49262305 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คําสําคัญ : หนังสื ออ่านเพิมเติม เคร็ ง
ภาวณี ด่านศิระวานิ ชย์ : การพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช. อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ : ผศ.ดร.อรพิ ณ ศิ ริ สั มพัน ธ์
รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 248 หน้า.
การวิจยั นีเป็ นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบแผนการวิจัยคือ แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่ อ นเรี ย นและทดสอบหลังเรี ย น (The One-Group Pretest-Posttest Design) มี ว ัตถุ ป ระสงค์เ พื อ
(1) พัฒ นาหนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชันมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ให้มีประสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ (2) เปรี ยบเทีย บผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่า น
เพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จั ง หวัด นครศรี ธรรมราช และ
(3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จัย ครั งนี คื อ นั ก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 โรงเรี ยนชะอวดวิ ท ยาคาร
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวม 30 คน ซึ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยทดลองใช้ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนักเรี ยน
ชันมัธยมศึก ษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช (2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อ นและหลังอ่านหนังสื อ
อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช และ
(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
สถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื อหา (Content
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. หนังสื อ อ่า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จัง หวัด
นครศรี ธรรมราชทีสร้างขึนมีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 88.24 / 80.76 เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
2. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยผลการเรี ยนรู ้หลังอ่านสู งกว่าผลการเรี ยนรู ้ก่อนอ่าน
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แ ก่ ด้านคุณ ค่ าและประโยชน์ ทีจะได้รับ ด้า นแบบฝึ กหัดท้ายบท
ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพประกอบและแผนที ด้านลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์ และด้านเนือหา ตามลําดับ
_________________________________________________________________________________________
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลายมือชือนักศึกษา.......................................................................
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1..................................... 2..................................... 3.....................................
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7KH SXUSRVHV RI WKLV UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW  ZKLFK LWV GHVLJQ ZDV WKH
2QH*URXS 3UHWHVW3RVWWHVW 'HVLJQ ZHUH WR   GHYHORS <XP 7LQ 'DQ .KUHQJ %RRN D
VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJ IRU VHFRQGDU\ VFKRRO DW 1DNKRQ 6L 7KDPPDUDW WR KDYH WKH
HIILFLHQW FULWHULRQ   FRPSDUH WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ RXWFRPH EHWZHHQ WKH VWXGHQWV¶
VFRUHV WHVWHG EHIRUH DQG DIWHU UHDGLQJ <XP 7LQ 'DQ .KUHQJ %RRN D VXSSOHPHQWDU\
UHDGLQJ IRU DW 1DNKRQ 6L 7KDPPDUDW DQG   VWXG\ WKH VHFRQGDU\ VFKRRO VWXGHQWV¶
RSLQLRQV DERXW <XP 7LQ 'DQ .KUHQJ %RRN D VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJ IRU VHFRQGDU\
VFKRRODW1DNKRQ6L7KDPPDUDW

7KHVDPSOHRIVLPSOHUDQGRPVDPSOLQJFRQVLVWHGRIVWXGHQWVIURPWKHFODVVRI
0DWKD\RPVXNVD RQH &KDXDW :LWWD\DNDQ 6FKRRO $PSKRH &KDXDW 1DNKRQ 6L
7KDPPDUDW3URYLQFH7KHH[SHULPHQWZDVLQWKHVHFRQGVHPHVWHURIWKHDFDGHPLF\HDU


7KHLQVWUXPHQWVHPSOR\HGWRFROOHFWGDWDZHUH  <XP7LQ'DQ.KUHQJ%RRND
VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJ IRU VHFRQGDU\ VFKRRO DW 1DNKRQ 6L 7KDPPDUDW   $FKLYHPHQW
WHVW WRZDUGV D SUHWHVW DQG D SRVWWHVW XVHG EHIRUH DQG DIWHU UHDGLQJ <XP 7LQ 'DQ
.KUHQJ %RRN D VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJ IRU VHFRQGDU\ VFKRRO DW 1DNKRQ 6L 7KDPPDUDW
DQG  DTXHVWLRQQDLUHLQTXLULQJWKHVWXGHQWV¶RSLQLRQVRQ<XP7LQ'DQ.KUHQJ%RRND
VXSSOHPHQWDU\UHDGLQJIRUVHFRQGDU\VFKRRODW1DNKRQ6L7KDPPDUDW

        6WDWLVWLFDO DSSOLFDWLRQV LQ UHVHDUFK ZHUH SHUFHQWDJH   PHDQ X  VWDQGDUG
GHYLDWLRQ 6' K\SRWKHVLVWHVWLQJZKLFKXVLQJWWHVW GHSHQGHQW DQGFRQWHQWDQDO\VLV 
        7KHILQGLQJVZHUHDVIROORZHG
7KHHIILFLHQF\RI<XP7LQ'DQ.KUHQJ%RRNDVXSSOHPHQWDU\
UHDGLQJIRUVHFRQGDU\VFKRRODW1DNKRQ6L7KDPPDUDWZDVIRXQGDWWKHSHUFHQWDJHRI
  ZKLFKZDVH[SHFWHGHIILFLHQWFULWHULRQ
        7KHVWDWLVWLFDOVLJQLILFDQFHRIWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJRXWFRPHVEHWZHHQEHIRUH
DQG DIWHU UHDGLQJ <XP 7LQ 'DQ .KUHQJ %RRN WKH VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJ ZDV DW 
ZKLFKWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJRXWFRPHVDIWHUUHDGLQJWKHERRNZDVKLJKHUWKDQEHIRUH
7KHVWXGHQWVUHYHDOHGWKHLUSRVLWLYHRSLQLRQVDERXW<XP7LQ
'DQ .KUHQJ %RRN D VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJ IRU VHFRQGDU\ VFKRRO DW 1DNKRQ 6L
7KDPPDUDW DW WKH KLJKHVW OHYHO DUUDQJHG LQ RUGHU IURP KLJKHVW WR ORZHVW DV IROORZHG
YDOXH DQG EHQHILWV H[HUFLVH ODQJXDJH XVLQJ LOOXVWUDWLRQV DQG PDSV DSSHDUDQFH DQG
W\SLQJDQGFRQWHQWV
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชเล่มนี สําเร็ จได้เพราะการให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา
ความช่ วยเหลือ และกําลังใจจากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริ สัมพัน ธ์ รองศาสตราจารย์
สมประสงค์ น่ ว มบุ ญลือ และผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิ ทยศิริ ธรรม ผูเ้ ป็ นอาจารย์ที
ปรึ กษาตังแต่แรกเริ ม จนวิทยานิพนธ์สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิ พนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิ ริว รรณ ศรี พหล สําหรับคําปรึ กษา คําแนะนํา และการ
แก้ไขข้อบกพร่ อง เพือให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ คุณชลิต หนูนาค
อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ อาจารย์อนัน ปั นอินทร์ และรองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น สําหรับ ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื องมือในการวิจยั ทําให้ผวู้ ิจยั สามารถดําเนิ นการวิจยั และเก็บข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ยงต่
ิ อการทําวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุ ณชาวบ้าน ผูร้ ู้ ในท้องถิน ผูน้ ําชุ มชน และพระสงฆ์ผใู้ ห้ข ้อมูล อัน เป็ น
ประโยชน์เกียวกับตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช รวมถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคารทุกท่าน สําหรับความร่ วมมือ ความช่วยเหลือ และ
การอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณคุณธีระเดช ขันติยานันท์ และคุณวรรษิดา พิทกั ษ์พิเศษ สําหรับความ
ช่วยเหลือ ความรัก ความเมตตา และกําลังใจทีมีให้ผวู้ ิจยั เสมือนหนึงเป็ นลูกหลานในครอบครัว
ขอขอบพระคุณคุณธนตุลย์ เบ็งสงวน คุณปัญญา รุ่ งเรื อง พี เพือน น้องระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือนร่ วมชันเรี ยนระดับปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือนครู โรงเรี ยนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)
อําเภอเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธานี และบุ ค คลอัน เป็ นที รั ก ทุ ก ท่ านสํา หรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
คําแนะนํา และกําลังใจทีมีให้เสมอมา จนทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็ จเป็ นรู ปเล่มขึนมาได้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และญาติผใู้ หญ่ทีเคารพรักของผูว้ ิจยั เป็ นอย่างยิง
ซึงเป็ นผูใ้ ห้ทงชี
ั วิตและเป็ นผูว้ างรากฐานทางการศึกษา รวมถึง สนับสนุ นปั จจัย และให้กาํ ลังใจใน
การศึกษาเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด ทําให้ผวู้ ิจยั ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา อดทน มานะ
และบากบันจนสําเร็ จการศึกษาดังทีวาดหวังไว้
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