

 
ที 

 

 
ชือ – สกุล 

รายการ  
 

รวม 
 

ทกัษะ 
การคิดวเิคราะห์ 

 

ทกัษะ 
การเชือมโยง
ความคิด 

 

ทกัษะ 
การใหเ้หตุผล 

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9      3 หมายถึง ดีเยยีม 
4-6      2 หมายถึง ดี 
1-3      1 หมายถึง ผา่น 
0      0 หมายถึง ไม่ผา่น 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
การคิดวเิคราะห์ 
 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผา่น (1) ไม่ผา่น (0) 
อธิบายรายละ เ อียด
ขอ ง เ รื อ ง ที อ่ า น ไ ด้
อย่างละเอียด และให้
เ ห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ 
ส า ม า ร ถ แ ย ก
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ จ า ก
เรืองราวทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดอ้ยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้ง 

อธิบายรายละ เ อียด
ของเรืองทีอ่านได ้และ
ให้ เห ตุผลประกอบ 
ส า ม า ร ถ แ ย ก
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ จ า ก
เรืองราวทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อธิบายรายละ เ อียด
ของเรืองทีอ่านไดเ้พียง
เล็กน้อย สามารถแยก
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ จ า ก
เรืองราวทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปได ้

ไม่สามารถระบุปัญหา
แยกแยะองค์ประกอบ
และสรุปได ้

 

ทกัษะการเชือมโยงความคิด 
 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผา่น (1) ไม่ผา่น (0) 
เชือมโยงความคิดของ
ตนกับ ข้ อ มู ล  ห รื อ
หลกัการทีมีอยูท่งัหมด
อย่าง เป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถู กต้อ งชัด เ จนตาม
หลกัการและเหตุผล 

เชือมโยงความคิดของ
ตนกับ ข้ อ มู ล  ห รื อ
หลกัการทีมีอยูท่งัหมด
อย่างเป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 

เชือมโยงความคิดของ
ตนกับ ข้ อ มู ล  ห รื อ
หลักการทีมีอยู่ และ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 

ไม่สามารถเชือมโยง
ความคิดของตนกับ
ขอ้มูลหรือหลกัการทีมี
อยูไ่ด ้
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ทกัษะการให้เหตุผล 
 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผา่น (1) ไม่ผา่น (0) 
อธิบายรายละ เ อียด 
โดยเชือมโยงให้เห็น
ถึ งสา เห ตุและผล ที
เกิดขึนอยา่งชดัเจน 
เป็นระบบได้ถูกต้อง
ชัดเจนตามหลักการ   
และเหตุผล 

อธิบายรายละ เ อียด 
โดยเชือมโยงให้เห็น
ถึ งสา เห ตุและผล ที
เกิดขึนอยา่งชดัเจน 
เป็นระบบไดถู้กตอ้ง 
 

อธิบายรายละ เ อียด 
โดยเชือมโยงให้เห็น
ถึ งสา เห ตุและผล ที
เกิดขึนได ้
 

ไม่ ส าม า รถอ ธิบ า ย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด  โ ด ย
เ ชือมโยงให้ เ ห็น ถึง
สาเหตุและผลทีเกิดขึน
ได ้
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แบบสังเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

 

 
ที 

 

 
ชือ – สกุล 

รายการ  
 

รวม 

 

มีวนิยั 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
มงัมนัใน 
การทาํงาน 

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9      3 หมายถึง ดีเยยีม 
4-6      2 หมายถึง ดี 
1-3      1 หมายถึง ผา่น 
0      0 หมายถึง ไม่ผา่น 

8

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ความมีวนัิย 
 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎ เ กณฑ์  ร ะ เ บี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ครอบครัว  โรงเ รียน 
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูอื้น ตรงต่อ
เ ว ล า ในก า รป ฏิ บั ติ
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ใ น
ชีวิตประจําว ัน  และ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
ทาํงาน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ระเบียบข้อบงัคับของ
ครอบครัว  โรงเ รียน 
และสังคม ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจาํวนั 
แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อบ ใ น   
การทาํงาน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎ เ กณฑ์  ร ะ เ บี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ครอบครัว  โรงเ รียน 
และสังคม ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆในชีวติประจาํวนั 

ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อตกลงกฎ เกณฑ ์
ระเบียบขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม 

 
ใฝ่เรียนรู้ 
 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เขา้เรียนตรงเวลา ตงัใจ
เรียน เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ต่างๆ ทงัภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เป็นประจาํ 

เขา้เรียนตรงเวลา ตงัใจ
เรียน เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมการ เ รี ยน รู้
ต่างๆ บ่อยครัง 

เขา้เรียนตรงเวลา ตงัใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เ รียน  มี ส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมการ เ รี ยน รู้
ต่างๆ เป็นบางครัง 

ไม่ตงัใจเรียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มุ่งมันในการทาํงาน 
 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าทีที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง 
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึนดว้ยตนเอง 

ตังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าทีที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึน 

ตังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าทีที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทาํงานใหดี้ขึน 

ไม่ตงัใจปฏิบติัหน้าที
การงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบกจิกรรม “ แฟนพนัธ์ุแท้ไร่ขงิ ” 
 
 

 
 

คําชีแจง จงตอบคําถามต่อไปนี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที ................ ชนั.................รายชือสมาชิกกลุ่ม 

1..................................................................   4. ............................................................ 
2..................................................................   5. ............................................................  
3..................................................................   6. ............................................................  

ขอ้ 1  จงเติมอาณาเขตทีติดต่อกบัตาํบลไร่ขิงลงในแผนทีโครงร่างนี  

คาํตอบ   

 

ขอ้ 2  ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะการปกครองแบบใด  
คาํตอบ  ................................................................................... 

ขอ้ 3  ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศเป็นอยา่งไร  
คาํตอบ  ..................................................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ 4   การทีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบล ส่งผลต่อลกัษณะภูมิประเทศเป็นอยา่งไร 

คาํตอบ  ................................................................................................... 

ขอ้ 5  จากลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง ส่งผลต่อการดาํเนิน
ชีวติของชาวไร่ขิงอยา่งไร 
คาํตอบ  .................................................................................................................... 

ขอ้ 6  เหตุใดปัจจุบนัสัตวน์าํบางชนิดจึงสูญหายไป 
คาํตอบ  .................................................................................................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลยใบกจิกรรม “ แฟนพนัธ์ุแท้ไร่ขงิ ” 
 
 

 
 

 

คําชีแจง จงตอบคําถามต่อไปนี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที ................ ชนั.................รายชือสมาชิกกลุ่ม 
1..................................................................   4. ............................................................ 
2..................................................................   5. ............................................................  
3..................................................................   6. ............................................................  

ขอ้ 1  จงเติมอาณาเขตทีติดต่อกบัตาํบลไร่ขิงลงในแผนทีโครงร่างนี  

คาํตอบ   

 

ขอ้ 2  ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะการปกครองแบบใด  
คาํตอบ  เทศบาลเมืองไร่ขิง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ 3  ตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศเป็นอยา่งไร  

คาํตอบ ภูมิประเทศ เป็นทีราบลุ่ม มีแม่นาํท่าจีนไหลผ่านกลางตาํบล และภูมิอากาศ  
แบบร้อนชืน 

ขอ้ 4   การทีแม่นาํท่าจีนไหลผา่นกลางตาํบล ส่งผลต่อลกัษณะภูมิประเทศเป็นอยา่งไร 

คาํตอบ เกิดทางนาํโค้งตวัด แบบภูมิประเทศเป็นสองส่วน คือ ชายฝังตลิงชัน (พืนทีตลิงถกูกัดเซาะ 
และชายฝังยืนออกมา (พืนทีตะกอนงอกออกมา)  

ขอ้ 5  จากลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง ส่งผลต่อการดาํเนินชีวติ
ของชาวไร่ขิงอยา่งไร คาํตอบ  การทาํเขือนปูน ป้องกันการพังทลายบริเวณพืนทีริม
ตลิง การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ขอ้ 6  เหตุใดปัจจุบนัสัตวน์าํบางชนิดจึงสูญหายไป 

คาํตอบ เพราะมลพิษทางนาํ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม การทิงขยะนาํเสียลงแม่นาํ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อหนังสืออ่านเพมิเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
คําชีแจง 
 แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อ
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยแบบสอบถามนีมี 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที 1  ขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไป 
 ตอนที 2  เป็นคาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน              
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1    
 ตอนที 3 ขอ้คาํถามปลายเปิดเพือรับทราบขอ้มูลและขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 ดังนันขอให้นักเรียนประเมินความคิดเห็นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม  โดยทํา
เครืองหมาย ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดงันี 

   5  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากทีสุด 
   4  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 
   3  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   2  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 
   1  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 ความคิดเห็นของนักเรียนครังนี ไม่มีผลต่อคะแนนใด ๆ ทงัสิน คาํตอบของนักเรียน              
จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั และงานพฒันาสือการเรียนการสอนทงัในระดบัโรงเรียน ทอ้งถิน         
และระดบัประเทศ  จึงขอใหน้กัเรียนตงัใจตอบขอ้คาํถามตามความเป็นจริง 
 

                    ผูว้จิยั 
         นางสาวศิรประภา   จงัพานิช 
        นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา 
                  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี1   ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ  
 (   )  ชาย   (   ) หญิง 
 

ตอนท ี2   ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                 ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 

   
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1) ด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์       

1.1 ) ลกัษณะปกหนงัสือน่าสนใจ       
1.2 ) ชือเรืองชวนให้อยากรู้อยากอ่านเนือเรือง       
1.3 ) ขนาดและความหนาของหนงัสือ       
1.4 )  รูปเล่มสวยงาม สะดวกในการเปิดอ่าน       

    1.5 )  ขนาดตวัอกัษร สีตวัพิมพช์ดัเจน อ่านง่าย       
1.6 )  คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์       
1.7 )  การจดัขอ้ความ รูปภาพอ่านง่ายสบายตา       

2) ด้านเนือหาและการใช้ภาษา       
2.1 )  จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ       
2.2 )  เนือหาแต่ละบทน่าสนใจชวนใหติ้ดตาม       
2.3 )  ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยั       
2.4 )  การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน  
          เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั 

      

3) ด้านภาพประกอบ       
3.1 )  ภาพประกอบสีสันสวยงามชดัเจน สือให ้  
          เขา้ใจง่าย  สอดคลอ้งกบัเนือหา 

      

3.2 )  ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบั 
          หนา้กระดาษ และขนาดของตวัอกัษร 

      

 3.3 )  ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 3.4 )  คาํอธิบายภาพ ทาํใหเ้ขา้ใจภาพและเนือหา 
          มากยงิขึน 

      

 3.5)   ภาพประกอบดึงดูดความสนใจอยากอ่าน 
          เนือเรือง 

      

4)  ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท       
4.1 )  ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดได ้
          หลากหลาย 

      

4.2 )  ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหา 
          มากยงิขึน 

      

5)  ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ       
5.1 )  ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
          ในเรืองราวความเป็นมาของทอ้งถิน 

      

5.2 )  ปลูกฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้  
          ภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถิน 

      

5.3 )  ปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความรักและภูมิใจ 
          ในภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถิน 

      

5.4 )   ช่วยเสริมสร้างนิสัยคน้ควา้หาความรู้ 
           และรักการอ่าน 

      

5.5 )   สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไป  
           ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

      

ตอนท ี2  ข้อเสนอแนะอนื ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
          ขอขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือ 

                            ลงชือ (.........................................) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

196 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
ลกัษณะของหนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
(สาํหรับนกัเรียน) 

ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปเกียวกบัผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ชือ.............................................................................................................. ชนั......../....... 

                 เพศ  (   )  ชาย   (   ) หญิง 

ตอนท ี2  ข้อคําถามเกยีวกบัลักษณะของหนังสืออ่านเพมิเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 มีดงันี 

              ขอ้1 นกัเรียนสนใจในเรืองอะไรบา้งเกียวกบัชุมชนไร่ขิง ในหวัขอ้หลกัดงันี 
1) ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนยงัไม่รู้ 
2) ดา้นประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนยงัไม่รู้ 
3) ดา้นวถีิชีวติของชาวไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนยงัไม่รู้ 
4) ดา้นบุคคลสาํคญั ทีนกัเรียนควรรู้จกั 
5) ดา้นอาชีพทีสาํคญัของชาวไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนยงัไม่รู้ 
6) ดา้นความเชือและประเพณีทีสาํคญั  มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนยงัไม่รู้ 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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              ข้อ 2 ด้านลักษณะของหนังสืออ่านเพิมเติมทีนักเรียนต้องการให้ปรากฏในหนังสืออ่าน
เพมิเติม  ควรมีลกัษณะเป็นอย่างไรในหัวข้อหลกัดังนี 

1) ดา้นขนาดรูปเล่ม  
2) ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร  
3) ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก  
4) ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบท  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................  
              ขอ้ 3 ขอ้เสนอแนะอืนๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ลกัษณะของหนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
(สาํหรับครู) 

 
ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปเกียวกบัผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

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

  
ตอนท ี2 ข้อคําถามเกยีวกบัลักษณะของหนังสืออ่านเพมิเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 มีดงันี 
                 ขอ้ 1  เนือหาทีน่าสนใจในตาํบลไร่ขิง ทีควรนาํมาใชส้ร้างหนงัสืออ่านเพิมเติม เรืองชุมชน
คนไร่ขิง ในหวัขอ้หลกั ดงันี 

1) ดา้นลกัษณะทางกายภาพของตาํบลไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนควรรู้ 
2) ดา้นประวติัความเป็นมาของตาํบลไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนควรรู้ 
3) ดา้นวถีิชีวติของชาวไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนควรรู้ 
4) ดา้นบุคคลสาํคญั ทีนกัเรียนควรรู้ 
5) ดา้นอาชีพทีสาํคญัของชาวไร่ขิง มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนควรรู้ 
6) ดา้นความเชือและประเพณีทีสาํคญั  มีเรืองอะไรบา้งทีนกัเรียนควรรู้ 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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              ขอ้ 2 ดา้นลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิมเติมทีนกัเรียนตอ้งการให้ปรากฏในหนงัสืออ่านเพิมเติม  
ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไรในหวัขอ้หลกัดงันี 

1) ดา้นขนาดรูปเล่ม  
2) ดา้นรูปแบบและขนาดตวัอกัษร  
3) ดา้นรูปแบบภาพหนา้ปก  
4) ดา้นรูปแบบของแบบฝึกหดัทา้ยบท  

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

                 ขอ้ 3  ขอ้เสนอแนะอืนๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

200 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
เรือง การพฒันาหนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
( สําหรับกลุ่มพระสงฆ์  ผู้รู้ในท้องถิน กลุ่มชาวบ้าน และผู้นําชุมชน) 

 
คาํชีแจง 
 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี  เป็นเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม                       
โดยการสาํรวจพืนที  และสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ ์ ผูรู้้ในทอ้งถิน กลุ่มชาวบา้น และและผูน้าํชุมชน
เพือศึกษาขอ้มูลทอ้งถินของตาํบลไร่ขิง  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม จากนนันาํผลขอ้มูลที
ไดไ้ปใชใ้นการพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 
  
 ตอนที 1   ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนที 2   ประเด็นทีใชใ้นการสัมภาษณ์เกียวกบัขอ้มูลทอ้งถินของตาํบลไร่ขิง     
                                     อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 
 ตอนที 3   ประเด็นทีใชใ้นการสัมภาษณ์ เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 
 
 
 
 
 
                   ผูว้จิยั 
         นางสาวศิรประภา   จงัพานิช 
       นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนสังคมศึกษา 
                            บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี1   ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
เพศ  
 (   )  ชาย   (   ) หญิง 

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

อาชีพ  
 (   )  พระสงฆ ์  
 (   )  ขา้ราชการ   
 (   )  เกษตรกรรม 
 (   )  คา้ขาย 
 (   )  รับจา้ง 
 (   )  อืน ๆ .......................................................... 

ระดับการศึกษา  
 (   )  ประถมศึกษา  
 (   )  มธัยมศึกษา 
 (   )  ปริญญาตรี 
 (   )  ปริญญาโท 
 (   )  ปริญญาเอก 
 (   )  อืน ๆ .......................................................... 

กลุ่มคุณสมบัติผู้ให้การสัมภาษณ์ตามทผีู้วจัิยกาํหนด  
 (   )  พระสงฆ ์
 (   )  ผูรู้้ในทอ้งถินไร่ขิง 
 (   )  ชาวบา้น 
 (   )  ผูน้าํชุมชน 
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ตอนท ี2   ประเด็นทใีช้ในการสัมภาษณ์เกยีวกบัข้อมูลท้องถินของตําบลไร่ขิง  อาํเภอสามพราน   
                 จังหวดันครปฐม 

1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 1.1  ทีตงั ขนาด อาณาเขตของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร 
 1.2  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 1.3  ทรัพยากรธรรมชาติสัตวน์าํ และพืชนาํของตาํบลไร่ขิงทีพบหายาก หรือสูญพนัธ์ุไป 
        แลว้ มีอะไรบา้ง 
2. ด้านประวตัิความเป็นมา 
 2.1  การตงัถินฐานของชาวไร่ขิงเขา้มาอาศยัตงัแต่สมยัใด และตงัถินฐานอยูที่บริเวณใด 
 2.2   ภูมินามของชือหมู่บา้นในตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีทีมาอยา่งไร 
 2.3   ตาํนานทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีความเป็นมาอยา่งไร 
 2.4   วดัไร่ขิงและวดัท่าพดู มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
3. ด้านวถิีชีวติ 
 3.1  รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิงในอดีต-ปัจจุบนัมีลกัษณะการปกครองอยา่งไร 
 3.2  จากสภาพภูมิศาสตร์ส่งผลใหช้าวไร่ขิง มีความเป็นอยูแ่ละวถีีการดาํเนินชีวติ 
                        อยา่งไร 
 3.3  ความเชือของชาวไร่ขิงมีอะไรบา้ง และมีความเป็นมาอยา่งไร 
 3.4  ภูมิปัญญาทอ้งถินของของชาวไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีขนัตอนการทาํอยา่งไร 
4. ด้านบุคคลทสํีาคัญ 
     4.1 หลวงพอ่แกว้  มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
     4.2 หลวงพอ่ชืน มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
     4.3 พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร  
                       และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
 4.5 ครูภูมิปัญญาทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง 
       1) นายบุญปลูก ปลอดจินดา (ช่างแทงหยวก) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และ                 
                           มีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
  2) นายสวา่ง ชูสุวรรณ (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดยยอ่ 
                           อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
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  3) นายบุญรอด  โพธิแดง  (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดยยอ่ 
                           อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
5.  ด้านอาชีพทสํีาคัญ 
 5.1  อาชีพทาํนาของชาวไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร  
 5.2  อาชีพทาํสวนผลไม ้มีลกัษณะอยา่งไร 
 5.3 การคา้ขายแลกเปลียนสินคา้ของชาวไร่ขิงทีตลาดท่าเกวยีน มีลกัษณะอยา่งไร 
6. ประเพณทีสํีาคัญ 

    6.1 งานประจาํปีของหลวงพอ่วดัไร่ขิง และวดัท่าพดูมีความสาํคญัและความเป็นมา 
            อยา่งไร 

    6.2 ประเพณีการทาํขวญัขา้วมีความเป็นมา และวธีิปฏิบติัอยา่งไร 
 
ตอนท ี3   ข้อเสนอแนะอนืๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

           
 
 

        ขอบคุณในความร่วมมือ 

  ลงชือ 

            (.......................................)                          
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ประเด็นการจัดสนทนากลุ่ม 
เรือง การพฒันาหนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
( สําหรับกลุ่มพระสงฆ์  ผู้รู้ในท้องถิน กลุ่มชาวบ้าน และผู้นําชุมชน) 

 
คาํชีแจง 
 ประเด็นการสนทนากลุ่มนี  เป็นประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับกลุ่มพระสงฆ ์ ผูรู้้ใน
ทอ้งถิน กลุ่มชาวบา้น และผูน้าํชุมชน เพือตรวจสอบเนือหาและความถูกตอ้งของขอ้มูลทอ้งถิน
ตาํบลไร่ขิง  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม จากนนันาํผลขอ้มูลทีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาหนงัสือ
อ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงประเด็นในการจดัสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 
  
 ตอนที 1   ขอ้คาํถามทีเกียวกบัขอ้มูลทวัไป 
 ตอนที 2   ประเด็นทีใชใ้นการจดัสนทนากลุ่มเกียวกบัขอ้มูลทอ้งถินของตาํบลไร่ขิง     
                                     อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 
 ตอนที 3   ประเด็นทีใชใ้นการจดักลุ่มสนทนา เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ 
 
 
 
 
 
                   ผูว้จิยั 
         นางสาวศิรประภา   จงัพานิช 
       นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนสังคมศึกษา 
                            บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี1   ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

เพศ  
 (   )  ชาย   (   ) หญิง 

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

อาชีพ  
 (   )  พระสงฆ ์  
 (   )  ขา้ราชการ   
 (   )  เกษตรกรรม 
 (   )  คา้ขาย 
 (   )  รับจา้ง 
 (   )  อืน ๆ .......................................................... 

ระดับการศึกษา  
 (   )  ประถมศึกษา  
 (   )  มธัยมศึกษา 
 (   )  ปริญญาตรี 
 (   )  ปริญญาโท 
 (   )  ปริญญาเอก 
 (   )  อืน ๆ .......................................................... 

กลุ่มคุณสมบัติผู้ให้การสัมภาษณ์ตามทผีู้วจัิยกาํหนด  
 (   )  พระสงฆ ์
 (   )  ผูรู้้ในทอ้งถินไร่ขิง 
 (   )  ชาวบา้น 
 (   )  ผูน้าํชุมชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี2    ประเด็นทใีช้ในการจัดสนทนากลุ่มเกยีวกบัข้อมูลท้องถินของตําบลไร่ขิง   
 อาํเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 

1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 1.1  ทีตงั ขนาด อาณาเขตของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร 
 1.2  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของตาํบลไร่ขิง มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 1.3  ทรัพยากรธรรมชาติสัตวน์าํ และพืชนาํของตาํบลไร่ขิงทีพบหายาก หรือสูญพนัธ์ุไป 
        แลว้ มีอะไรบา้ง 
2. ด้านประวตัิความเป็นมา 
 2.1  การตงัถินฐานของชาวไร่ขิงเขา้มาอาศยัตงัแต่สมยัใด และตงัถินฐานอยูที่บริเวณใด 
 2.2   ภูมินามของชือหมู่บา้นในตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีทีมาอยา่งไร 
 2.3   ตาํนานทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีความเป็นมาอยา่งไร 
 2.4   วดัไร่ขิงและวดัท่าพดู มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
3. ด้านวถิีชีวติ 
 3.1  รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิงในอดีต-ปัจจุบนัมีลกัษณะการปกครองอยา่งไร 
 3.2  จากสภาพภูมิศาสตร์ส่งผลใหช้าวไร่ขิง มีความเป็นอยูแ่ละวถีีการดาํเนินชีวติ 
                              อยา่งไร 
 3.3  ความเชือของชาวไร่ขิงมีอะไรบา้ง และมีความเป็นมาอยา่งไร 
 3.4  ภูมิปัญญาทอ้งถินของของชาวไร่ขิง มีอะไรบา้ง และมีขนัตอนการทาํอยา่งไร 
4. ด้านบุคคลทสํีาคัญ 
     4.1 หลวงพอ่แกว้  มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
     4.2 หลวงพอ่ชืน มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
     4.3 พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา อินฺทป ฺโญ) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร  
                           และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
 4.5 ครูภูมิปัญญาทีสาํคญัของตาํบลไร่ขิง 
       1) นายบุญปลูก ปลอดจินดา (ช่างแทงหยวก) มีประวติัโดยยอ่อยา่งไร และ                 
                               มีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
  2) นายสวา่ง ชูสุวรรณ (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดยยอ่ 
                                อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3) นายบุญรอด  โพธิแดง  (ช่างทาํเครืองเล่นเถรอดเพล) มีประวติัโดยยอ่ 
                                อยา่งไร และมีความสาํคญัต่อชุมชนไร่ขิงในเรืองใด 
5.  ด้านอาชีพทสํีาคัญ 
 5.1  อาชีพทาํนาของชาวไร่ขิง มีลกัษณะอยา่งไร  
 5.2  อาชีพทาํสวนผลไม ้มีลกัษณะอยา่งไร 
 5.3  การคา้ขายแลกเปลียนสินคา้ของชาวไร่ขิงทีตลาดท่าเกวยีน มีลกัษณะอยา่งไร 
6. ประเพณทีสํีาคัญ 

    6.1 งานประจาํปีของหลวงพอ่วดัไร่ขิง และวดัท่าพดูมีความสาํคญัและความเป็นมา 
            อยา่งไร 

    6.2 ประเพณีการทาํขวญัขา้วมีความเป็นมา และวธีิปฏิบติัอยา่งไร 
 
ตอนท ี3   ประเด็นทใีช้ในการจัดสนทนากลุ่ม เพอืรับทราบข้อเสนอแนะอนืๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

         

        ขอบคุณในความร่วมมือ 

  ลงชือ 

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

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคุณภาพ  
หนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
สําหรับผู้เชียวชาญ 

 
คําชีแจง 
 แบบประเมินฉบบันี เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนงัสืออ่าน
เพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เป็นการประเมินดา้นคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม เพือหาขอ้มูล
เบืองตน้สําหรับการนาํไปใชป้รับปรุง แกไ้ข และพฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1                  
ให้มีความสมบูรณ์ โดยแบบประเมินความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมนี                          
มี 2 ตอน คือ  
 ตอนที 1 ข้อคาํถามเกียวกับความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน                   
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
 ตอนที 2 เป็นคาํถามปลายเปิด เพือรับทราบขอ้เสนอแนะอืนๆ  
 ดงันนัขอให้ท่านประเมินความคิดเห็น โดยทาํเครืองหมาย  ลงในช่องคะแนนความ
คิดเห็นของรายการประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 
   5  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากทีสุด 
   4  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 
   3  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   2  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 
   1  หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 
 
                    ผูว้จิยั 
         นางสาวศิรประภา   จงัพานิช 
        นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา 
                  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี1   ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
ด้านท ี1  การประเมินด้านคุณภาพเนือหา 
1) ด้านเนือหา 
    1.1)  เนือหาถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดั 
      

 1.2)  เนือหาใหค้วามรู้เหมาะสมกบัวยั   
        ของผูอ่้าน 

      

 1.3) เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   
        ใชใ้นการเรียนการสอน 

      

 1.4) ความยาวเนือหาแต่ละเรืองเหมาะสม
       กบัวยัของผูอ่้าน 

      

2) ด้านการเสนอเนือหา 
 2.1) การเสนอเนือหาเป็นลาํดบัขนัตอน 

        เขา้ใจง่าย 
      

 2.2) การจดัลาํดบัเนือหาแต่ละบท 
        มีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

      

 2.3) การเสนอเนือหาแบ่งบทอยา่ง 
เหมาะสม 

      

3) ด้านการใช้ภาษา 
 3.1)  การใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  

         สือความหมายชดัเจน 
      

 3.2)  การใชภ้าษาถูกตอ้ง กะทดัรัด  
         ตามหลกัภาษา 

      

        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

210 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
     3.3)  ความยากง่ายของภาษาเหมาะสม 
              กบัวยัของผูอ่้าน 

      

     3.4)   เรียบเรียงภาษาไดส้อดคลอ้ง 
              สัมพนัธ์กนัอยา่งมีเหตุผล 

      

 3.5) ส่งเสริมใหเ้กิดสุนทรียภาพทางดา้น 
        การใชภ้าษา 

      

ด้านท ี2  การประเมินด้านกายภาพของหนังสือ 
4) ด้านองค์ประกอบอนืของหนังสือ 
 4.1) คาํนาํนาํเสนอถูกหลกัวชิาการ       
 4.2) สารบญั มีรายละเอียดครบถว้น       
 4.3) คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน       
 4.4) แบบฝึกหดัหลากหลาย  ง่ายต่อ 

        การทดสอบดว้ยตนเอง 
      

 4.5 ) บรรณานุกรมครบถว้นถูกตอ้ง       
5) ด้านการจัดวางรูปเล่มของหนังสือ 
 5.1)  การออกแบบรูปเล่ม มีความ 

        เหมาะสมสวยงามง่ายต่อการใชง้าน 
      

 5.2)  ปกมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ       
 5.3)  การบรรจุคาํหรือขอ้ความในแต่ละ 

        หนา้มีความเหมาะสม 
      

 5.4)  ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร ชดัเจน  
         สวยงาม อ่านง่าย  เหมาะสมกบัวยั 
         ของผูอ่้าน 

      

 5.5) ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา 
        ชดัเจน สือความหมาย ดึงดูดความ 
        สนใจ มีขนาดเหมาะสม  

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี2  ข้อเสนอแนะอนื ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

       ขอขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือ 
 

ลงชือ 
              (..................................................) 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
       5.6) การจดัหนา้ การจดัวางขอ้ความ 
              และรูปภาพ มีความเหมาะสม 
               สวยงาม น่าสนใจ 

      

       5.7) คุณภาพกระดาษทีใชใ้นการพิมพ ์       
ด้านท ี3  ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ 
6) ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ 
    6.1) ช่วยใหเ้ขา้ใจวถีิชีวติทอ้งถินดียงิขึน       
 6.2) ปลูกฝังทศันคติทีดีต่อการอ่าน  

        และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
      

 6.3) สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือ 
       ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

      

 6.4) ปลูกฝังใหเ้กิดความรัก ภาคภูมิใจ    
        หวงแหนในทอ้งถิน 

      

 6.5) ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดเจตคติทีดี 
        พร้อมทีจะอนุรักษท์อ้งถิน  

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ 
 

 

 
ที 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 
 
 

R  

 
 
 

IOC 

1 2 3 
1 พืนทีตาํบลไร่ขิงมีอาณาเขตติดต่อกบัหลายตาํบล

ในอาํเภอสามพรานยกเวน้ขอ้ใด  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 พนืทีตาํบลไร่ขิง ทางทิศเหนือติดต่อกบัตาํบลใด   +1 +1 +1 3.00 1.00 
3  “ตาํบลไร่ขิงมีจาํนวนประชากรมากกว่า 10,000 

คน  แต่ไม่เกิน 50,000 คน มีนายกเทศมนตรีเป็น
หวัหน้าฝ่ายบริหาร” จากขอ้ความดงักล่าว  แสดง
ใหเ้ห็นถึงการปกครองแบบใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 รูปแบบการปกครองของตาํบลไร่ขิง สัมพนัธ์กบั
ขอ้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัภูมิประเทศของตาํบล
ไร่ขิง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 ถ้านักเรียนเป็นผูที้มีบทบาทในชุมชน จะพฒันา
พืนทีริมฝังแม่นําอย่างไรให้สอดคล้องกับการ
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 ทีตงัของตาํบลไร่ขิงอยูใ่กลก้บัปากอ่าวไทย ส่งผล
ต่อลกัษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาวอยา่งไร  

0 +1 +1 2.00 0.67 

8 การทีในอดีตมีนาํเคม็ไหลเขา้มาในแม่นาํท่าจีน ถา้
นักเรียนอาศยัอยู่บริเวณริมแม่นาํท่าจีน นักเรียน
จะเลือกทาํสวนตามขอ้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

 
ที 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 
 
 

R  

 
 
 

IOC 

1 2 3 
9 ดาวกําลังหาพืนทีทําสวนส้มโอและมะพร้าว  

ดาวควรเลือกพืนทีตามขอ้ใด 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 กรณีทีนกัเรียนเป็นชาวบา้นอพยพมาจากต่างถิน 
กาํลงัหาพืนทีอยู่อาศยัและประกอบอาชีพในเขต
ลุ่มนําท่าจีน   นักเรียนจะเลือกตังถินฐานและ
ประกอบอาชีพตามขอ้ใด    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 เหตุใดพืนทีตาํบลไร่ขิง ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่
หนาวจดั  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 หากนักเรียนตงัถินฐานอยู่บริเวณชายฝังตลิงชัน 
หรือฝังคุ้ง  มักจะมีการกัด เซาะและเกิดการ
พังทลายของตลิง  นัก เ รี ยนจะ เ ลือกวิ ธีการ
แกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13  “ ชายเฟือย ” เปรียบไดก้บัป่าไมใ้นขอ้ใด    +1 +1 +1 3.00 1.00 
14  “ เป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์าํทีสาํคญัในระบบนิเวศ

ของแม่นาํท่าจีน”  จากขอ้ความดงักล่าว แสดงให้
เห็นถึงพรรณไมข้อ้ใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15  “พืนทีส่วนใหญ่ของตาํบลไร่ขิง จะเตม็ไปดว้ย 
สวนส้มโอ มะพร้าว มีนาขา้ว ปลูกพืชสวนครัว 
นานาชนิด” จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ชาวบา้นในตาํบลไร่ขิงประกอบอาชีพเกียวกบั 
อะไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                    หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                    ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

 

 
ที 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 
 
 

R  

 
 
 

IOC 

1 2 3 
16  “ วดัไร่ขิงและวดัท่าพูด  เป็นวดัประจาํตาํบลที

สําคญัของคนไร่ขิง ” จากขอ้ความดงักล่าวแสดง
ให้เห็นว่าชาวบา้นในชาวไร่ขิง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 หลกัฐานขอ้ใดทีแสดงให้เห็นว่าตาํบลไร่ขิงเป็น
ชุมชนเก่าแก่ตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 ตาํบลไร่ขิง หมู่บ้านคลองท่าพูด หมู่บ้านคลอง
ใหม่ หมู่บา้นคลองพร้าว ชือเหล่านีมีทีมาอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19. ชือหมู่บา้นคลองบางพร้าว มีทีมาอยา่งไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 “ศูนยก์ลางทางการคา้และเป็นท่าเรือโดยสารแห่ง

เดียวของตาํบลไร่ขิง” จากขอ้ความดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นถึงสถานทีแห่งใด  

+1 +1 0 2.00 0.67 

21 ชาติพนัธ์ุกลุ่มแรกทีมาตงัถินฐานในตาํบลไร่ขิงคือ
ขอ้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับทีมาของชือ “ตาํบล  
ไร่ขิง”  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 ตาํนานหลวงพ่อวดัไร่ขิงมีหลายตาํนาน ข้อใด
กล่าวถูกตอ้ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 ตามตาํนานเล่าวา่พระพุทธรูป 5 องคที์ลอยตามนาํ
มา ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

 

ที 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 
 
 

R  

 
 
 

IOC 

1 2 3 
25 จุดประสงค์สําคญัทีพุทธศาสนิกชนมานมสัการ

องคห์ลวงพอ่วดัไร่ขิงเป็นจาํนวนมากคือขอ้ใด   
0 +1 +1 2.00 0.67 

26 ในฐานะทีนักเรียนเป็นสมาชิกในชุมชนตาํบล   
ไร่ขิง เมือมีประชาชนต่างถินมานมสัการหลวง  
พอ่วดัไร่ขิงนกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไร  

0 +1 +1 2.00 0.67 

27 ผู ้คนตําบลไร่ขิงในอดีตนิยมใช้พาหนะใดใน  
การคมนาคมขนส่ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 “ กระดูกงู ” เป็นส่วนประกอบของเรือในขอ้ใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 ขอ้ใดไม่ใช่ชือเรือขดุทีชาวไร่ขิงใชใ้นอดีต   +1 +1 +1 3.00 1.00 
30  

                                จากภาพเรือดงักล่าวชาวไร่ขิง
นาํไปใชป้ระโยชน์ในขอ้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 ขอ้ใดคือสาเหตุสาํคญัทีสุดทีชาวบา้นในตาํบล        
ไร่ขิง มาตงัถินฐานหนาแน่นบริเวณริมฝังแม่นาํ 
ท่าจีนและรอยต่อระหวา่งแม่นาํกบัคลองต่าง ๆ    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 ศาลตายายแตกต่างจากศาลพระภูมิอยา่งไร   +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 บุคคลในขอ้ใดมีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาวดั 

ท่าพดูในอดีต  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 

                                   จ
ไปใ ป้ โ ์ใ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

 

ที 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 

 
R  

 

 
IOC 

1 2 3 
34 “เดิมชือ ปัญญา เป็นพระสงฆที์มีบุคลิกน่าศรัทธา 

เป็นผูใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษา และสร้าง
โรงพยาบาลทีมีชือเสียงดา้นการรักษาดวงตา”    
จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงบุคคลใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 เพราะเหตุใดจึงเรียกเครืองเล่นโบราณชนิดหนึงวา่ 
“ เถรอดเพล ”  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 เครืองเล่นโบราณทีทาํดว้ยไมไ้ผใ่นขอ้ใดทีตอ้งใช้
เวลาเล่นนานทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 หตัถกรรมจากเตยหนาม นาํมาใชป้ระโยชน์
อยา่งไร   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 หตัถกรรมการแทงหยวก นาํมาใชป้ระโยชน์
อยา่งไร   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 อาชีพสาํคญัของชาวบา้นในเขตตาํบลไร่ขิงคือ         
ขอ้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 เพราะเหตุใดจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก
บริเวณริมแม่นาํท่าจีน  

0 +1 +1 2.00 0.67 

41 ประเพณีใดทีเกียวกบัชาวนาปลูกขา้วของชาวตาํบล
ไร่ขิง   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 เพราะเหตุใดพืนทีบริเวณตาํบลไร่ขิงจึงเป็นสภาพ
สองนาํ   

0 +1 +1 2.00 0.67 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

ที 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 

 
R  

 

 
IOC 

1 2 3 
43  “คนสมัยใหม่ไม่ให้ความสําคัญกับอาชีพของ

บรรพบุรุษ มวัแต่ไปหลงกับกระแสทุนนิยม รัก
งานสบาย สนใจทาํงานในห้องแอร์ ในสํานกังาน
กันมาก” จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
ความเปลียนแปลงทางสังคมขอ้ใดมากทีสุด   

0 +1 +1 2.00 0.67 

44 เพราะเหตุใดเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนกับ
ชาวนาจึงเริมเปลียนแปลงจากการผลิตเพือยงัชีพ
มาเป็นการผลิตเพือการคา้  

0 +1 +1 2.00 0.67 

45 ตาของมัดหมีมีอาชีพทําสวนส้มโออยู่ทีต ําบล  
ไร่ขิง พ่อของหมัดหมีเป็นคนอังกฤษ  แม่ของ
มดัหมีเป็นคนไทย ในอนาคตมดัหมีอยากมีกิจการ
เป็นของตนเอง ถา้นกัเรียนเป็นมดัหมีจะวางแผน
ชีวติตนเองอยา่งไร   

+1 +1 0 2.00 0.67 

46  “ผิ วละ เ อี ยด  ลู กกลมแ ป้น  เ นื อ ใน สีชมพ ู 
เนือหวานฉํา” จากข้อความทีกล่าวมาข้างต้น  
เป็นส้มโอพนัธ์ุใด     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ชาวสวนมะพร้าวในตาํบลไร่ขิงแกปั้ญหาดว้งกิน
ยอดมะพร้าวโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถินอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 ในปัจจุบนัชาวตาํบลไร่ขิงไดแ้ปรรูปมะพร้าว 
นําหอมให้ เ กิ ดมู ลค่ า เพิ ม ที เ ป็น ที นิยมของ
นกัท่องเทียวมากทีสุด คือขอ้ใด   

+1 +1 0 2.00 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

 

ที 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 

R  
 

IOC 

1 2 3 
49 “ พระพุทธรูปปางนีอยู่ในอิริยาบถนังขัดสมาธิ

ราบ พระหตัถซ์า้ยหงายวางลงพระเพลา พระหตัถ์
ขวาวางทีพระชานุ นิวพระหัตถ์ชีลงพืนธรณี ลอย
มาตามลํานํานครชัยศรี ” จากข้อความข้างต้น
กล่าวถึงพระพุทธรูปองคใ์ด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 ขอ้ใดเป็นหลกัฐานสาํคญัทีสุดทีแสดงถึงการตงั
ถินฐานของชาวไร่ขิงตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอน
ปลาย  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กบัการสร้างพิพิธภณัฑ์
วดัท่าพดู  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52   

                 จากภาพขา้งตน้ เป็นพระพุทธรูปปางใด  
                   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 เพราะเหตุใด “ความเชือเรืองทีหา้มบนบาลศาล 
กล่าวขอใหไ้ม่ถูกเกณฑท์หารหลวงพอ่วดัไร่ขิง 
ท่านไม่ชอบให”้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 การทาํบุญของพุทธศาสนิกชนทีมานมสัการหลวง 
พอ่วดัไร่ขิง นกัเรียนคิดวา่มีผลต่อสุขภาพอนามยั 
ของชุมชนไร่ขิงอยา่งไร   

0 +1 +1 2.00 0.67 

55 นัก เ รียนมีแนวทางในการ รักษามรดกทาง
วฒันธรรมทีเกียวกบัพุทธศาสนาอยา่งไร  

0 +1 +1 2.00 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใช ้
                     หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง  
                     ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

 
ที 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ 

คนที 

 

 
R  

 

 
IOC 

+1 0 1 
56 ศาสนสถานในตาํบลไร่ขิง แสดงใหเ้ห็นถึงชีวติ 

คนในตาํบลไร่ขิงอยา่งไร  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 กรณีนกัเรียนไดรั้บมอบหมายงานจากครูศิลปะ 
ไปศึกษาเรียนรู้ทีวดัไร่ขิง  นกัเรียนควรจะศึกษา
เรืองใดจึงจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนมากทีสุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 อิงฟ้าเป็นผูน้าํชุมชนในเขตตาํบลไร่ขิง ตอ้งการจะ
ปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรมในเขตชุมชน อิงฟ้าควรเริมปลูกฝัง
นิสัยใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 ขอ้ใดเป็นความเชือของชาวไร่ขิงทีจดัประเพณี 
แห่หลวงพอ่วดัไร่ขิงทางนาํ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 ขอ้ใดเป็นเหตุผลทีทาํใหง้านประจาํปีของวดั          
ท่าพดูและวดัไร่ขิง จะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์- 
เมษายน  

0 +1 +1 2.00 0.67 

รวมทงัฉบบั 0.93 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13        ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
       เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปผล 
1 0.77 0.23 ใชไ้ด ้
2 0.63 0.30 ใชไ้ด ้
3 0.37 0.30 ใชไ้ด ้
4 0.60 0.33 ใชไ้ด ้
5 0.53 0.47 ใชไ้ด ้
6 0.67 0.07* ใชไ้ม่ได*้ 
7 0.87* 0.13* ใชไ้ม่ได*้ 
8 0.50 0.37 ใชไ้ด ้
9 0.60 0.27 ใชไ้ด ้

10 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
11 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
12 0.33 0.07* ใชไ้ม่ได*้ 
13 0.33 0.27 ใชไ้ด ้
14 0.53 0.13* ใชไ้ม่ได*้ 
15 0.47 0.33 ใชไ้ด ้
16 1.00* 0.00* ใชไ้ม่ได*้ 
17 0.47 0.47 ใชไ้ด ้
18 0.37 0.30 ใชไ้ด ้
19 0.63 -0.03* ใชไ้ม่ได*้ 
20 0.53 0.33 ใชไ้ด ้
21 0.50 0.30 ใชไ้ด ้
22 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
23 0.50 0.30 ใชไ้ด ้
24 0.53 0.33 ใชไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13         ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
       เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปผล 
25 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
26 0.50 0.10* ใชไ้ม่ได*้ 
27 0.73 0.00* ใชไ้ม่ได*้ 
28 0.67 0.27 ใชไ้ด ้
29 0.53 0.33 ใชไ้ด ้
30 0.50 0.37 ใชไ้ด ้
31 0.67 0.20 ใชไ้ด ้
32 0.43 0.23 ใชไ้ด ้
33 0.57 0.30 ใชไ้ด ้
34 0.90* 0.10* ใชไ้ม่ได*้ 
35 0.60 0.33 ใชไ้ด ้
36 0.70 0.30 ใชไ้ด ้
37 0.67 0.20 ใชไ้ด ้
38 0.53 0.33 ใชไ้ด ้
39 0.80 0.20 ใชไ้ด ้
40 0.50 0.30 ใชไ้ด ้
41 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
42 0.63 0.23 ใชไ้ด ้
43 0.43 0.17* ใชไ้ม่ได*้ 
44 0.77 0.17* ใชไ้ม่ได*้ 
45 0.43 0.37 ใชไ้ด ้
46 0.30 0.23 ใชไ้ด ้
47 0.23 0.23 ใชไ้ด ้
48 0.40 0.33 ใชไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13         ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
       เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปผล 
49 0.47 0.40 ใชไ้ด ้
50 0.40 0.13* ใชไ้ม่ได*้ 
51 0.53 0.33 ใชไ้ด ้
52 0.93* 0.07* ใชไ้ม่ได ้
53 0.53 0.20 ใชไ้ด ้
54 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
55 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
56 0.83* 0.17* ใชไ้ม่ได*้ 
57 0.60 0.33 ใชไ้ด ้
58 0.60 0.33 ใชไ้ด ้
59 0.47 0.33 ใชไ้ด ้
60 0.70 0.17* ใชไ้ม่ได ้
เฉลยี 0.52 0.23 - 

 

หมายเหตุ 
1. ขอ้สอบขอ้ที 7, 16, 34, 52  และขอ้ที 56  มีค่าความยากง่าย (p) มากกวา่ 0.80  

จดัเป็นขอ้สอบทีง่ายเกินไป จึงตดัออก 
2. ขอ้สอบขอ้ที 6, 12, 14, 19, 26,  27, 43, 44, 50 และขอ้ที 60 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r)                 

นอ้ยกวา่  0.20  จดัเป็นขอ้สอบทีไม่สามารถจาํแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได ้ จึงตดัออก 
3. เนืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนทีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ขอ้สอบขอ้ที  

2, 4, 9, 20, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 39, 42, 45,  54 และขอ้ที 55 
4. รวมตดัขอ้สอบออกทงัหมด 30 ขอ้ และคงเหลือจอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ 
นอกจากนี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  

เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder 
Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.95  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14      คะแนนแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ของนกัเรียน 
                        ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง  
 
คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 18 21 19 14 22 
2 19 24 20 16 27 
3 13 27 21 17 27 
4 13 25 22 15 23 
5 22 27 23 17 25 
6 22 28 24 16 27 
7 17 26 25 16 26 
8 15 23 26 14 24 
9 13 26 27 18 26 

10 15 25 28 20 27 
11 13 26 29 18 28 
12 15 24 30 18 25 
13 18 25 31 13 26 
14 14 27 32 17 28 
15 19 24 33 17 25 
16 15 25 34 17 26 
17 16 23 35 15 24 
18 15 25    

ก่อนเรียน      x  =  16.29      S.D. = 2.38 
หลงัเรียน      x  =  25.34      S.D. = 1.71 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15   ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      สาํหรับผูเ้ชียวชาญ 
 

 

 
รายการประเมนิ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้เชียวชาญ คนท ี

 
 
R  

 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

 
ความหมาย
ระดับคุณภาพ 

1 2 

ด้านท ี1  การประเมินด้านคุณภาพเนือหา 
1) ด้านเนือหา      
1.1) เนือหาถูกตอ้งตามหลกัวชิา     

สอดคล้องกับมาตรฐาน  และ
ตวัชีวดั 

5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

1.2) เนือหาใหค้วามรู้เหมาะสมกบัวยั   
        ของผูอ่้าน 

5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

1.3) เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   
       ใชใ้นการเรียนการสอน 

4 4 8 4.00 
เหมาะสม
มาก 

1.4) ความยาวเนือหาแต่ละเรือง  
        เหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

4 4 8 4.00 
เหมาะสม
มาก 

รวมดา้นเนือหา 4.25 เหมาะสมมาก 
2) ด้านการนําเสนอเนือหา      
2.1) การเสนอเนือหาเป็นลาํดบั   
        ขนัตอนเขา้ใจง่าย 

4 4 8 4.00 
เหมาะสม
มาก 

2.2) การจดัลาํดบัเนือหาแต่ละบท 
        มีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

3 4 7 3.50 
เหมาะสม
มาก 

2.3) การเสนอเนือหาแบ่งบทอยา่ง    
        เหมาะสม 

5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

รวมดา้นการนาํเสนอเนือหา 4.00 เหมาะสมมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15   ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      สาํหรับผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

 
รายการประเมนิ 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชียวชาญ คนที 

 
 
R  

 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

 
ความหมาย
ระดับคุณภาพ 

1 2 

3) ด้านการใช้ภาษา      
3.1) การใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  
       สือความหมายชดัเจน 

5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

3.2) การใชภ้าษาถูกตอ้ง กะทดัรัด  
        ตามหลกัภาษา 

5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

3.3) ความยากง่ายของภาษาเหมาะสม 
        กบัวยัของผูอ่้าน 

5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

3.4) เรียบเรียงภาษาไดส้อดคลอ้ง 
       สัมพนัธ์กนัอยา่งมีเหตุผล 

4 4 8 4.00 
เหมาะสม
มาก 

3.5) ส่งเสริมใหเ้กิดสุนทรียภาพทางดา้น 
        การใชภ้าษา 

3 4 7 3.50 
เหมาะสม
มาก 

 

รวมดา้นการใชภ้าษา 4.20 
เหมาะสม 
มาก 

รวมด้านท ี1   
การประเมินด้านคุณภาพเนือหา 

4.17 เหมาะสม 
มาก 

ด้านท ี2  การประเมินด้านกายภาพของหนังสือ 
4) ด้านองค์ประกอบอนืของหนังสือ      
4.1) คาํนาํนาํเสนอถูกหลกัวชิาการ 4 4 8 4.00 เหมาะสม 

มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15   ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      สาํหรับผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

 
รายการประเมนิ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้เชียวชาญ คนท ี

 
 
R  

 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

 
ความหมาย
ระดับคุณภาพ 

1 2 

4) ด้านองค์ประกอบอนืของหนังสือ(ต่อ)      
4.2) สารบญั มีรายละเอียดครบถว้น 5 4 9 4.50 เหมาะสม

มากทีสุด 
4.3) คาํชีแจงการใชห้นงัสือชดัเจน 5 4 9 4.50 เหมาะสม

มากทีสุด 
4.4) แบบฝึกหดัหลากหลาย  ง่ายต่อ 
       การทดสอบดว้ยตนเอง 

3 4 7 3.50 เหมาะสม
มาก 

4.5) บรรณานุกรมครบถว้นถูกตอ้ง 
4 4 8 4.00 

เหมาะสม 
มาก 

 

รวมดา้นองคป์ระกอบอืนของหนงัสือ 4.10 
เหมาะสม 
มาก 

5) ด้านการจัดวางรูปเล่มของหนังสือ      
5.1) การออกแบบรูปเล่มมีความ 
        เหมาะสมสวยงามง่ายต่อการ 
        ใชง้าน 

5 4 9 4.50 เหมาะสม
มากทีสุด 

5.2) ปกมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 5 4 9 4.50 เหมาะสม
มากทีสุด 

5.3) การบรรจุคาํหรือขอ้ความใน 
        แต่ละหนา้มีความเหมาะสม 

5 3 8 4.00 เหมาะสม 
มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15   ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      สาํหรับผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

 

 
รายการประเมนิ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้เชียวชาญ คนท ี

 
 
R  

 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

 
ความหมาย
ระดับคุณภาพ 

1 2 

5) ด้านการจัดวางรูปเล่มของหนังสือ (ต่อ) 
5.4) ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร ชดัเจน  
        สวยงาม อ่านง่าย  เหมาะสมกบัวยั 
        ของผูอ่้าน 

5 3 8 4.00 เหมาะสม
มาก 

5.5) ภาพประกอบสอดคลอ้งกบั 
       เนือหา  ชดัเจน สือความหมาย    
       ดึงดูดความสนใจ มีขนาดเหมาะสม 

5 4 9 4.50 เหมาะสม
มากทีสุด 

5.6) การจดัหนา้ การจดัวางขอ้ความ 
       และรูปภาพ มีความเหมาะสม 
       สวยงาม น่าสนใจ 

5 3 8 4.00 เหมาะสม
มาก 

5.7) คุณภาพกระดาษทีใชใ้นการพิมพ ์ 5 4 9 4.50 
เหมาะสม
มากทีสุด 

รวมดา้นการจดัวางรูปเล่มของหนงัสือ 4.29 เหมาะสมมาก 
รวมด้านท ี2 

การประเมินด้านกายภาพของหนังสือ 
4.21 

เหมาะสม
มาก 

ด้านท ี3  ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ 
6) ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับ      
6.1)  ช่วยใหเ้ขา้ใจวถีิชีวติทอ้งถินดี 
        ยงิขึน 

5 4 9 4.50 เหมาะสม
มากทีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15   ผลการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
   และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      สาํหรับผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

 

 
รายการประเมนิ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้เชียวชาญ คนท ี

 
 
R  

 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

 
ความหมาย
ระดับคุณภาพ 

1 2 

6) ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับ (ต่อ) 
6.2) ปลูกฝังทศันคติทีดีต่อการอ่าน  
        และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

4 3 7 3.50 เหมาะสม
มาก 

6.3) สามารถนาํความรู้ทีไดจ้าก 
        หนงัสือไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได้ 

3 4 7 3.50 เหมาะสม
มาก 

6.4) ปลูกฝังใหเ้กิดความรัก ภาคภูมิใจ    
        หวงแหนในทอ้งถิน 

5 4 9 4.50 เหมาะสม
มากทีสุด 

6.5) ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดเจตคติทีดี 
        พร้อมทีจะอนุรักษท์อ้งถิน  

5 5 10 5.00 เหมาะสม
มากทีสุด 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ 4.20 เหมาะสมมาก 
รวมด้านท ี3 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ 
4.20 เหมาะสม

มาก 
สรุปรวมโดยภาพรวม 4.19 เหมาะสมมาก 

 
ข้อเสนอแนะอนื ๆ ของผู้เชียวชาญ 
 หนังสือจะมีความน่าสนใจเป็นอย่างดี  เน้นการจัดวางองค์ประกอบของภาพและ
ขอ้ความไม่ให้แน่นจนเกินไป และแบบฝึกหดัควรมีเนน้ความหลากหลายมากกว่านี การวางภาพ
บางภาพควรมีการเกรินนาํบอกกวา่ใหท้ราบวา่เป็นภาพใด  ดา้นการประเมินคุณภาพเนือหาควรปรับ
ขอ้ความไม่ใหแ้น่นจนเกินไป  ดา้นการประเมินดา้นกายภาพของหนงัสือ ควรปรับแบบฝึกหดัมีเนน้
ความหลากหลายมากกว่านี และดา้นการจดัวางรูปเล่มหนังสือ ดา้นคุณค่าและประโยชน์ทีไดรั้บ 
หนงัสือมีความน่าสนใจมีคุณค่าและประโยชน์แก่ทอ้งถินเป็นอยา่งดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16      ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                         และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
      แบบรายบุคคล จาํนวน 3 คน 
 
 
นักเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน  

คะแนนรวม 
แบบฝึกหัด 
25คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัใช้ 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 

1 2 4 5 3 4 18 19 
2 3 4 4 5 5 21 25 
3 4 5 5 3 5 22 28 

รวม 61 72 
คิดเป็นร้อยละ 81.33 80.00 

 
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) แบบรายบุคคล เท่ากบั 81.33/80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17     ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                        และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
     แบบรายกลุ่มเล็ก จาํนวน 9 คน 
 
 
นักเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน  

คะแนนรวม 
แบบฝึกหัด 
25คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัใช้ 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 

1 5 4 5 5 5 24 28 
2 3 4 4 3 4 18 21 
3 4 3 4 2 4 17 19 
4 5 5 5 5 5 25 27 
5 3 4 4 3 4 18 22 
6 4 3 4 3 5 19 23 
7 4 4 5 4 5 22 26 
8 4 4 5 4 4 21 26 
9 5 5 5 5 5 25 27 

รวม 189 219 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 81.11 

 
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) แบบรายกลุ่มเล็ก เท่ากบั 84.00/81.11 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18      ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                         และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
      แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน 
 
 
นักเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน  

คะแนนรวม 
แบบฝึกหัด 
25คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัใช้ 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 

1 5 5 5 5 5 25 27 
2 4 5 5 4 5 23 25 
3 5 5 5 5 5 25 24 
4 5 5 4 5 4 23 20 
5 3 3 4 5 5 20 24 
6 3 5 4 3 5 20 22 
7 5 5 4 5 5 24 28 
8 4 5 4 3 5 21 20 
9 3 4 4 4 5 20 23 

10 5 5 4 5 4 23 23 
11 5 5 5 5 5 25 27 
12 4 5 4 3 5 21 26 
13 4 4 5 3 4 20 24 
14 4 3 3 3 5 18 21 
15 4 5 4 4 5 22 25 
16 5 5 5 5 5 25 27 
17 3 4 4 3 4 18 20 
18 5 5 5 5 5 25 28 
19 4 3 4 3 5 19 23 
20 3 4 4 4 5 20 25 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18     ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                        และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
     แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน (ต่อ) 
 
 
นักเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน  

คะแนนรวม 
แบบฝึกหัด 
25คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัใช้ 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 

21 4 5 5 5 5 24 27 
22 3 5 3 5 5 21 25 
23 3 4 5 3 5 20 26 
24 5 4 5 5 5 24 28 
25 3 5 4 2 5 19 20 
26 5 4 4 4 5 22 25 
27 5 4 4 5 5 23 25 
28 4 3 4 2 4 17 19 
29 3 4 4 3 4 18 21 
30 3 5 5 3 5 21 25 

รวม 646 723 
คิดเป็นร้อยละ 86.13 80.33 

 
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) แบบภาคสนาม เท่ากบั 86.13/80.33 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19      ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                         และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
      กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 35 คน 
 
 
นักเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน  

คะแนนรวม 
แบบฝึกหัด 
25คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัใช้ 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 

1 3 4 4 4 5 20 21 
2 3 5 5 4 5 22 24 
3 4 5 5 5 5 24 27 
4 3 4 5 5 4 21 25 
5 5 4 5 5 4 23 27 
6 5 5 4 4 5 23 28 
7 3 3 5 5 4 20 26 
8 5 4 4 3 4 20 23 
9 5 4 5 5 5 24 26 

10 4 5 4 5 5 23 25 
11 3 4 5 5 5 22 26 
12 4 5 5 5 5 24 24 
13 4 5 5 5 5 24 25 
14 5 5 5 4 4 23 27 
15 3 3 5 5 4 20 24 
16 5 4 4 5 5 23 25 
17 4 4 5 4 5 22 23 
18 4 4 5 4 5 22 25 
19 5 4 5 4 4 22 22 
20 5 5 5 5 5 25 27 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19      ค่าประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
                         และวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
      กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 35 คน  (ต่อ) 
 
 
นักเรียน
คนที 

คะแนนแบบฝึกหัดหลังอ่าน  

คะแนนรวม 
แบบฝึกหัด 
25คะแนน 

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลงัใช้ 

30 คะแนน 

บทท ี1 บทท ี2 บทท ี3 บทท ี4 บทท ี5 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 
 

5คะแนน 

21 4 4 3 5 4 20 27 
22 3 3 5 4 5 20 23 
23 3 5 5 5 4 22 25 
24 3 5 5 5 5 23 27 
25 5 4 4 5 5 23 26 
26 5 4 5 4 4 22 24 
27 4 5 4 5 5 23 26 
28 4 5 5 4 5 23 27 
29 3 5 5 5 5 23 28 
30 5 4 4 4 5 22 25 
31 5 3 4 5 5 22 26 
32 4 3 5 5 5 22 28 
33 4 5 4 4 5 22 25 
34 5 4 5 4 5 23 26 
35 3 4 5 4 4 20 24 

รวม 777 887 
คิดเป็นร้อยละ 88.80 84.48 

 
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) กบักลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 88.80/84.48 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

236 

ตารางที 20   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
                      แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                      ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      ของผูเ้ชียวชาญ 
 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ คนที 

 
 

R

 

 
 

IOC 
1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้      
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

ครบถว้นตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
มีลาํดบัขนัตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ข้อสรุปทวัไป      
        2.1 ขอ้สรุปทวัไปมีความถูกตอ้งครอบคลุม
เนือหา และชดัเจน +1 +1 +1 3.00 1.00 

        2.2 ขอ้สรุปทวัไปสามารถพฒันาความคิด             
รวบยอดของนกัเรียนได ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้      
        3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 
        3.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถ
วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. สาระการเรียนรู้      
        4.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์       
การเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

        4.2 สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  +1 +1 +1 3.00 1.00 
        4.3 สาระการเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 20   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
                      แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                      ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                      ของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ คนที 

 
 

R

 

 
 

IOC 
1 2 3 

5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้      
        5.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงคแ์ละสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        5.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ชดัเจน และสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        5.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นกัเรียน
ศึกษาดว้ยตนเองโดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม +1 +1 +1 3.00 1.00 

6. สือการเรียนการสอน      
6.1 สือการเรียนการสอน มีความสอดคลอ้งกบั

สอดประสงค์การเ รียนรู้  สาระการเรียนรู้  และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.2 สือการเรียนการสอน ทาํให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจในเนือหาชดัเจนมากยงิขึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.3 สือการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกบัวยั
และความสามารถของนกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. การวดัและการประเมินผล      
7.1  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.2 เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
                     แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                     ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
                     ของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญ คนที 

 
 

R

 

 
 

IOC 
1 2 3 

7. การวดัและการประเมินผล (ต่อ)      
7.3 การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์

ในการประเมินทีชดัเจน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

7.4 การวดัและประเมินผลครอบคลุมทงัความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 
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ตารางที 21   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
                      แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระ                      
                      การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ของผูเ้ชียวชาญ 

 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชียวชาญ คนที 

 

 
R  

 

 
IOC 

+1 0 -1 
1) ด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์      

1.1) ลกัษณะปกหนงัสือน่าสนใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.2) ชือเรืองชวนให้อยากรู้อยากอ่านเนือเรือง +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.3) ขนาดและความหนาของหนงัสือ +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.4) รูปเล่มสวยงาม สะดวกในการเปิดอ่าน +1 +1 +1 3.00 1.00 

    1.5) ขนาดตวัอกัษร สีตวัพิมพช์ดัเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.6) คุณภาพของกระดาษทีใชพ้ิมพ ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.7) การจดัขอ้ความ รูปภาพอ่านง่ายสบายตา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2) ด้านเนือหาและการใช้ภาษา      
2.1) จดัลาํดบัเนือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2) เนือหาแต่ละบทน่าสนใจชวนใหติ้ดตาม +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.3) ความยาวแต่ละเรืองเหมาะสมกบัวยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.4) การใชภ้าษาสือความหมายไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 
        เหมาะสมกบัวยั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3) ด้านภาพประกอบ      
3.1) ภาพประกอบสีสันสวยงามชดัเจนสือใหเ้ขา้ใจง่าย    
        สอดคลอ้งกบัเนือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.2) ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกบัหนา้กระดาษ 
        และขนาดของตวัอกัษร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.3) ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 21   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
                      แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระ                      
                      การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง ของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชียวชาญ คนที 

 

 
R  

 

 
IOC 

+1 0 -1 
3) ด้านภาพประกอบ  (ต่อ)      

      3.4)  คาํอธิบายภาพ ทาํใหเ้ขา้ใจภาพและเนือหามากยิงขึน      +1 +1 +1 3.00 1.00 
      3.5)  ภาพประกอบดึงดูดความสนใจอยากอ่านเนือเรือง +1 +1 +1 3.00 1.00 
4)  ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท      

4.1)  ส่งเสริมความรู้ และทกัษะการคิดไดห้ลากหลาย +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2)  ส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหามากยงิขึน +1 +1 +1 3.00 1.00 

5)  ด้านคุณค่าและประโยชน์ทไีด้รับ      
5.1)  ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองราว 
         ความเป็นมาของทอ้งถิน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.2)  ปลูกฝังใหเ้ห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  
         และวฒันธรรมทอ้งถิน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.3)  ปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความรักและภูมิใจในภูมิปัญญา  
         และวฒันธรรมทอ้งถิน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.4)  ช่วยเสริมสร้างนิสัยคน้ควา้หาความรู้และรักการอ่าน +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.5)  สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากหนงัสือไปประยกุตใ์ชใ้น 
        ชีวติประจาํวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบบั 1.00 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอย่างหนังสืออ่านเพมิเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

242 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

243 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

244 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

245 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

246 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

247 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

248 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

249 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

250 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

251 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

252 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

253 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

254 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

255 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

256 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

257 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

258 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

259 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

260 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

261 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
ชือ – นามสกุล  นางสาวศิรประภา  จงัพานิช 
 
ทีอยู ่   เลขที 17/24 หมู่ 3 ตาํบลศีรษะทอง  อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 
 
ทีทาํงาน   โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา  เลขที 53 หมู่ 2  ตาํบลไร่ขิง  อาํเภอสามพราน  

 จงัหวดันครปฐม 
 
ประวติัการศึกษา   
พ.ศ. 2540  สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
พ.ศ. 2546  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  

โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
พ.ศ. 2551  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  

โปรแกรมวชิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2553  ศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาการสอนสังคมศึกษา 
   ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
 
ประวติัการทาํงาน  
พ.ศ. 2552  ครูผูช่้วย  โรงเรียนบวัปากท่าวทิยา  อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
   สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 2  
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ครู คศ.1  โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
   สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

