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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
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยน
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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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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นเครื องมือสําคัญทีทําให้บุคคลมีการพัฒนาทังด้านความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่ านิ ยม และคุ ณ ธรรม ซึงส่ งผลต่ อการเป็ นพลเมืองที มีคุณภาพ ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชว่า
“การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริ ญยิงขึนไปนัน ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคล
อันเป็ นองค์ประกอบของส่ วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่ วนรวมจะเจริ ญและมันคงได้ยากยิง
การทีบุคคลจะพัฒนาได้ ก็ดว้ ยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา...” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2513, อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2548 : 171)
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 ได้บญ
ั ญัติไว้ว่ารั ฐ
ต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกียวกับการศึกษาแห่ งชาติ ปรั บปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริ มความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้องเกียวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สนับสนุ น ค้นคว้าวิจยั ในศิลปะ
วิทยาการต่างๆ เร่ งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู
และส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย อันเป็ นกฎหมายสูงสุ ดในการปกครองประเทศ รัฐจึงได้ออกพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการศึกษาแห่ งชาติ 2542 และทีแก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิ การ
2546 : 5-4) หมวด 1 มาตรา 7 ได้บญั ญัติให้กระบวนการเรี ยนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึ กทีถูกต้องมี
ความภูมิใจในความเป็ นไทย ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย และ
หมวด 4 มีสาระสําคัญบัญญัติไว้ให้การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของบุคคล และสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึ กอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรมการสร้ างและจรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนั เกิดจากสภาพแวดล้อมสังคม และปัจจัยเกือหนุ นให้คนเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิต รวมทังต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุด
ในส่ วนของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั นพื นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3-8) มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึงเป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ทีมี
ความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
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ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ และยังมีจุดหมายให้ผเู้ รี ยนมีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้ างสิ งทีดีงามในสังคม และ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนันมี
มาตรฐานการเรี ยนรู้ คือ มาตรฐาน ส 4.3 ทีคาดหวังให้ผเู้ รี ยนได้มีความเข้าใจความเป็ นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทยไว้
ปัจจุบนั นีคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤติ ในเรื องค่านิ ยม จริ ยธรรม และพฤติกรรม
ทังทีประเทศไทยมีว ฒ
ั นธรรมไทยที มีค วามหลากหลายโดดเด่ น และระบบความสัมพันธ์ทีเป็ น
วัฒนธรรม และเป็ นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้สงั คมไทย และเป็ นตาข่ายนิรภัยทางสังคม
รวมทังมีภูมิปัญญาไทยที มีการสังสม สื บทอดและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า หากแต่ยงั มีการถ่ายทอด
สืบค้น ถอดความรู้ รวบรวม พัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์ ในแต่ละท้องถินน้อยมาก (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ 2549 : 50) ดังแนวคิ ด ของประเวศ วะสี
(2536 : 19) ทีให้ขอ้ คิดเห็นในเรื องความเปลียนแปลงของสังคมไทยว่า ด้วยความไม่เข้าใจของคน
ไทยทีอาจเห็น ว่า ภูมิปัญญาท้องถินเป็ นสิ งครําครึ ต้องพัฒนาให้ทันสมัยตามยุโรป เมือผ่านการ
ต่อเนื องมาเป็ นเวลานาน ผลทีตามมาก็คือ ชนบทไทยถูกทําลายย่อยยับ เกิ ดสภาพล้มละลายของ
ชุมชน ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัญหาต่างๆ เหล่านีเกิดจากการพัฒนาทีไม่เข้าใจ ไม่
เคารพภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด พระธรรมปิ ฎก (2539 : 12) ทีกล่าวว่าการศึกษา
ไทยในสมัยใหม่ได้แยกนักเรี ยนออกจากชุมชนหรื อท้องถินของตนเอง เนื องจากการจัดการเรี ยน
การสอนทังหมด เป็ นไปตามหลักสูตรแกนกลาง ความแปลกแยกรุ นแรง ถึงกับนักเรี ยนบางคนดูถูก
วิถีชีวิตของชุมชน ไม่ยอมรับ ไม่อยากศึกษา ไม่มีความภูมิใจในวัฒนธรรม และท้องถินของตนเอง
ไม่มีการสืบสานภูมิปัญญา ซึงทําให้ค่อย ๆ สูญหายไป จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีจะต้องปรับเปลียนระบบ
การศึกษาจากปั จจุบนั ทีทําตามรู ปแบบประเทศตะวันตก ทังด้านเนื อหา และรู ปแบบไปสู่การจัด
การศึกษาทีให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถินทีมีอยู่มากขึน โดยนําประเด็นในท้องถินนันๆ มา
จัดการเรี ยนการสอนเพือให้ผเู้ รี ยนมีความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รุ่ ง แก้วแดง (2541 : 204) ทีสนับสนุนให้นาํ ภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
และได้เสนอไว้ว่า ในการพัฒนาประเทศไทยเพือให้มีความรู้ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ทังทางเศรษฐกิจ
และสังคมนัน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาตลอด
แต่ยงพั
ิ ฒนาก็ยงั พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างมาก ทังเสียเปรี ยบดุลการค้า ความไม่สมดุล
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ระหว่างวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ทังนีเพราะการพัฒนาประเทศและจัดการศึกษา โดยทิ งของดีที
มีอยู่ คือ ภูมิปัญญาท้องถิน
จากปั ญหาการขาดความภาคภูมิใจในวัฒ นธรรมท้องถินของตน โรงเรี ย นชะอวด
วิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้พฒั นาหลักสูตรสถานศึกษา โดยในหลักสูตร
ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ได้มีจุ ด หมายที มุ่ง ให้นัก เรี ยน
รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งประโยชน์และสร้างสิ งดีงามในสังคม และมีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ งแวดล้อม ดังนันครู จึง
ต้องหาแนวทางให้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้โดยให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน การ
ปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีความสุข เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถนําไปสู่การค้นคว้าหา
ความรู้ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 26) และการจัดการเรี ยนรู้ให้สาํ เร็ จตาม
เป้ าหมายนัน สือการเรี ยนรู้นบั เป็ นส่วนทีสําคัญ เพราะสามารถสนองเป้ าหมายของโรงเรี ยน และยัง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองอย่างต่ อเนื องตลอดชีวิต ใช้เวลาว่างอย่างสร้ างสรรค์รวมทังมี
ความยืดหยุน่ และสามารถเรี ยนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที และเรี ยนรู้ได้จากสื อการเรี ยนรู้และแหล่ง
การเรี ยนรู้ทุกประเภททีมีอยูใ่ นชุมชน (เจนวิทย์ อุสสวิโร 2548 : 1)
จากการสํารวจของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ (2540 : 75-76) พบว่า
ตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ทีมีภูมิปัญญาท้องถิน และ
ประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดีทีปรากฏทังที
เป็ นสิ งก่อสร้าง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจากการค้นพบหลักฐานของการเป็ นจุดแวะพักของ
การติดต่อค้าขายทางทะเลทีเป็ นควนต่างๆ ในพรุ ควนเคร็ ง ตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด นอกจากนันยัง
พบว่ามีแหล่งเรื อจมอยูใ่ นบริ เวณนี อีกทังเป็ นเส้นทางนําสายในระหว่างนครศรี ธรรมราช - พัทลุง สงขลา ในช่วงพุทธศตวรรษที 22-23 และยังเป็ นตําบลทีมีเอกลักษณ์แตกต่างจากพืนทีอืนในอําเภอ
ชะอวด ทังวัฒนธรรมการกิน วิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ สภาพภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถินทีควรอนุ รักษ์ไว้ เช่น การตีผงึ สานกระจูด ทําปลาดุกร้า เป็ นต้น แต่ในขณะเดียวกันปั ญหา
การดําเนินชีวิตของประชากรในตําบลเคร็ งคือปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนืองจากทีตังของตําบลห่ างจาก
เส้นทางคมนาคม การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐเข้ามาถึงน้อย ตลอดจนวิถีชีวิตของประชากร
ยังคงความดังเดิม ส่วนใหญ่อาศัยเพียงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินเป็ นปัจจัยในการดํารงชีวิต จึง
มีความล้าหลัง เมือเปรี ยบเทียบกับชุมชนโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตามทุกท้องถินย่อมมีประวัติความ
เป็ นมา มีวิถีชี วิต และสถานที แตกต่ างกันตามสภาพภู มิประเทศ และสภาพภูมิอ ากาศ รวมทัง
ขนบธรรมเนียมประเพณี สิงเหล่านีทําให้สงั คมในแต่ละชุมชนแตกต่างกัน บุคคลในแต่ละชุมชนมี
ความภาคภูมิใจในด้านต่างๆไม่เหมือนกัน ดังนันการจะปลูกฝั งความรัก ความหวงแหน ความ
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ภาคภูมิใจในท้องถินของตนได้ จะต้องให้บุคคลในชุมชนได้เรี ยนรู้เรื องราวของชุมชนตนเองอย่าง
ลึก ซึ ง อัน จะนําไปสู่ ก ารพัฒ นาที ยังยืน เป็ นชุ มชนที เข้มแข็ง ซึ งสอดคล้องกับ ลัด ดา ศิลาน้อ ย
(2530 : 30) กล่ า วถึ ง แหล่ ง เรี ยนรู้ ใ นชุ ม ชนว่ า มี ป ระโยชน์ ห ลายด้า น คื อ 1) ทํา ให้บ ทเรี ยน
สนุกสนานน่าสนใจ นักเรี ยนได้เปลียนบรรยากาศ การเรี ยนจะมีชีวิตชีวา ไม่น่าเบือ 2) ความรู้ของ
นักเรี ยนจะกว้างขวางมีประสบการณ์หลากหลายนอกเหนื อจากบทเรี ยนซึงตอบสนองหลักสูตรได้
เป็ นอย่างดี 3) การทีได้สัมผัสกับสภาพความเป็ นจริ งในสังคมย่อมเกิด แนวคิ ดในการปรั บปรุ ง
พัฒ นาให้ ชุม ชนดี ขึ น เพราะทําให้รู้ สึ ก ว่า ตนเป็ นส่ ว นหนึ งของชุ ม ชน และยัง สอดคล้อ งกับ
สมประสงค์ น่ วมบุญลือ (2547 : 1) ทีกล่าวว่า แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนมีความสําคัญต่ อการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยทําให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จริ ง ได้รับประสบการณ์ ทางการศึก ษาที เป็ น
รู ปธรรม และสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทังด้านความรู้ อารมณ์ และทักษะต่างๆ
จากข้อ มูล ที กล่ า วมาจะพบว่ า แม้ต ํา บลเคร็ ง จะมี ปั ญ หาทางด้า นเศรษฐกิ จ แต่
ขณะเดียวกันก็มีความโดดเด่นทางด้านทีตังภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา สังคมวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน ดังนันจึงมีความจําเป็ นที จะต้องปลูกฝังให้นักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจเกียวกับ
ท้องถิน เพือจะได้ช่วยกันอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อไป โดยอุปกรณ์ทีสําคัญยิงในการ
ให้การศึกษาก็คือหนังสื อ เพราะหนังสื อมีส่วนช่วยเสริ มสร้าง ความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ
ให้แก่บุคคล หนังสื อเป็ นสื อพืนฐานทีควรใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นแหล่งความรู้ความ
บันเทิงทําให้ผอู้ ่านได้ความรู้ใหม่ ได้มีความคิดทีทันสมัยต่อการเปลียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั ทัง
ยังช่วยส่งเสริ มและปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ดังพระนิ พนธ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื อง “ฉันชอบหนังสือ” ความว่า (2526 : 7)
หนังสื อนี
มีมากมาย
หลายชนิด
นําดวงจิต
เริ งรื น
ชืนสดใส
ให้ความรู้
สําเริ ง
บันเทิงใจ
ฉันจึงใฝ่
ใจสมาน
อ่านทุกวัน
มีวิชา
หลายอย่าง
ต่างจําพวก
ล้วนสะดวก
ค้นได้
ให้สุขสันต์
วิชาการ
สรรหา
สารพัน
ชัวชีวนั
ฉันอ่านได้
ไม่เบือเลย
ทักษะสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คื อ การอ่าน การอ่านจะ
แตกฉาน และช่ ว ยให้ มี ค วามรู ้ ห ลากหลาย ก็ ต ้อ งมี ห นัง สื อ ที มี คุ ณ ภาพ มี เ นื อหาหลากหลาย
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(แม้นมาส ชวลิต 2540 : 5) และ ลักขณา รอดสน (2540 : 3) เสนอแนวทางให้สร้างนิ สัยการอ่าน
โดยการให้ครู ผสู้ อนหรื อผูป้ กครองได้มีส่วนช่วยปลูกฝัง โดยการจัดหาหนังสือทีเหมาะสมกับความ
ต้องการ ความสนใจ และวัยของเด็ก มาให้ได้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย ส่ งเสริ มให้มีก ารสร้าง
หนังสืออ่านสําหรับเด็กมากขึน นอกจากนี จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 142) กล่าวว่า การจะให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามหลักสูตร ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจะต้องใช้สือการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย นอกจาก
หนังสือเรี ยนทีกําหนดให้ นันก็คือหนังสือเสริ มประสบการณ์ต่างๆ ซึงมีบทบาทเข้ามาในการเรี ยน
การสอนในชันเรี ยน ไม่แพ้หนังสื อเรี ยนที เดี ยว และเอกรั ต น์ ศัก ดิ เพชร (2545 : 3) ได้ก ล่าวว่า
หนังสือคือคลังความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง ในวงการศึกษาตามระบบโรงเรี ยนนัน ถือว่าหนังสื อเป็ น
สิ งจําเป็ นต่ อการศึกษาเล่าเรี ยน และต่อการสอนตามหลักสูต ร อันเป็ นแนวทางของการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ยังมีหนังสืออืนอีกทีเป็ นส่ วนสนับสนุ นและส่ งเสริ มการสอนให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ น เช่น หนังสื ออ่านเพิมเติม หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน หนังสื อนอกเวลา
หนังสื ออ้างอิง เป็ นต้น ซึ งสอดคล้องกับ เจนวิทย์ อุสสวิโร (2548 : 2) ทีกล่าวไว้ว่า หนังสื ออ่าน
เพิมเติมนับเป็ นสือการเรี ยนรู ้ประการหนึ ง ซึงมีคุณค่าอย่างยิงสําหรับผูเ้ รี ยน เพราะหนังสือเป็ นสื อที
มีร าคาถูกสามารถศึกษาได้ด ้วยตนเองตามความสนใจ หนังสื อยังเป็ นสื อสําคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ และยังทําให้ผอู้ ่านได้รับความรู้เรื องราวต่างๆอย่างกว้างขวาง
การอ่านหนังสื อจึงเป็ นแนวทางทีเสริ มสร้างสติ ปัญญาให้กบั นักเรี ยน หากนักเรี ยน
ไม่ได้อ่านหนังสื อ หรื อมีหนังสื ออ่านไม่เพียงพอ ก็จ ะเป็ นปั จ จัยทีจะบันทอนความรู้ อีกทังการ
ส่ งเสริ มการอ่า นโดยใช้หนังสื อแบบเรี ยนแต่ เพี ยงอย่างเดี ยว ย่อมไม่ เพี ยงพอ เพราะหนังสื อ
แบบเรี ยนไม่ใช่ มวลประสบการณ์ ทงหมดที
ั
กําหนดไว้ในหลักสูตร การจะขยายประสบการณ์อนั
เป็ นทัก ษะพืนฐานให้ก ว้า งขวางออกไปนั น จํา เป็ นต้อ งแสวงหาหนัง สื อ อื นเข้ามาประกอบ
(วงศ์เดือน ทาจันทร์ 2546 : 3)
ผลการสํา รวจงานวิ จ ัยที เกี ยวข้องกับการสร้ า งหนั งสื ออ่ า นเพิมเติ ม ของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรั บนัก เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ (หนังสื ออ่านเพิมเติ มจังหวัดนครศรี ธรรมราช 2552)
พบว่า มีอยูเ่ พียงเล่มเดียวซึงเป็ นวิทยานิพนธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คือ การสร้ างหนังสื ออ่า นเพิมเติ ม เรื อง ประเพณี ท้องถินนครศรี ธรรมราช สําหรั บนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช(จันทรา ทองสมัคร : 2541) ประกอบกับกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการประกวดหนังสื อดีเด่น
ตังแต่ปี พ.ศ. 2515 เรื อยมาจนถึงปั จจุบนั และรายชือหนังสื อดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2549-2551 ของ
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คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไม่พบว่ามีหนังสือทีมีเรื องราวเกียวข้อง
กับจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ดังนันจะเห็ นได้ว่า จากการสํารวจเอกสารงานวิจยั และหนังสื อทีจัดทําขึน เพือเสริ ม
ประสบการณ์ข องหน่ ว ยงานต่างๆ ข้างต้น พบว่า การจัด ทําหนังสื ออ่ านเพิมเติ มเพือเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์ทีเกียวข้องกับเรื องราวของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ยังมีไม่เพียงพอสําหรับนักเรี ยน
ในการศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู้ แ ละส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ย นมีนิ สัยรั ก การอ่ าน ใช้เ วลาว่า งให้เ กิ ด
ประโยชน์และเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถินของตน
จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับจากการสัมภาษณ์ของผูช้ ่วยฝ่ ายกลุ่มบริ หารวิชาการ
โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคารทีว่า
“…ปั จจุบนั สถานศึกษาขาดแคลนหนังสื ออ่านเพิมเติ มทีมีเนื อหาครอบคลุมเกียวกับ
ตําบลเคร็ ง …” (พรจันทร์ ธรรมเนี ยม 2552) ซึงเป็ นสื อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน และปลูกฝังให้
นัก เรี ย นรั ก การอ่าน อีก ทังยัง เป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู้ ด ้ว ยตนเอง และตําบลเคร็ ง
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช นับเป็ นท้องถินทีมีการสังสมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน
เป็ นเวลาช้านาน สมควรได้รับการอนุรักษ์สืบทอด อีกทังเป็ นสิงทีอยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยน นักเรี ยนเคยได้
ยิน ได้ฟังมาบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่มีผใู้ ดเห็นความสําคัญและนํามาพัฒนาเป็ นสื อให้นักเรี ยนได้อ่านและ
ศึกษา ดังนันผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญของตําบลเคร็ ง มาจัดทําเป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถิน
แดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชขึน เพือให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ นที นัก เรี ย นอยู่อาศัย ซึ งจะทํา ให้นัก เรี ยนมีค วามรู้ ค วามเข้าใจ รวมถึงมี เจตคติ ทีดี และ
ภาคภูมิใจในท้องถินของตน
กรอบแนวคิดการวิจยั
การพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและผลงานวิจ ัยต่างๆ เพือเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาหนังสือ ประกอบด้วยแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี (2536 : 146) มีขนตอนคื
ั
อ 1) กําหนด
ประเภทหนังสือ 2) กําหนดจุดประสงค์ 3) กําหนดระดับผูอ้ ่านกลุ่มเป้ าหมาย 4) ศึกษาความสนใจ
และความต้องการของผูอ้ ่าน 5) กําหนดเนื อหา /หัว เรื อง /ชือเรื อง 6) กําหนดโครงสร้างเนื อหา/
โครงรื อง 7) กําหนดแนวการเขียน 8) กําหนดแหล่งข้อมูลค้นคว้าอ้างอิง 9) กําหนดลักษณะรู ปเล่ม
และต้นฉบับ สมพร จารุ นัฏ (2538 : 189) มีขนตอนคื
ั
อ 1) กําหนดจุดมุ่งหมายทัวไป 2) วิเคราะห์
และกําหนดคุณสมบัติ ของผูอ้ ่านเป้ าหมาย 3) วิเคราะห์และกําหนดเนื อหาสาระ 4)วิเคราะห์และ
กําหนดจุดหมายเฉพาะ 5) กําหนดรู ปแบบและวิธีประเมินความเข้าใจ 6) กําหนดวิธีการและแนว
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ทางการนําเสนอเนื อหา 7) กําหนดแหล่งข้อมูลสนับสนุ นการยกร่ างต้น ฉบับ 8) ยกร่ างต้น ฉบับ
9) ทดสอบต้นฉบับ 10) ปรับปรุ งต้น ฉบับ และสมทรง พิทกั ษ์พิเศษ (2541 : 19) มีขนตอนคื
ั
อ
1) ศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัยที เกี ยวข้อง 2) เก็บข้อมูลภาคสนาม 3) นําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื อสร้ างเนื อหา 4) สร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติ ม 5) หาประสิ ทธิ ภ าพของหนังสื ออ่าน
เพิมเติม ผูว้ ิจยั ได้วางแผนและออกแบบการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติมเรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ออกเป็ น
6 ขัน มีดงั นี 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูต ร
สถานศึก ษา โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) สัมภาษณ์
จากผูร้ ู ้ในท้องถิน 3) จัดวางรู ปแบบและสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติม 4) หาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื อ
อ่านเพิมเติม 5) ทดลองใช้จริ ง และ 6) ประเมินผลและปรับปรุ งหนังสืออ่านเพิมเติม
ตัวแปรต้น
หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยํา
ถินแดนเคร็ ง มีองค์ประกอบดังนี
1. ชือเรื อง
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. คําชีแจง
5. เนื อหา
6. แบบฝึ กหัดท้ายบท
7. แบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยน
แผนภาพที 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ผลการเรี ยนรู้หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสือ
อ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื อพัฒ นาหนั ง สื ออ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํา หรั บ นั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
2. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ก่อนอ่านและหลังอ่ านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. เพือศึกษาความคิด เห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อหนังสื ออ่าน
เพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
คําถามการวิจยั
1. หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
2. ผลการเรี ยนรู้ก่ อนและหลังอ่านหนังสื อ เพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช หลังอ่านสูงกว่าก่อนอ่านหรื อไม่
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง อยูใ่ นระดับใด
สมมติฐานการวิจยั
1. หนังสื ออ่ า นเพิมเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํา หรั บ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเรี ยนรู้หลังอ่านหนังสือเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช สูงกว่าก่อนอ่าน
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาตอนต้น ของโรงเรี ยนชะอวด
วิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553จํานวน 8 ห้องเรี ยน รวม 274 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1/1 ของโรงเรี ยน
ชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 30 คน ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยน
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ที 2 ปี การศึกษา 2553 ซึงได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยน
เป็ นหน่วยสุ่ม
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลการเรี ยนรู้หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
เนือหาในการวิจยั
ในการวิจ ัยครั งนี ใช้พืนทีตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรี ธรรมราช ซึ งมี
เนือหาในการนํามาพัฒนาเป็ นหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ดังนี
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของตําบลเคร็ ง
2. ประวัติความเป็ นมาของตําบลเคร็ ง
3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตําบลเคร็ ง
4. ศาสนาและความเชือของชุมชนตําบลเคร็ ง
5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนตําบลเคร็ ง
6. ระบบการปกครองของชุมชนตําบลเคร็ ง
7. บุคคลสําคัญของชุมชนตําบลเคร็ ง
ระยะเวลาในการวิจยั
ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั อยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์
รวมระยะเวลาทั งสิ น 14 ชัวโมง โดยจะใช้เ วลาในชัวโมงกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนในการทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ และการอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมเรื อง ยําถินแดนเคร็ ง นอกเวลาเรี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. หนังสื ออ่ านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง หมายถึง การรวบรวมและเรี ยบเรี ยง
เนื อหาความรู ้ให้กว้างขวางเกียวกับชุมชนตําบลเคร็ งโดยมีรายละเอียดเกียวกับสภาพทางภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ศาสนาและความเชือ เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ระบบการปกครอง และบุ คคลสําคัญของชุมชนตําบลเคร็ ง โดยให้นักเรี ยนศึก ษาเพิมเติ มได้ดว้ ย
ตนเอง และสามารถเลือกอ่านได้ทงในและนอกเวลาเรี
ั
ยน
2. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม หมายถึง การจัดทําหนังสือเพือใช้ขยายเนือหา
ความรู้ เกียวกับชุมชนตําบลเคร็ ง โดยจากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั และสํารวจ การเก็บข้อมูล
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ภาคสนาม การสัมภาษณ์ การจัดกลุ่มสนทนา เป็ นหนังสืออ่านเพิมเติม และนําไปทดลองใช้จริ งกับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. เคร็ ง หมายถึง บริ เวณพืนทีของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
4. ประสิ ทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม หมายถึง ผลการเรี ยนรู้โดยการอ่านหนังสื อ
อ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ซึงวัดและประเมินผลขณะเรี ยนรู้และหลังการเรี ยนรู้ โดยกําหนด
เกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลียเป็ นร้อยละของคะแนนทีนัก เรี ยนอ่านหนังสื ออ่าน
เพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง และตอบคําถามในแบบฝึ กหัดหลังการอ่านได้ถกู ต้อง
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลียเป็ นร้อยละของคะแนนทีนัก เรี ยนทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ภายหลังจากอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ได้ถกู ต้อง
5. ผลการเรี ยนรู้ หมายถึง คะแนนทีได้จากการสอบวัดความรู้ทีได้จากการอ่านหนังสือ
อ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ซึงเป็ นแบบทดสอบทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
6. ความคิ ด เห็ น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้ สึก นึ กคิ ด ของนัก เรี ยนที มีต่ อ
หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง เกียวกับเนือหา การใช้ภาษา ลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์
ภาพประกอบและแผนที แบบฝึ กหัด ท้ายบท คุ ณ ค่ าและประโยชน์ ทีจะได้รับ จากหนังสื ออ่า น
เพิมเติม
7. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาในชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัด นครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที
เกียวข้อง ดังนี
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
3. เอกสารทีเกียวข้องกับการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม
3.1 ความหมายของหนังสืออ่านเพิมเติม
3.2 จุดมุ่งหมายของหนังสืออ่านเพิมเติม
3.3 ลักษณะของหนังสืออ่านเพิมเติม
3.4 ประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิมเติม
3.5 ขันตอนการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติมและจัดทํารู ปเล่ม
3.6 รู ปแบบการเขียนของหนังสืออ่านเพิมเติม
3.7 การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติม
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู้
5. ข้อมูลเกียวกับตําบลเคร็ ง
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึง
เป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการทีสําคัญ ดังนี
1. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
4. เป็ นหลัก สู ตรการศึกษาที มีโครงสร้างยืดหยุ่นทังด้านสาระการเรี ยนรู้ เวลา และ
การจัดการเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6. เป็ นหลัก สูตรการศึก ษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
คนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมาย
เพือให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมือจบการศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวติ
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนา
สิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์ และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซือสัตย์สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
กลุ่มสาระการเรี ย นรู้สังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้ว ยการอยู่ร่ ว มกัน ใน
สังคมทีมีความเชือมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับ
ตนเองกับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมทีเหมาะสม โดยได้กาํ หนดสาระต่างๆไว้ ดังนี
ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ยธรรม แนวคิ ดพืนฐานเกี ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ย ธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบตั ิในการ
พัฒนาตนเอง และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิ ยมทีดีงาม พัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ รวมทังบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะ
และความสําคัญ การเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิ ยม
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ความเชื อ ปลูก ฝังค่านิ ยมด้านประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ หน้าที
เสรี ภาพ การดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ประวัติศ าสตร์ เวลาและยุค สมัยทางประวัติ ศ าสตร์ วิธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ความสัมพันธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ
ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สาํ คัญในอดีต บุคคลสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่างๆใน
อดีต ความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสําคัญของโลก
ภูมศิ าสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิ ภาคต่างๆของโลก การใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์กนั ของสิ งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ งที มนุ ษย์สร้ างขึน การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุ รักษ์สิงแวดล้อมเพือ
การพัฒนาทียังยืน
คุณภาพผู้เรียน
จบชันมัธยมศึกษาปี ที 3
มีความรู้เกี ยวกับความเป็ นไปของโลก โดยการศึก ษาประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือพัฒนาแนวคิดเรื องการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มีทกั ษะทีจําเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด และ
ขยายประสบการณ์ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก ได้แก่
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนี ย แอฟริ ก า ยุโรป อเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่ า นิ ย ม ความเชื อ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วัฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รู้และเข้าใจแนวคิด
และวิเคราะห์เหตุ ก ารณ์ ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ ในการดําเนิ น ชี วิต และวาง
แผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมันและปฏิบตั ิ ตาม
หลักธรรมเพืออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2
เข้ า ใจ ตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นเป็ นศาสนิ กชนที ดี แ ละธํา รงรั ก ษา
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ
สาระที 2 หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจและปฏิบัติ ตนตามหน้าที ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่ านิ ยมที ดี งาม
และธํา รงรั ก ษาประเพณี แ ละวัฒ นธรรมไทย ดํา รงชี วิ ต อยู่ร่ วมกัน ใน
สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารง
รั กษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1
เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การ
ใช้ทรั พยากรทีมีอยู่จาํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและคุม้ ค่ า รวมทังเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2
เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที 4 ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส 4.1
เข้า ใจความหมาย ความสํา คัญ ของเวลาและยุค สมัย ทางประวัติ ศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ น
ระบบ
มาตรฐาน ส 4.2
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื อง ตระหนักถึงความสําคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน
มาตรฐาน ส 4.3
เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
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สาระที 5 ภูมศิ าสตร์
มาตรฐาน ส 5.1
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิงซึงมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2
เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาทียังยืน
2. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เป็ นศาสตร์ บู รณาการที มุ่ งให้เ ยาวชนเป็ นผูม้ ี
การศึกษาพร้อมทีจะเป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมและเป็ นพลเมืองทีมีความรับผิดชอบโดย
1. นําความรู้ จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพือการ
ตัดสินใจเป็ นพลเมืองทีดี
2. นําความรู้เกียวกับโลกเรามาสร้างความเข้าใจในกระบวนการก่อเกิดสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ เพือการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตในสังคม
3. นําความรู้เรื องการผลิต การแจกจ่ายและการบริ โภคสิ นค้าและบริ การมาตัดสิ นใจใน
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด เพือการดํารงชีวิต เพือการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
4. นําความรู้เกียวกับคุณค่าของจริ ยธรรม ศาสนา มาตัดสิ นใจในการประพฤติปฏิบตั ิตน
และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
5. นําวิธีก ารทางสังคมศาสตร์ ม าค้นหาคํา ตอบเกี ยวกับประเด็ น ปั ญหาในสังคมและ
กําหนดแนวทางประพฤติปฏิบตั ิทีสร้างสรรค์
เยาวชนจึ งจําเป็ นต้องศึก ษากลุ่มสาระการเรี ย นรู้ สังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพือให้ เข้า ใจสังคมโลกที ซับซ้อนนี และสามารถปกครองดู แ ลตนเอง เอาใจใส่ ต่ อ สัง คมและ
สิ งแวดล้อมของโลกได้
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พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. จัดเตรี ยมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทีบูรณา
การเป็ นหลักสูตรทีมีชีวิต มีความหมายลึกซึง และเป็ นหลักสูตรทีให้ผเู้ รี ยนด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
2. จัดเตรี ยมโอกาสทีจะให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะกระบวนการต่างๆ
3. เน้น การพัฒนาความคิด สร้ า งสรรค์ และการมีวิจ ารณญาณ รวมทังการทําความ
เข้าใจในความรู้ต่างๆ
4. ช่ ว ยให้ผเู้ รี ย นสามารถเชื อมโยงสิ งที เรี ย นในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรมกับการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืนได้
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
หลักสูตรการศึกษาสถานศึกษาขันพืนฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโรงเรี ย นชะอวดวิทยาคาร มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ย นให้เป็ นมนุ ษ ย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคนมี
สติปัญญา มีความสุข และมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึงถือเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั ต่อไปนี
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั ในตนเอง ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน และรักการค้นคว้า
3. มีทกั ษะและกระบวนการทางสังคมศึกษาเพือให้เกิดความคิด การสร้างปั ญญา และ
ทักษะในการดําเนินชีวิต
4. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริ โภค มีค่านิยมเป็ นผูผ้ ลิตมากกว่าผูบ้ ริ โภค
5. เข้าใจประวัติศาสตร์ ข องชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดี
ยึดมันในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
7. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งประโยชน์ และสร้างสิ งดีงามในสังคม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ยึดมันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีตนนับถือ สามารถนําหลักธรรมสอนไป
ใช้ปฏิบตั ิในการอยูก่ นั ได้ เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิยมอันดีงาม พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
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2. ยึด มัน ศรั ทธาและธํา รงรั ก ษาไว้ซึ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุข ปฏิบัติต นเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทยรวมทังถ่ ายทอดสิ งที ดี งามไว้เป็ นมรดกของชาติ เพือสัน ติ สุข ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
3. มีค วามสามารถในการบริ ห ารจัด การทรั พยากร ให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพ เพือการ
ดํารงชี วิต อย่างมีดุ ล ภาพ และสามารถนําหลัก การของเศรษฐกิ จ พอเพีย งไปปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
ทังในอดี ตและปั จจุ บนั สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างมี
ระบบและนําไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
5. มีปฏิสัมพันธ์ทีดี งามระหว่างมนุ ษ ย์ก ับมนุ ษ ย์ มนุ ษย์กบั สิ งแวดล้อม เป็ นผูส้ ร้าง
วัฒนธรรมมีจิตสํานึ กอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน
จากสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ก ลุ่มสาระการเรี ย นรู้ สังคมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติม โดยในสาระที 1
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ได้นาํ มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนทีดี
และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ โดยแทรกอยู่ในบทที 3 งานบุญคนเคร็ ง
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม นํามาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและ
ปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุขโดยแทรกอยูใ่ นบทที 5 อยากอยู่
อย่างเคร็ ง สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ นํา มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทัง
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ พอเพียง เพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุ ลยภาพโดยแทรกอยู่ในบทที 4
อาชีพคนเคร็ ง สาระที 4 ประวัติศาสตร์ นํามาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทยโดยแทรกอยูใ่ นบทที 2 เล่า
เรื องเก่า และในสาระที 5 ภูมิศาสตร์ นํามาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาทียังยืนโดยแทรกอยูใ่ นบทที 1 เคร็ งจ๋ าอยูท่ ีไหน
ด้วยเหตุ นีจึงทําให้เนื อหาของหนังสื ออ่านเพิมเติ มทัง 5 บท ทําให้นัก เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการ นักเรี ยนสามารถแสวงหาความรู้เพิมเติมได้ดว้ ยตนเอง อ่านหนังสือได้ทงใน
ั
และนอกเวลาเรี ยน
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3. เอกสารทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม
3.1 ความหมายของหนังสืออ่านเพิมเติม
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของหนังสื ออ่านเพิมเติมไว้ดงั นี
ถวัลย์ มาศจรัส (2538 : 20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หนังสื ออ่านเพิมเติ มเป็ นหนังสื อที
มีสาระอ้างอิงหลักสูตร สําหรั บให้นักเรี ยนอ่านเพือศึกษาหาความรู้เพิมเติมด้วยตนเองตามความ
เหมาะสมของวัย และความสารถในการอ่านของแต่ละบุคคล
สมพร จารุ นัฎ (2540 : 3) กล่าวว่า หนังสื ออ่านเพิมเติม หมายถึง หนังสื อที มีสาระ
อ้างอิงหลัก สูตร เนื อหาเจาะลึก ในความรู้ เฉพาะวิชาเพิมเติ มให้กว้างขวางและลึกซึงมากขึ น ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน ให้นกั เรี ยนอ่านเพือศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง
ลัก ขณา รอดสน (2540 : 25-26) กล่าวว่า หนังสื ออ่านเพิมเติ มหรื อหนังสื ออ่าน
ประกอบเป็ นหนังสื อที จัดทําขึนเพือเพิมเติมเนื อหาความรู้ วิชาต่ างๆให้กว้างขวางนอกเหนื อจาก
หนังสื อแบบเรี ยน โดยมีรายละเอียดเฉพาะเรื องแตกต่ างกัน ออกไป มีเนื อหาสาระที น่ าสนใจ
เหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน นักเรี ยนสามารถเพิมเติ มได้ดว้ ยตนเอง
โดยสามารถเลือกอ่านได้ทงในและนอกเวลาเรี
ั
ยน เพือเสริ มความรู้ ความเพลิดเพลิน เป็ นการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้อีกแนวทางหนึง
จันทรา ทองสมัค ร (2541 : 10) กล่าวว่า หนังสื ออ่านเพิมเติม หมายถึง หนังสื อที มี
เนือหาสอดคล้องกับหลักสูตรตอนใดตอนหนึ ง เนือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวิชา โดยเพิมเติ มให้
กว้างขวางและลึกซึงขึนมากกว่าเดิม ใช้ในการประกอบการเรี ยนการสอนสําหรับให้นักเรี ยนอ่าน
ศึกษาหาความรู ้เพิมเติม เลือกอ่านได้ตามความสนใจ และตามกําลังสติปัญญาของตน
จินตนา ใบกาซูยี (2542 : 6) กล่าวว่า หนังสื ออ่านเพิมเติมหมายถึง หนังสื อทีมีสาระ
อ้างอิงหลักสูตรสําหรับให้นกั เรี ยนอ่าน เพือศึกษาหาความรู้เพิมเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสม
ของวัย และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล หนังสื อประเภทนี เคยเรี ยกว่า หนังสื ออ่าน
ประกอบ
นัทกาญจน์ อาจิ ณ าจารย์ (2544 : 12) ได้ให้ค วามหมายว่า หนังสื ออ่า นเพิมเติ ม
หมายถึง หนังสือทีมีสาระ เนื อหาความรู้ตามหลักสูตรเป็ นหลักสําคัญแก่ผอู้ ่าน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือเป็ นหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเองสําหรับผูเ้ รี ยน หรื อใช้ประกอบการเรี ยน
การสอนให้ได้รับความรู ้ความเข้าใจในเรื องต่างๆกว้างขวางลึกซึงขึน
นุชนารถ ยิมจันทร์ (2546 : 9) ได้ให้ความหมายว่า หนังสื อทีมีเนื อหาอ้างอิงหลักสู ตร
เป็ นการนําเนือหาในหลักสูตรมาเขียนในลักษณะต่างๆ อาจเขียนในรู ปร้อยแก้วหรื อร้อยกรองก็ได้
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เพือให้เด็กอ่านเข้าใจเนื อหาได้ง่าย และนักเรี ยนสามารถศึกษาหาความรู้เพิมเติมด้วยตนเอง ตาม
ความเหมาะสมของวัย และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล
จากการศึกษาความหมายของหนังสื ออ่านเพิมเติมสรุ ปได้ว่า หนังสื ออ่านเพิมเติม เป็ น
หนัง สื อ ที มี สาระอ้า งอิง หลัก สู ต รสํา หรั บ ให้ ผูเ้ รี ยนอ่ า นเพื อศึ ก ษาหาความรู้ เพิ มเติ ม หรื อใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื องต่ างๆให้กว้างขวางลึกซึงขึ นทังใน
และนอกเวลาเรี ยน ตามความเหมาะสมของวัยและตามความสามารถของการอ่านแต่ละบุคคล
3.2 จุดมุ่งหมายในการสร้ างหนังสืออ่ านเพิมเติม
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมไว้ดงั นี
ถวัลย์ มาศจรัส (2535 : 13) กล่าวว่า หนังสืออ่านเพิมเติมมีจุดมุ่งหมายหลักดังนี
1. เพือเป็ นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรี ยน
2. เพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอนเรื องใดเรื องหนึง
3. เพือเสริ มทักษะในการอ่าน และปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้แก่นกั เรี ยน
อภิวรรณ วีระสมิทธิ (2544 : 18) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติม
เพือให้เป็ นประโยชน์แก่เด็กในการอ่าน เป็ นสื อการเรี ยนการสอนอย่างหนึ งทีจัดทําเพิมเติมโดยมี
เนือหาสอดคล้องกับหลักสูตรเพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้กว้างขวางออกไป และมีโอกาสได้อ่านหนังสื อ
ทีมีสาระนอกเหนื อจากการอ่านหนังสื อแบบเรี ยนทีหลักสูตรกําหนดไว้ จุดมุ่งหมายในการสร้าง
หนังสื ออ่านเพิมเติมสรุ ปได้ดงั นี
1. เพือเสริ มสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
2. เพือให้เด็กได้รับความบันเทิง และความรู้ได้รับความสุขใจ
3. เพือส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน ให้เด็กรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และศึกษาหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง ความสนใจ และพอใจของผูอ้ ่าน
4. ให้ค วามรู้ ปลูกฝั งคุณ ธรรม ค่านิ ยมทีดี งามของสังคมให้แก่เด็กตามวัย เพือจะได้
เติบโตขึนเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีคุณภาพในอนาคต
5. เพือช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจของเด็ก
สรุ ปได้ว่า จุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมเพือประกอบการเรี ยนการสอน
เสริ มสร้ างจิ นตนาการ และความคิ ดสร้ างสรรค์ของเด็ ก เพือให้เกิด ความรู้ค วามเพลิดเพลิน เพือ
ส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมทีดีงาม
ให้กบั เด็ก ซึงงานวิจยั ฉบับนี ผูว้ ิจยั มีจุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติม เพือประกอบการ
เรี ยนการสอน และปลูกฝังเจตคติทีดี และความภาคภูมิใจในท้องถินของตน
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3.3 ลักษณะของหนังสืออ่านเพิมเติม
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสื ออ่านเพิมเติมไว้ดงั นี
สมพร จารุ นฏั (2534 : 5-8) ได้เสนอลักษณะทีสําคัญของหนังสืออ่านเพิมเติมดังนี
1. ส่งเสริ มความรู้ หนังสืออ่านเพิมเติมควรมีเนือหาสาระทีเกียวกับความรู้ หรื อทักษะ
ความคิดรวบยอด และหลักการหรื อทฤษฎีเรื องใดเรื องหนึ งหรื อหลายเรื อง ซึ งเป็ นประโยชน์แก่
ผูอ้ ่านในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู้ รวมทังก่อให้เกิดความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการใน
ด้านต่างๆ
2. ส่ งเสริ มสติปัญญา หนังสื ออ่านเพิมเติม ควรส่ งเสริ มหรื อเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่านได้
พัฒนาทักษะในการสังเกต ตีความ เปรี ยบเทียบ ใช้เหตุและผล จําแนกแจกแจง วิเคราะห์ ประเมินค่า
ตลอดจนสามารถนําความรู ้และทักษะเหล่านีไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ
3. ส่ งเสริ มเจตคติทีเหมาะสม หนังสื ออ่านเพิมเติ มนอกจากเสนอเนื อหาสาระทีเป็ น
ความรู้ แล้ว ส่ งเสริ มสติ ปัญญาแล้ว ยังควรสอดแทรกแนวความคิ ด ทีช่ ว ยให้ผอู้ ่านเกิ ด เจตคติ ที
เหมาะสมในการนําความรู ้ นันไปใช้ตามแนวทางที พึงประสงค์ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ต นและแก่
ส่วนรวม
4. ส่ งเสริ มความเข้า ใจ หนัง สื อ อ่า นเพิมเติ มควรเสนอเนื อหาสาระในลัก ษณะที
ส่ งเสริ มให้ผอู้ ่านสามารถทําความเข้าใจเรื องราวได้ กล่าวคือใช้ภาษาทีถูกต้องและพอเหมาะแก่
ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของผูอ้ ่าน เสนอเนือหาตามลําดับขันตอนของความรู้
(Content Structure) และตามพัฒนาการทางสติปัญญาของผูอ้ ่าน ให้ตวั อย่างทีเหมาะสม ตลอดจน
ใช้เทคนิควิธีหรื อเรื องส่งเสริ มความเข้าใจอืนๆ เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คําถาม อภิธาน
ศัพท์ เป็ นต้น
5. ส่งเสริ มการศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง หนังสืออ่านเพิมเติมควรมีลกั ษณะทีกระตุน้
ให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจและกระตือรื อร้นทีจะศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง กล่าวคือผูเ้ ขียนควร
พิจารณาเสนอเรื องราวทีเด็กแต่ละวัยสนใจ เน้นให้ความสําคัญและประโยชน์ของเรื องราวทีเสนอ
สัมพันธ์เกียวข้องกับผูเ้ รี ยน สอดแทรกคําถามยัวยุต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสืออืนๆทีผูอ้ ่าน
อาจจะไปศึกษาให้กว้างขวางลึกซึงขึนตามความสนใจ
ศักดิศรี ปาณะกุล ประพิมพ์พรรณ สุธรรมวงค์ และนพคุณ คุณาชีวะ (2521 : 191-192
อ้างถึงในนันโท อ่อนเจริ ญ 2546 : 18) อธิบายลักษณะของหนังสืออ่านเพิมเติมไว้ดงั ต่อไปนี
1. เป็ นหนังสือทีสามารถสนองความต้องการของนักเรี ยนได้
2. เป็ นหนังสือทีเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรี ยน
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3. เป็ นหนังสือทีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของนักเรี ยนทีอ่าน ซึงได้แก่
ความเหมาะสมในการใช้ภาษา ประสบการณ์และสิ งแวดล้อมของนักเรี ยน และควรเป็ นเรื องจริ ง
ใกล้ตวั นักเรี ยนมากทีสุด
4. เป็ นหนังสือทีให้แง่คิดในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมหรื อสุภาษิตสอนใจ
5. เป็ นหนังสือทีมีเนือเรื อง มีแก่นสารและมีสาระถูกต้อง เนือหาความเป็ นจริ ง มี
คุณค่าต่อชีวิต มีประโยชน์ น่าสนใจให้ความเพลิดเพลิน เกิดความคิด อยากค้นคว้าหาความรู้
เพิมเติม
สรุ ปได้ว่าหนังสืออ่านเพิมเติมควรมีลกั ษณะทีช่วยให้ผอู้ ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกียวกับความรู ้ เนือหา และทักษะต่างๆทีเป็ นประโยชน์ ส่งเสริ มให้เกิดเจตคติ แง่คิดทีดีในการ
ดํารงชีวิต อีกทังยังต้องเป็ นหนังสือทีสอดคล้องกับความสนใจและวัยของผูอ้ ่านอีกด้วย
3.4 ประโยชน์ ของหนังสืออ่านเพิมเติม
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิมเติมไว้ดงั นี
สมพร จารุ นฎั (2538 : 35-44 ) กล่าวถึง ประโยชน์ของหนังสือว่าช่วยส่งเสริ มเด็กและ
เยาวชนให้เกิดพัฒนาการดังต่อไปนี
1. พัฒนาการทางภาษาคือช่วยให้มีความสามารถทางการฟัง พูด อ่าน และเขียน
2. พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา สร้างจินตนาการ
3. พัฒนาการทางบุ ค ลิก ภาพ การอ่านหนังสื อจะช่ ว ยให้เด็ ก นําเหตุ ก ารณ์ และ
เรื องราวในเรื องทีปรากฏมาพัฒนาตนเองได้
4. พัฒนาการทางสังคม อิทธิ พลความคิ ด ความเชื อที ปรากฏในหนังสื อจะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาความคิด ความประพฤติ รู้จกั วางตัว รู้หน้าทีและบทบาทในสังคมได้
สมทรง พิทกั ษ์พิเศษ (2541 : 12) หนังสืออ่านเพิมเติมมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่
1. ทําให้มีพฒั นาการทางภาษา
2. ทําให้มีพฒั นาการทางด้านความคิดและสติปัญญา
3. ทําให้ผอู้ ่านได้เรี ยนรู้ชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ
สรุ ปได้ว่า หนังสื ออ่านเพิมเติมนันช่วยให้เด็กมีพฒั นาการทังในด้านภาษา ความคิดและ
สติปัญญา บุคลิกภาพ สังคม อีกทังยังจะช่วยได้เรี ยนรู้ชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆอีกด้วย
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3.5 ขันตอนการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติมและจัดทํารูปเล่ม
ในการจัดทําหนังสืออ่านสําหรับเด็กนัน จําเป็ นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการ
จัด ทํา ต้อ งมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบเพื อให้ห นัง สื อ มี คุ ณ ค่ า เหมาะสมกับ ความสนใจ และ
จุดมุ่งหมายของหนังสือ
จินตนา ใบกาซูยี (2536 : 147-179) ได้สรุ ปขันตอนในการพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติม
ไว้ดงั นี
1. กําหนดประเภทหนังสือ
ต้องวางแผนกําหนดล่ว งหน้าว่า หนังสื อทีเขียนอยู่ในประเภทใด เป็ นหนังสื ออ่าน
เพิมเติมหรื อหนังสือส่ งเสริ มการอ่าน พิจารณาถึงความถนัดความชํานาญ หนังสื อมีรูปลักษณ์และ
ประโยชน์การใช้สอยอย่างไร โดยคํานึงถึงความสนใจของผูอ้ ่านด้วย
2. กําหนดจุดประสงค์
ผูเ้ ขี ย นต้องตังจุ ด ประสงค์ว่าต้องการให้ผอู้ ่านได้รั บความรู้ ความคิ ด ทัก ษะ และ
ประโยชน์อะไรและอย่างไร หรื อสิ งทีควรเน้นหรื อสมบัติเด่ นๆ ของสิ งที จะเขียนด้วยการกําหนด
จุดประสงค์เป็ นเหมือนทิศทางชีแนวการเขียน จุ ดประสงค์มกั ปรากฏอยู่ในคํานําหรื อคําชีแจงของ
ผูเ้ ขียน
3. กําหนดระดับผูอ้ ่านกลุ่มเป้ าหมาย
ผูเ้ ขียนจะต้องรู้ ว่าผูอ้ ่านคื อใคร มีคุ ณสมบัติ มีวยั วุฒิ ระดับสติปัญญา ความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมขนาดไหน การแบ่งกลุ่มนักเรี ยนทีอยูใ่ นระบบโรงเรี ยน แบ่งแยกย่อยได้ดงั นี
3.1 กลุ่มวัยเริ มเรี ยน 0-5 ปี
3.2 กลุ่มวัยเรี ยนประถมศึกษาตอนต้น 6-8 ปี
3.3 กลุ่มวัยเรี ยนประถมศึกษาตอนปลาย 9-11 ปี
3.4 กลุ่มวัยเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 ปี (ก่อนวัยรุ่ น)
3.5 กลุ่มวัยเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย 15-18 ปี (กลุ่มวัยรุ่ น)
4. ศึกษาความสนใจและความต้องการของผูอ้ ่าน
เด็ กวัย 12-18 ปี ชันมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายมีความสนใจและต้องการ
หนังสือประเภทต่างๆดังนี
4.1 สารคดีและบทความ ได้แก่ เรื องศาสนาและวัฒนธรรม การเมือง สังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดี วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกษตรกรรม ธุรกิจ
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การค้า อุต สาหกรรม ศิล ปะ ประวัติ ศาสตร์ พงศาวดาร จดหมายเหตุ บัน ทึ ก ประจํา วัน และ
โบราณคดี ท่องเทียว ประวัติบุคคลสําคัญ
4.2 นวนิ ย าย (รวมเรื องแปล) ได้แ ก่ เ รื อง นวนิ ย ายสํา หรั บ ผูใ้ หญ่ นวนิ ย าย
วิทยาศาสตร์ นวนิยายลึกลับสอบสวน นวนิ ยายผจญภัย นวนิ ยายประวัติศาสตร์ นวนิ ยายเกียวกับ
สงคราม หัสคดี
4.3 ร้อยกรองและกวีนิ พนธ์ ได้แก่ ละคร สุ ภาษิต นิ ทานคํากลอน เสภา บทร้อย
กรองสันๆ เรื องยอพระเกียรติ กาพย์เห่เรื อ นิราศ
5. กําหนดเนือหา / หัวข้อเรื อง / ชือเรื อง
การกําหนดชื อเรื องจะเกี ยวโยงไปถึงหัว ข้อเรื องที จะเขี ยนและขอบข่ ายเนื อหาที
กําหนดไว้ในโครงสร้าง หลักการทีสําคัญคือ ชือเรื องควรจะมีความสอดคล้องกับหัวข้อเรื อง และ
โครงสร้ างเนื อหาเรื อง เพือว่าเมือผูอ้ ่านเห็นชื อเรื อง ก็สามารถคาดคะเนได้ว่าเนื อหาภายในเป็ น
อะไร
6. การกําหนดโครงสร้างเนือหา/โครงเรื อง
โครงสร้างเนื อหาคือ การกําหนดขอบเขตของเนื อหาทีจะเขี ยน ให้มีระบบตามลําดับ
ความคิด หรื อวิธีการเรี ยนเรี ยงความคิด ความสัมพันธ์ของความคิดหรื อตามวัตถุประสงค์ของการ
เขียน ต้องคํานึ งถึงโครงสร้ างเนื อหาทางวิชาการ เป็ นรากฐานทีสําคัญจะช่วยให้ผอู้ ่านเกิดความรู้
และข้า ใจสิ งที อ่ า นได้ ง่ า ยขึ น โครงสร้ า งของหนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม จะไม่ ห นาเกิ น ไป ควร
ประกอบด้วย บทนํา เนื อเรื องทีแบ่งออกเป็ นบทๆ และภาคผนวก
บทนํา อาจเป็ นบทย่อของเนื อหาสาระ หรื อบทสังเขปของหนังสื อ เพือให้ผอู้ ่านรู้ว่า
ตนจะอ่านเรื องใด ผูเ้ ขียนอาจบอกขอบข่ายเนือหา บอกสาเหตุ แรงจูงใจทีเขียนเรื องนี วัตถุประสงค์
ของการเขียน แนวทางการศึกษา
เนื อเรื อง มักแบ่งเป็ นบท เป็ นตอน เป็ นหัว ข้อใหญ่ หัว ข้อย่อย และย่อหน้า เนื อหา
สาระนีต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทีกําหนดไว้แล้ว มีความถูกต้องตามหลักวิชาการสาขานันๆ มี
การจัดเรี ยงลําดับเนื อหาสาระตามโครงสร้าง มีการจัดลําดับตามเกณฑ์ทีผูเ้ ขียนกําหนดไว้ มีการ
จัดลําดับตามเหตุการณ์ มีการจัดลําดับตามการเปรี ยบเทียบความเหมือน-แตกต่าง มีการจัดลําดับ
ตามเหตุผล เนื อหามีความทันสมัย มีแหล่งอ้างอิง สาระความรู้ละเอียดพอเหมาะกับประสบการณ์
สติปัญญาของผูอ้ ่าน เนื อหาต้องไม่ ขดั แย้งกับศีลธรรม จริ ยธรรม ประเพณี และความมันคงของ
สังคมในโครงสร้างของบทหนึงๆควรประกอบด้วย บทนําเรื อง เนื อเรื องและจบด้วยบทสรุ ปความ
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ในการเสนอเนือหา ควรมีตวั อย่างประกอบอย่างเหมาะสม ภาพประกอบอาจเป็ นภาพถ่าย ภาพวาด
ควรมีความเหมาะสมและเกี ยวข้องกับเนื อหา มีขนาดเหมาะสม ชัด เจน กิจกรรมท้ายบทเป็ นสิ ง
สําคัญมากทีมุ่งให้ผอู้ ่านได้ศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง กิ จกรรมท้ายบทควรส่ งเสริ มความรู้ ทีกล่าว
มาแล้วในบท ช่ว ยให้ผอู ้ ่านมีความคิ ดกว้างขึน อาจเป็ นคําถามชวนคิ ด ให้นาํ ความรู้ ไปใช้กบั สิ ง
อืนๆ หรื อไปใช้ในชีวิตประจําวัน
7. กําหนดแนวการเขียน
หนังสื ออ่านเพิมเติ ม มีจุดประสงค์เพือให้ผอู้ ่านได้เนื อหาสาระ ความรู้ ความคิดใน
วิชาต่างๆ อย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง ดังนันแนวการเขียนทีเหมาะสม จึ งควรเป็ นเรี ยงความ มีโวหารหรื อ
วิธีเรี ยบเรี ยงนิยมใช้คือ
7.1 การบรรยาย คือการเล่าเรื องซึงได้พบได้เห็นมาอย่างถีถ้วน อาจมีตวั บุคคลหรื อ
ตัวละครมีพฤติ กรรมหรื อเหตุการณ์ นิ ยมใช้เขียนนิ ทาน นิ ยาย ตํานาน ประวัติ เรื องเล่า รายงาน
บันทึกเหตุการณ์
7.2 การพรรณนา คื อการให้รายละเอียดเกี ยวกับสิ งใดสิ งหนึ ง เป็ นการรําพัน
ความรู้สึก นิยมเขียนพรรณนาความงามของธรรมชาติสถานทีหรื อความดี
7.3 การอธิบาย คือการชีแจง สังสอน อธิบาย ให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้
7.4 การอภิปราย คื อการชักจูงชี ชวนให้คล้อยตามและปฏิบตั ิ ตามโดยใช้เหตุ ผล
หรื อตัวอย่าง
7.5 การเปรี ยบเทียบ คือการเที ยบเคี ยงเพือให้ขอ้ ความทีมีอยู่เดิมนันมีความหมาย
กระจ่างขึน
หนังสืออ่านเพิมเติมในปัจจุบนั นิยมใช้แนวการเขียนดังต่อไปนี
1. เรื องเล่า ผูเ้ ขียนมักเล่าประสบการณ์ให้ผอู้ ่านรับรู้ ใช้ลกั ษณะการบรรยายเรื อง
มีการสนทนา ใช้สรรพนามระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน
2. จดหมาย หรื อบันทึกเหตุการณ์ เป็ นรู ปแบบทีเขียนง่าย เนื อหาใช้สิงทีผูเ้ ขียนมี
ประสบการณ์ในทํานองเล่าเรื อง ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับ แต่เป็ นไปตามทีผูเ้ ขียนประสบ
3. สาระบันเทิง คือ การผสมผสานระหว่างการเขียนแบบสารคดีและบันเทิงคดีเข้า
ด้วยกัน มีลกั ษณะการเขียนแบบบันเทิงคดี มีการสมมติตวั ละคร เพือให้เรื องสนุ กสนาน โดยยังมี
เนือหาสาระทีเป็ นความรู้ ความคิดแก่ผอู้ ่านอย่างเต็มที
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8. กําหนดแหล่งข้อมูลค้นคว้าอ้างอิง ก่ อนลงมือเขี ยน ผูเ้ ขี ยนต้องอ่านและค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆการจัดระบบข้อมูล ซึงนําไปสู่การเรี ยบเรี ยงและการนําเสนอเรื องการ
เขียนบันทึกในสิงทีได้อ่านและค้นคว้า สิ งทีควรบันทึกไว้ได้แก่ ชือหัวเรื องสําหรับอ้างอิง เนื อเรื อง
วันเดือนปี และแหล่งข้อมูลควรเลือกแหล่งข้อมูลทีมีคุณภาพเป็ นทียอมรับ
9. กําหนดลักษณะรู ปเล่มและต้นฉบับ
9.1 ความยาวของหนังสือ ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบดังนี
9.1.1 ความสามารถของผูอ้ ่านตามวัย มีหลักปฏิบตั ิดงั นี
วัย 0-5 ขวบ ประมาณ 4-5 หน้า หรื อ 8-16 หน้า (ขนาด 8 หน้ายก) แนวตัง-นอน
วัย 6-11 ขวบ ประมาณ 8-24 หน้า (ขนาด 8 หน้ายก) หรื อประมาณ 16-32 หน้า
(ขนาด 16 หน้ายก)
วัย 12-14 ขวบ ประมาณ 50-100หน้า (ขนาด16หน้ายก หรื อ ขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค)
9.1.2 ความยากง่าย และธรรมชาติของเนื อหาสาระขึนอยูก่ บั วัย ประสบการณ์
และความสามารถทางสติปัญญาของผูอ้ ่าน
9.2 รู ปเล่มมาตรฐานของหนังสื อ (ถวัลย์ มาศจรัส 2535 : 70) อธิบายถึงลักษณะ
ั
ดังนี
รู ปเล่มหนังสือทีนิยมจัดพิมพ์ทวๆไป
9.2.1 ขนาด 8 หน้ายก หมายถึง หนังสือทีมีขนาด 18.5×26 ซม.
9.2.2 ขนาด 16 หน้ายก หมายถึง หนังสือทีมีขนาด 13×18.5 ซม.
9.2.3 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ หมายถึง หนังสือทีมีขนาด 14.6×21 ซม.
หนัง สื อ อ่านเพิ มเติ มที เขี ยนด้ว ยงานเขี ยนประเภทสารคดี นิ ย มพิม พ์ใ นรู ปเล่ ม ขนาด
16 หน้ายกพิเศษ
9.3 ภาพประกอบ เป็ นเครื องช่วยในการอ่านต้องสอดคล้องกับเนื อหา ควรจัดวาง
ให้อยู่ต่อเนื องในบริ เวณเดียวกันกับข้อความ ถ้าต้องการภาพทีแสดงโครงสร้างภายนอกควรใช้
ภาพถ่าย หากต้องการภาพที มีรายละเอียดควรใช้ภาพวาด ภาพสี จะดึงความสนใจอ่านได้มากกว่า
ภาพขาวดํา การเตรี ยมภาพประกอบทําได้หลายวิธี เช่น การถ่ายภาพขึ นใหม่ การวาดภาพใหม่
การถ่ายภาพจากหนังสือ การขอฟิ ล์มภาพจากแหล่งต่างๆ เช่น สํานักพิมพ์ หน่วยราชการต่างๆ
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9.4 การจัดรู ปเล่ม และการจัดหน้า การจัดทํารู ปเล่มหนังสื อ ต้องรู้ส่วนประกอบ
ของหนังสือตลอดทังเล่ม ส่วนประกอบของหนังสือแบ่งเป็ นส่วนใหญ่ๆ ดังนี
9.4.1 ส่วนหน้าของหนังสือประกอบด้วย
9.4.1.1 ปกหน้า ควรให้มีสีสนั สะดุดตา ภาพบนปกควรเป็ นหัวใจของ
เรื อง ข้อความบนปกมีชือเรื อง ชือผูแ้ ต่ง ตัวอักษรอ่านง่ายสะดุดตา
9.4.1.2 ปกหลัง ปั จ จุ บัน นิ ย มให้อ อกแบบภาพเป็ นส่ ว นหนึ งของ
หน้าปก
9.4.1.3 สัน ปก สันปกทีมีจาํ นวนหน้าไม่มากนัก ไม่นิยมใส่ ข ้อความ
บนสัน ส่วนหนังสือทีมีความหนา นิยมใส่ชือเรื องบนสัน
9.4.1.4 หน้าปกใน ในหน้านี มีชือหนังสื อ ประเภทหนังสื อ ชื อผูแ้ ต่ ง
ผูว้ าดภาพ ผูจ้ ดั ทํา ผูร้ วบรวม ผูจ้ ดั พิมพ์ รายละเอียดเกียวข้องกับการจัดทําหนังสือ
9.4.1.5 มีขอ้ ความแสดงจุด ประสงค์หรื อสารประโยชน์ข องหนังสื อ
ประวัติ ความเป็ นมา คําชีแจงการใช้หนังสือ
9.4.1.6 หน้าสารบัญ
9.4.2 ส่ ว นเนื อหาของหนัง สื อ ประกอบด้ว ยเนื อเรื องและภาพประกอบ
หนังสื อทีมีภาพประกอบควรจัดภาพให้เป็ นส่ วนหนึ งของเนื อหา โดยอาจจัดภาพให้เป็ น ½ ของ
หน้า หรื อ ¼ ของหน้า หรื อ ¾ ของหน้าก็ได้ ดูให้เหมาะสม
9.4.3 ส่ วนท้ายของหนังสื อ ประกอบด้ว ย หน้าบรรณานุ ก รม หน้ากิจกรรม
อืนๆ เช่น แบบฝึ กหัด กิจกรรมท้ายเรื อง
สรุ ปได้ว่าการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมและจัดทํารู ปเล่มมีขนตอนดั
ั
งนี 1) กําหนด
ประเภทหนังสือ 2) กําหนดจุดประสงค์ 3) กําหนดระดับผูอ้ ่านกลุ่มเป้ าหมาย 4) ศึกษาความสนใจ
และความต้องการของผูอ้ ่าน 5) กําหนดเนื อหา / หัวเรื อง / ชือเรื อง 6) กําหนดโครงสร้างเนื อหา /
โครงเรื อง 7) กําหนดแนวการเขียน 8) กําหนดแหล่งข้อมูลค้นคว้าอ้างอิง 9) กําหนดลักษณะรู ปเล่ม
และต้นฉบับ
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3.6 รู ปแบบการเขียนของหนังสืออ่านเพิมเติม
นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งรู ปแบบหนังสืออ่านเพิมเติมไว้หลายลักษณะดังนี
กรมวิชาการ (2534 : 70) ได้แบ่งรู ปแบบของการเขียนหนังสืออ่านเพิมเติมไว้ดงั นี
1. รู ปแบบเรี ยงความ (Exposition) รู ปแบบเรี ยงความ สามารถแบ่งเป็ นประเภทย่อยได้
อีกหลายรู ปแบบเช่น การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนอภิปราย การเขียนเปรี ยบเทียบ
การเขียนสืบค้น การเขียนแก้ปัญหา การเขียนวิเคราะห์ การเขียนพรรณนา
2. รู ปแบบนิทาน (Narrative)
3. รู ปแบบนิยาย (Fiction)
4. รู ปแบบคําประพันธ์ (Poetry)
สมพร จารุ นฏั (2538 : 23-33) ได้แบ่งรู ปแบบการเขียนหนังสืออ่านเพิมเติมไว้ดงั นี
1. หนังสือบันเทิงคดี คือหนังสือทีมีเนือหาสาระเป็ นเรื องราวทีผูแ้ ต่งสมมติขึน มุ่งให้
ผูอ้ ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน แบ่งออกได้ดงั นี
1.1 วรรณกรรมโบราณ ได้แก่ นิ ทานพืนเมือง นิทานคติธรรม ตํานาน
1.2 นิทานแฟนตาซี
1.3 นิยายสมัยใหม่
1.4 นิยายอิงประวัติศาสตร์
2. หนังสือสารคดี คือหนังสือทีมุ่งให้ผอู้ ่านได้รับความรู้เป็ นสําคัญ แบ่งได้ดงั นี
2.1 หนังสือให้ความรู้
2.2 หนังสือชีวประวัติ
ส่ วนของเนื อหาในงานเขียนสารคดี เป็ นส่ วนทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นหัวใจของงาน
เขียนทีจะแสดงให้เห็นว่า งานเขียนนันมีคุณค่ าสมตามจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียนคือเพือให้ความรู้ แก่
ผูอ้ ่านเกียวกับเรื องใดเรื องหนึง(สมพร จารุ นฏั 2538 : 170)
ในเรื องเกี ยวกับเนื อหานี มีสาระสําคัญทีผูเ้ ขียนควรพิจารณาให้ความสําคัญในการ
วางแผนเตรี ยมการดังต่อไปนี
1. เนื อหาถูกต้องตามหลักวิชาและเป็ นทียอมรับ
2. เนื อหาครบถ้วนสนองจุดมุ่งหมายของงานเขียน
3. เนื อหาทันสมัย
4. เนือหาครอบคลุมถึงความคิดทีแตกต่างกันหลายด้าน มิใช่เสนอเนือหาเฉพาะ
แง่มุมเดียว
5. ความคิ ดเห็ นส่ วนตัวที มีต่อเนื อหา และความคิดทีเกียวข้องกับเนื อหาควร
ระบุให้ชดั เจน
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6. เนือหาทีเกียวกับสัตว์หรื อสิงของควรเสนอตามสภาพธรรมชาติทีเป็ นจริ ง
7. เนือหาไม่ยากเกินไปสําหรับผูอ้ ่านเป้ าหมาย
วินยั รอดจ่าย (2540 : 9) และมานพ ถนอมศรี (2546 : 27) ได้แบ่งหนังสื ออ่านเพิมเติม
ออกเป็ น 3 รู ปแบบดังนี
1. หนังสื อบันเทิ งคดี คื อหนังสื อทีแต่ง ขีนเพือให้ความสนุ กสนานเพิมเติ มแก่เด็ก
เขียนได้ทงร้
ั อยแก้วและร้อยกรอง แบ่งออกได้ดงั นี
1.1 นิทาน
1.2 นวนิยาย
1.3 เรื องสัน
1.4 เรื องแปล
1.5 การ์ตูน
2. หนังสือสารคดี คือหนังสือทีให้ความรู้แก่เด็ก แบ่งออกได้ดงั นี
2.1 สารคดีทวไป
ั
2.2 สารคดีชีวประวัติ
2.3 สารคดีท่องเทียว
3. หนังสื อร้ อยกรอง คื อ หนัง สื อ ประเภทบัน เทิ ง คดี อี ก รู ปแบบหนึ ง ที ให้ค วาม
สนุกสนานเพลิดเพลิน แบ่งออกได้ดงั นี
3.1 ร้อยกรองสําหรับเด็ก
3.2 เพลงกล่อมเด็ก
3.3 เพลงปลอบเด็ก
3.4 ร้อยกรองสําหรับเด็กรุ่ นเยาว์
3.5 เพลงประกอบการเล่นของเด็ก
3.6 ปริ ศนาคําทาย
3.7 บทกลอนสอนใจวัยรุ่ น
สรุ ปได้ว่ารู ปแบบของหนังสื ออ่านเพิมเติ มโดยทัวไปสามารถแบ่ งตามลัก ษณะการ
เขี ยนได้ 3 รู ปแบบ คื อ บัน เทิ งคดี สารคดี และร้อยกรอง ทังนี รู ปแบบของหนังสื ออ่ านเพิมเติ ม
ย่อมขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน จุดหมายและธรรมชาติของสาระวิชาทีจะนํามาเขียนรวมทัง
วัย ของผูอ้ ่านด้ว ย และในการวิ จ ัย ครั งนี ได้ใช้รู ปแบบการเขี ย นสารคดี เพราะผูว้ ิจ ัยมุ่งที จะให้
สาระประโยชน์ความรู้เป็ นจุดประสงค์สาํ คัญ
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3.7 การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม
ในการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2520 : 137-138) ได้กล่าวไว้ว่า การหาค่าประสิ ทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม หมายถึง การนํา
หนังสื ออ่านเพิมเติมไปทดลองใช้ (Tryout) เพือปรับปรุ ง แล้วนําไปทดลองสอนจริ ง (Trialrun)
เพือนําผลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไข เสร็ จแล้วจึงผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก
ขันตอนการหาประสิทธิภาพ
เมือผลิตหนังสื ออ่านเพิมเติมขึนเป็ นต้นแบบแล้ว ต้องนําปหาประสิทธิภาพตาม
ขันตอนต่อไปนี
1. 1 : 1 (แบบเดียว) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน 1 คนโดยใช้นกั เรี ยนเรี ยนอ่อน ปานกลาง
และเก่ง คํานวณหาประสิ ทธิภาพ เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีขึน โดยปกติคะแนนทีได้จากการทดลอง
แบบเดียวจะได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์มาก ในขันนี E1/E2 ทีได้จะมีค่าประมาณ 60/60
2. 1 : 10 (แบบกลุ่ม) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน 6-10 คน คละนักเรี ยนเรี ยนอ่อน ปาน
กลางและเก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุ งให้ดีขึน ในขันนีคะแนนของนักเรี ยนจะเพิมขึน
อีก เกื อ บเท่ า เกณฑ์ โดยเฉลี ยจะห่ า งจากเกณฑ์ป ระมาณ 10% นันคื อ E1/E2 ที ได้จ ะมี ค่ า
ประมาณ 70/70
3. 1 : 100 (ภาคสนาม) คือ ทดลองกับนัก เรี ยนทังชัน 40-100 คน คํานวณหา
ประสิ ทธิภาพและทําการปรับปรุ ง ผลลัพธ์ทีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ทีตังไว้ หากห่างจากเกณฑ์ไม่
เกิน 2.50 % ก็ให้ยอมรับ แต่หากแตกต่างกันมาก ผูส้ อนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่โดยยึด
สภาพความจริ งเป็ นเกณฑ์เช่น เมือทดสอบหาประสิทธิภาพแล้วได้ 83.5/85.4 แสดงว่าหนังสื ออ่าน
เพิมเติมนันมีประสิ ทธิ ภาพ 83.5/85.4 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 85/85 ทีตังไว้ แต่ถา้ ตังเกณฑ์ไว้ 75/75
เมือผลการทดลองเป็ น 83.5/85.4 ก็อาจเลือนเกณฑ์ขึนมาเป็ น 85/85 ได้
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การทดลองแบบหนึงต่อหนึง โดยทดลองใช้กบั
นักเรี ยนทีมีความรู้คละกัน ได้แก่ เรี ยนเก่ง เรี ยนปานกลางและเรี ยนอ่อนอย่างละ 1 คน รวมเป็ น
จํานวน 3 คน ตังเกณฑ์ 60/60 ทดลองแบบกลุ่มโดยทดลองใช้กบั นักเรี ยนทีมีความรู้คละกัน ได้แก่
เรี ยนเก่ง เรี ยนปานกลางและเรี ยนอ่อนอย่างละ 3 คน รวมเป็ นจํานวน 9 คน ตังเกณฑ์ 70/70
และการทดลองแบบภาคสนามโดยทดลองใช้กบั นักเรี ยนทีมีความรู้คละกัน ได้แก่ เรี ยนเก่ง เรี ยน
ปานกลางและเรี ยนอ่อนอย่างละ 10 คน รวมเป็ นจํานวน 30 คน อีกทังยังสัมภาษณ์เพือดูความ
เหมาะสมของเนื อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของการจัดวางรู ปเล่ม และนํา
หนังสื ออ่านเพิมเติมไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิงขึน
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4. ทฤษฎีการเรียนรู้
การสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมทีดี ต้องคํานึงถึงหลัการและทฤษฎีทีเกียวกับการเรี ยนรู้
โดยทฤษฎีการเรี ยนรู้ทีสําคัญและควรคํานึงถึงได้แก่
ทิศนา แขมมณี (2550 : 64-68) ได้สรุ ปทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญา (Intellectual
Development Theory) ของเพียเจต์ (Piaget) และ บรู นเนอร์ (Bruner)ไว้ดงั นี
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกียวกับการพัฒนาการทางความคิดของเด็กว่ามีขนตอนหรื
ั
อ
กระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรี ยนรู้ของเด็กเป็ นไปตามพัฒนาการด้านสติปัญญา ซึงจะมี
การพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ เป็ นลําดับขัน พัฒนาการเป็ นสิงเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรทีจะเร่ ง
เด็ ก ให้ ข ้า มจากพัฒ นาการหนึ งไปสู่ อี ก ขันหนึ งเพราะจะทํา ให้ เ กิ ด ผลเสี ย แก่ เ ด็ ก แต่ จ ะจัด
ประสบการณ์ส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กในช่วงทีเด็กกําลังจะพัฒนาไปสู่ขนที
ั สู งกว่า สามารถช่วย
ให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความสําคัญของการเข้าใจธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กมากว่าการกระตุน้ ให้เด็กมีพฒั นาการเร็ วขึน
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีสาระสรุ ปได้ดงั นี
1.พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลตามวัยต่างๆ เป็ นไปตามลําดับขันดังนี
1.1 ขันรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็ นขันพัฒนาการในช่วง
อายุ 0-2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี ขึนอยูก่ บั การเรี ยนรู้และการกระทําเด็กยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง เด็ก
ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ืน
1.2 ขันก่อนปฏิบตั ิ การคิด (Preoperational Period) เป็ นขันพัฒนาการในช่วงอายุ
2-7 ปี ความคิ ดของเด็กวัยนี ยังขึ นอยู่กบั การรับรู้เป็ นส่ วนใหญ่ ยังไม่สามารถทีจะใช้เหตุผลอย่าง
ลึกซึง แต่สามารถเรี ยนรู้และใช้สญ
ั ลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็ นขันย่อยๆ 2 ขันคือ
1.2.1 ขันก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Conceptual Intellectual Period) เป็ น
ขันพัฒนาการในช่วงอายุ 2-4 ปี
1.2.2 ขันการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period)
เป็ นพัฒนาการในช่วงอายุ 4-7 ปี
1.3 ขันการคิ ดแบบรู ปธรรม (Concrete Operational Period) เป็ นขันพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็ นขันทีการคิดของเด็กไม่ขึนกับการรับรู้ จากรู ปร่ างเท่านัน เด็กสามารถสร้าง
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ภาพในใจ และสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกียวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ ง
ต่างๆได้มากขึน
1.4 ขันการคิ ดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็ นขันพัฒนาการ
ในช่ว งอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ งทีเป็ นนามธรรมได้ และสามารถคิดตังสมมติ ฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้ หญ่
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกั ษณะดังนี
3.1 การซึมซับหรื อการดูดซึม (Assimilation) เป็ นกระบวนการทางสมองในการ
รับประสบการณ์ เรื องราว และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพือใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2 การปรับและการจัด ระบบ (Accommodation) คือกระบวนการทางสมองใน
การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็ นระบบ หรื อเครื อข่ายทางปัญญาทีตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็ นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึน
3.3 การปรับความสมดุล (Equilibration) เป็ นกระบวนการที เกิดขึนของจากขันของ
การปรับ หากการปรับเป็ นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพทีมีความสมดุลขึน หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็อาจจะเกิดภาวะไม่
สมดุล ซึงจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึนในตัวบุคคล
หลักการจัดการศึกษา / การสอน
1. ในการพัฒ นาเด็ ก ควรคํา นึ ง ถึ ง พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของเด็ ก และจั ด
ประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนัน ไม่ควรบังคับให้เด็กเรี ยนในสิ งทียังไม่พร้ อม
หรื อหากเกินพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติทีไม่ดีได้
1.1 การจัดสภาพแวดล้อมทีเอือให้เด็กเกิดการเรี ยนรู้ตามวัยของตนสามารถ
ช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่พฒั นาการด้านสูงขึนได้
1.2 เด็ ก แต่ ละคนมี พฒ
ั นาการแตกต่ า งกัน ถึง แม้อ ายุจ ะเท่ า กัน แต่ ระดับ
พัฒนาการอาจไม่เท่ากัน ดังนันจึงไม่ควรเปรี ยบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระทีจะเรี ยนรู้ และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดับการพัฒนาการของเขา
1.3 ในการสอนควรใช้สิงทีเป็ นรู ปธรรม เพือช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่างๆ
ได้ดีขนึ แม้ในพัฒนาการช่วงความคิดแบบรู ปธรรมเด็กจะสารถสร้างภาพในใจได้ แต่การสอนทีใช้
อุปกรณ์ทีเป็ นรู ปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชัดขึน
2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะ
ของตัวเด็ก
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3. ในการสอนเด็กเล็กๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย ( Part ) ดังนัน
ครู จึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน
4. ในการสอนสิงใดให้กบั เด็ก ควรเริ มจากสิงทีเด็กคุน้ เคยหรื อมีประสบการณ์มาก่อน
แล้ว จึ งเสนอสิ งใหม่ ทีมีความสัมพันธ์กบั สิ งเก่ า การทํา เช่ นนี จะช่ วยให้กระบวนการซึ มซับและ
จัดระบบความรู้ของเด็กเป็ นไปด้วยดี
5. การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมมากๆ
ช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อันเป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของบรู นเนอร์
บรู น เนอร์ (Bruner) เป็ นนัก จิ ต วิ ท ยาที สนใจและศึก ษาเรื องของพัฒ นาการทาง
สติปัญญาต่อเนืองจากเพียเจต์ บรู นเนอร์เชือว่ามนุษย์เลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองสนใจ และการเรี ยนรู้
เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) แนวคิดที สําคัญๆของบรู นเนอร์ มี
ดังนี
ทฤษฎีการเรียนรู้
1. การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับการพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก
2. การจัดหลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผูเ้ รี ยน
และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยนจะช่วยให้การเรี ยนรู้เกิดประสิทธิภาพ
3. การคิดแบบหยังรู ้ (Intuition) เป็ นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระทีสามารถช่วยพัฒนา
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ได้
4. แรงจูงใจภายในเป็ นปั จ จัยสําคัญที จะช่ ว ยให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จ ในการ
เรี ยนรู้
5. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็ น 3 ขันใหญ่ๆ คือ
5.1 ขันการเรี ยนรู ้จากการกระทํา (Enactive Stage) คือ ขันของการเรี ยนรู้จากการ
ใช้ประสาทสัมผัสรับรู ้สิงต่างๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรี ยนรู้ได้ดี การเรี ยนรู้เกิดจาก
การกระทํา
5.2 ขันการเรี ยนรู ้จากความคิด (Iconic Stage) เป็ นขันทีเด็กสามารถสร้างมโนภาพ
ในใจได้ และสามารถเรี ยนรู้จากภาพแทนของจริ งได้
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5.3 ขันการเรี ยนรู ้สญ
ั ลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็ นขันการเรี ยนรู้สิง
ทีซับซ้อนและเป็ นนามธรรมได้
6. การเรี ยนรู ้เกิดขึนได้จากการทีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรื อสามารถ
จัดประเภทของสิ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. การเรี ยนรู้ทีได้ผลดีทีสุดคือการให้ผเู้ รี ยนค้นพบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Discovery
Learning)
หลักการจัดการศึกษา / การสอน
1. กระบวนการค้นพบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีดีมีความหมาย
สําหรับผูเ้ รี ยน
2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื อหาการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมเป็ นสิ งทีจําเป็ นทีต้อง
ทําก่อนการสอน
3. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื อหา หรื อ
ความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผเู้ รี ยนทุ กวัยได้ โดยต้องจัดเนื อหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้
เหมาะสมกับขันพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
4. ในการเรี ยนการสอนควรส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้คิดอย่างอิสระได้มากเพือช่วยส่งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
5. การสร้ า งแรงจู ง ใจภายในให้ เ กิ ด ขึ นอยู่ก ับ ผูเ้ รี ยน และสิ งจํา เป็ นในการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู้แก่ผเู้ รี ยน
6. การจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับขันตอนพัฒนาการทางสติปัญญาของ
ผูเ้ รี ยนจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดี
7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผเู้ รี ยนเป็ นสิงจําเป็ น
8. การจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองสมารถช่วยให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ได้ดี
สรุ ปผลจากการศึกษาทฤษฎีขา้ งต้นพบว่า เด็กจะเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีนนจะต้
ั
องเกิ ดจาก
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้
คิดอย่างอิสระ เข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนและสร้างแรงจูงใจภายใน เพือให้ผเู้ รี ยน
ค้นพบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึงสอดคล้องกับการเรี ยนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิมเติม เพราะผูเ้ รี ยน
สามารถอ่านเพือศึกษาหาความรู ้เพิมเติม หรื อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนให้ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในเรื องต่างๆให้กว้างขวางลึกซึงขึนทังในและนอกเวลาเรี ยน ตามความเหมาะสมของวัยและ
ตามความสามารถของการอ่านแต่ละบุคคล
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5. ข้ อมูลเกียวกับตําบลเคร็ง
ด้ านสภาพภูมศิ าสตร์
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลเคร็ ง อํา เภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช (2550 : 2) ได้สรุ ปถึงสภาพภูมิศาสตร์ ของตําบลเคร็ งไว้ดงั นี
1.ทีตัง ตําบลเคร็ งเป็ นตําบลหนึงของอําเภอชะอวด ตังอยูท่ างตอนใต้ของจังหวัด
นครศรี ธรรมราชห่างจากอําเภอชะอวดประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ
88 กิโลเมตร
2.อาณาเขต
ทิศเหนือ
จด ตําบลชะอวดกับอําเภอเชียรใหญ่
ทิศใต้
จด ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด
ทิศตะวันออก จด อําเภอหัวไทรอําเภอเชียรใหญ่
ทิศตะวันตก จด ตําบลนางหลงและตําบลท่าเสม็ด อําเภอชะอวด
3. เนือที ตําบลเคร็ งมีเนือทีทังหมด 110,000 ไร่ หรื อ 176 ตารางกิโลเมตร
4. ภูมิทศั น์ ตําบลเคร็ งมีสภาพเป็ นป่ าพรุ ประมารณร้อยละ 70 นอกจากนันเป็ นป่ า
พืนทีราบลุ่มมีนาขั
ํ งตลอดทังปี มีแม่นาธรรมชาติ
ํ
ไหลผ่านคือ แม่นาชะอวด
ํ
ซึงไหลออกสู่ทะเลที
อําเภอปากพนัง ประชาชนส่วนใหญ่จะอาศัยอยูต่ ามพืนทีราบทีนําไม่ท่วมขังแลอาศัยอยูบ่ นเนิ นสูง
ทีเรี ยกว่า “ควน” ซึงมีพนที
ื ทังหมด 110,016 ไร่
5. จํานวนหมู่บา้ น ในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลเคร็ งมีทงหมด
ั
11 หมู่บา้ น
6. ประชากร ตําบลเคร็ งมีทงสิ
ั น 7,640 คน แยกเป็ นชาย 3,754 คน หญิง 3,886 คน
มีความหนาแน่นของประชากร 46 คน ต่อตารางกิโลเมตร


แผนทีที 1 แสดงอาณาเขตของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ด้ านประวัตคิ วามเป็ นมา
หนังสือประวัติเคร็ งหรื อเคร่ ง (2534 : 9-16) ได้สรุ ปทีมาของชือตําบลเคร็ งไว้ดงั นี
พบว่า “เคร็ ง” มาจากเรื องเล่า2ตํานาน คือตํานานที 1 มาจากคําว่า “เคร่ งเครี ยด” เพราะจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ทีทุ ร กันดาร เดิ นทางลําบาก มีสัต ว์ร้ายและโรคระบาดคื อโรคเท้าช้างที ไม่รัก ษาให้
หายขาดได้ และตํานานที 2 มาจากการถือปฏิบตั ิธรรมอย่างเค่งครัดของพระแพง ชาวบ้านทีเดิน
ทางผ่านไปมาจึงเรี ยกชือสถานทีปฏิบตั ิ ธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่ งครัด ควนเคร่ งครัด ควน
เคร่ ง และได้เพียนมาเป็ นควนเคร็ งในทีสุด
ด้ านศาสนาและความเชือ
สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540 : 36-37)ได้สรุ ปในเรื องศาสนาและ
ความเชือของชุมชนในตําบลเคร็ งไว้ดงั นี ประชากรทีตําบลเคร็ งนันนับถือพุทธศาสนาทังหมด และ
มีความศรัทธาสูงในพุทธศาสนายังมีความเชืออีกอย่างหนึ งของชาวบ้านควนเคร็ ง หรื อชาวใต้ทวๆ
ั
ไป คือ เชือว่าสถานทีบางแห่ง เจ้าทีหวง ไม่ตอ้ งการให้มีใครบุกรุ ก หรื อเข้าไปครอบครอง มักเป็ นที
ทีมีตน้ ไม้ใหญ่ หรื อเป็ นที ร่ องนํา ต้นนํา และมีบรรยากาศทีครึ ม ลึกลับ มีเจ้าที สถานทีดังกล่าวนี
เรี ยกว่า ทวด มักจะปรากฏตัวเป็ นงูบองหลา (เทียบคําตะบองสลา หรื องูจงอางในภาษากลาง) ขนาด
ใหญ่ มีสีออกไปทางขาว บางทีมีหงอน ไม่ทาํ ร้ายผูค้ น ชาวบ้านจะนับถือบนบาน เช่นไหว้ และมัก
สร้างศาลหรื อหลาไว้ให้ทวดได้อาศัย
ด้ านการประกอบอาชีพ
สภามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ (2540 : 36) ได้สรุ ปในเรื องการประกอบ
อาชีพไว้ดงั นี

อาชีพ ของราษฎรในตําบลเคร็ งนันคือ
1. อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ยางพารา ไม้ผล (ทุเรี ยน ลางสาด ละมุด มะม่วง
ฯลฯ) ไม้เศรษฐกิจอืนๆ (สะตอ มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ) เลียงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู เป็ ด ไก่
2. อาชีพประมงดักจับสัตว์นาในพรุ
ํ
ได้แก่ ปลาไหล ปลาดุก ปลาหมอ ปลาช่อนและ
ปลาอืนๆ
3. อาชีพหัตถกรรม โดยการนํา กระจูดซึ งเป็ นพืชนําทีหาได้ง่ายในพรุ นํามาจักสาน
เป็ นเสือกระสอบ และในปัจจุบนั มีผคู้ ิดค้นรู ปแบบผลิตภัณฑ์อืนๆ ทีทําจากกระจูด เช่น พัด กระเป๋ า
ถือ ฯลฯ นอกจากนัน ยังมีการตัดกระจูดมัดเป็ นกําขายให้กบั พ่อค้าคนกลางทีจะมารับซือในหมู่บา้ น
เพือนําไปขายเป็ นวัตถุดิบให้ผคู้ นย่านอืนๆ นําไปจักสาน
4. อาชีพหาของป่ า เช่น นําผึง
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6. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ในการดําเนินการวิจยั เรื อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการ
พัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม ดังนี
กัญชลิก า กลวัยกลาง (2539 : 47-50) ได้ศึกษาการสร้ างหนังสื ออ่ านเพิมเติ มเรื อง
สิ งแวดล้อมของจังหวัดสุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้าง
หนังสื ออ่านเพิมเติ ม เรื องสิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัยสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
รวมทังศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือ และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่าน
เพิมเติม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2 โรงเรี ยนบ้านลานหอย ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2539 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จํานวน
25 คน เครื องมือประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิมเติม แบบทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลีย
และค่าร้อยละของแบบทดสอบ การหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความ
คิดเห็น ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า 1) ได้หนังสื ออ่านเพิมเติ มเรื องสิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัย
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงมีเนือหาเกียวกับสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ ดิน ป่ าไม้
นําและอากาศ มีรูปเล่มขนาด 18.50 ซม. X 26 ซม. จํานวน 30 หน้า ใช้ชือเล่มว่า บันทึกของพลุกบั
พิงค์ 2) หนังสื ออ่านเพิมเติมเรื องสิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 6 มีประสิทธิภาพโดยมีคะแนนเฉลียทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลียทดสอบก่อนเรี ยน 8.60
คะแนน คิด เป็ นร้ อยละ 43.00 3) ความคิด เห็น ของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่ านเพิมเติ มเรื อง
สิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 อยู่ในระดับดีมากจากผล
การศึกษาการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื องสิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 ( บันทึกของพลุกบั พิงค์ ) ทําให้ได้แนวทางในการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติม
และทําให้ทราบความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสือ ทําให้การใช้หนังสือในการส่งเสริ มความรู้
ความเข้าใจเกียวกับสิงแวดล้อมส่งผลต่อการเรี ยนการสอน ให้มีคะแนนเฉลียทดสอบหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน โดยคะแนนเฉลียทดสอบหลังเรี ยนได้ 18.48 จาก 20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 92.40 จึง
ทําให้หนังสืออ่านเพิมเติมเรื องบันทึกของพลุกบั พิงค์ มีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางในการสร้าง
หนังสื ออ่านเพิมเติมต่อไป ส่ วนความคิดเห็นเพิมเติมของนักเรี ยน สรุ ปได้ว่านักเรี ยนชอบและสนใจ
หนังสื อเล่มนี มาก เพราะให้ความรู้เกียวกับสิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัยเป็ นอย่างดี รวมไปถึง
หน้าปกสวยงาม รู ปเล่มกะทัด รัด เนื อเรื องสนุ ก และน่ า สนใจ เพราะเป็ นเรื องใกล้ตวั นักเรี ยน
นัก เรี ยนประทับใจภาพประกอบที ปรากฏในหนังสื อ นัก เรี ยนสามารถโยงประสบการณ์ ข อง
นัก เรี ย นให้สอดคล้องกับเรื องราวในหนังสื อ ทําให้นัก เรี ย นอ่านหนังสื อได้อย่างสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน
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อภิชาติ สายัณห์ (2539 : 86-88) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างหนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็ก
เรื อง เรารักพัทยา ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนพัทธยานุ กูล จังหวัดชลบุรี การวิจยั
ครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างหนังสื อและหาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็ก ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีได้จากการอ่านหนังสื อสารคดีสาํ หรั บเด็ก
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็กทีสร้างขึน กลุ่มตัวอย่างทีใช้
คือ นักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนพัทธยานุกลู จังหวัดชลบุรี ทีเรี ยนอยู่ในภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา 2538 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 45 คน จากกลุ่มคะแนนสูงกลางและ
ตํา กลุ่มละเท่า ๆกัน โดยใช้หนังสื อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็ นเครื องมือในการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า หนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็กมีประสิ ทธิภาพ
80.19/81.46 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยหนังสือสารคดีสาํ หรับเด็กสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนให้ความคิดเห็นในระดับดี และระดับดีมาก
ในองค์ประกอบต่างๆ สําหรั บหนังสื อสารคดีสาํ หรั บเด็กทีสร้ างขึนสามารถเพิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจส่งเสริ มให้เด็กปฏิบตั ิตนต่อสิ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบตั ิตามได้
เพราะเป็ นสิงทีอยูใ่ กล้ตวั ของนักเรี ยน นอกจากนี นักเรี ยนยังชอบหนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็ก เรื อง
เรารักพัทยามาก และต้องการอ่านหนังสือสารคดีทีให้ความรู้ในลักษณะนีเล่มอืนๆอีกด้วย
จารุ ณี ยอดกันหา (2540 : 90-92) ได้ศึกษาการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติม วิชาจริ ยศึกษา
เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือ
สร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมวิชาจริ ยศึกษา เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 5 หาประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมที สร้างขึน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ ทางเรี ยนที ได้ จ ากการอ่ า นหนัง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนบางชัน (ปลืมวิทยานุ สรณ์ ) จํานวน 30 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
คือหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่ อนการ
เรี ยน / หลังการเรี ยน แบบประเมินค่าของผูเ้ ชียวชาญและครู ผสู้ อนจริ ยศึกษาและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสื ออ่านเพิมเติมวิชาจริ ย
ศึกษา เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีสร้างขึนมีประสิ ทธิภาพ
80.36/80.40 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนเฉลีย 18.23 คิดเป็ นร้อยละ 80.40 สูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับ .05 กลุ่ มผูเ้ ชี ยวชาญและครู ผสู้ อนวิช าจริ ยศึก ษาชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 ประเมินค่ าหนังสื ออ่านเพิมเติมในระดับดี และต้องการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
ความรักการอ่านหนังสือเรื องอืน ๆทีให้ความรู้ในลักษณะแบบนีอีกด้วย รวมถึงเป็ นการสนับสนุ น
ให้นักเรี ยนได้ทาํ ในสิ งทีตนเองชอบและถนัด นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่ อหนังสื ออ่านเพิมเติมใน
ระดับดีมาก นักเรี ยนยังชอบภาพประกอบ ความสนุกสนาน รู ปภาพหน้าปก
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ลักขณา รอดสน (2540 : 107-111)ได้ศึกษาการสร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติมเกียวกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เรื อง เรื อ... สายนํา...และชีวิตชาวปทุมธานี การวิจยั ครังนีมีจุดประสงค์เพือ 1) สร้าง
หนังสื ออ่านเพิมเติมเกียวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื อง เรื อ... สายนํา...และชีวิตชาวปทุมธานี 2) หา
คุณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติ มทีสร้างขึ น 3) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ของนักเรี ยนทีใช้
หนังสืออ่านเพิมเติมทีสร้างขึน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติมที
สร้างขึน กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการทดลองคือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนคณะราษฎร์
บํารุ งปทุมธานี จํานวน 40 คน การหาคุณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติม โดยผูเ้ ชียวชาญด้านภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 10 คน ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสื อ 15 คน และครู ผสู้ อนสังคมศึกษา 30 คน
เครื องมือทีใช้ ได้แก่ หนังสื ออ่ านเพิมเติ มทีสร้ างขึ น แบบสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้าน แบบสอบถามประเมินคุณภาพหนังสือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ชียวชาญด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมว่า เนื อหาสาระถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 97.4
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการพัฒนาหนังสื อและครู ผสู้ อนสังคมศึก ษาประเมิน คุ ณภาพของหนังสื ออ่าน
เพิมเติมอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนคะแนนเฉลีย 30.07 สูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อหนังสื ออ่านเพิมเติมอยูใ่ น
ระดับดี นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่เคยรู้ เรื องราวรายละเอียดของเรื อในจังหวัดปทุมธานี มาก่อนและ
นักเรี ยนชอบหนังสื ออ่านเพิมเติมและการนําเสนอเนือเรื องน่าสนใจ ได้รับความรู้และต้องการทีจะ
อ่านหนังสือลักษณะนีอีก
สมทรง พิทกั ษ์พิเศษ (2541 : 46-49) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรื อง วัฒนธรรมท้องถิน
ไทยรามัญ จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี มีวตั ถุประสงค์
เพือเป็ นสือประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชา ส 071 ท้องถินของเรา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยมี ข ันตอนในการพัฒนาหนัง สื อคื อ ศึก ษาค้น คว้าเอกสาร เก็บข้อ มูลภาคสนาม วิเ คราะห์
สังเคราะห์แล้วนํามาเขียนเรี ยบเรี ยงเป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติม และหาประสิทธิภาพของหนังสื อ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ 1)ผูท้ รงคุณวุ ฒิดา้ นเนื อหาเรื องวัฒนธรรมท้องถินไทยรามัญ จังหวัดราชบุรี จํานวน
12 คน 2)ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสื อสําหรับเด็กจํานวน 4 คน 3)นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ย นรั ตนราษฎร์ บาํ รุ ง จํานวน 14 คน ผลการวิจ ัยพบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของหนังสื ออ่าน
เพิมเติมในด้านเนือหาสาระมีความถูกต้องร้อยละ 94.16 2) ประสิ ทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมที
ประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสือมีระดับคะแนนเฉลียโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี
3) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยนักเรี ยนมีระดับคะแนนเฉลียโดยรวมอยูใ่ น
เกณฑ์ดีและ 4) คุณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมที ประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสื อ
และนักเรี ยนมีความสอดคล้องกันในด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
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เทียมจันทร์ ศรี สงั ข์ (2542 : 85-87) ได้วิจยั การสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรื อง ชีวิตมีสีสัน
ทีอรัญประเทศ สําหรับวิชาท้องถินของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสระแก้ว การวิจยั ครั ง
นี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง ชีวิตมีสีสนั ทีอรัญประเทศ เป็ นสื อประกอบการ
เรี ยนการสอนรายวิชา ส 071 ท้องถินของเรา 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหาประสิ ทธิภาพของ
หนังสือ โดยใช้วิธีวิจยั จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้อง เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
สร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติ ม หาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติ มและปรั บปรุ งแก้ไขต้นฉบับ
ผูป้ ระเมินประสิทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติม ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหาของจังหวัดสระแก้ว
จํานวน 3 คน ผูเ้ ชียวชาญด้านการเขียนและการสร้างหนังสื อ จํานวน 6 คน ครู ผสู้ อนวิชาท้องถิน
ของเราในโรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว จํานวน 20 คนและนักเรี ยนทีเรี ยนวิชา
ท้องถินของเราจํานวน 40 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) ความถูกต้องของหนังสืออ่านเพิมเติมในด้าน
เนื อหาสาระมีความถูกต้องร้อยละ 98.77 2) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมด้านรู ปแบบของ
หนังสื อทีประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญด้านการเขียนหนังสื อ มีระดับคะแนนเฉลีย3.91 อยู่ในเกณฑ์ดี
3) ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมในด้านการนําไปใช้เป็ นสื อประกอบการเรี ยนการสอนที
ประเมินโดยครู ผสู ้ อนวิชาท้องถินของเรา มีระดับคะแนนเฉลีย3.87 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และ
4) ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติ มด้านความยากง่ายต่ อการทําความเข้าใจทีประเมิน โดย
นักเรี ยนทีเรี ยนวิชาท้องถินของเรา มีระดับคะแนนโดยเฉลีย 4.33 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
นัทกาญจน์ อาจิ ณ าจารย์ (2544 : 74-83) ได้สร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติ มเรื องประเพณี
ท้องถินระยองสําหรับนักเรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาตอนต้น จังหวัด ระยอง มีว ตั ถุประสงค์เพือสร้ าง
หนังสื ออ่านเพิมเติ มเรื องประเพณี ทอ้ งถินระยองสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ระยอง ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนวิชาท้องถินของเราและผูเ้ รี ยนที เรี ยนวิชาท้องถินของ
เราทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง ประเพณี ทอ้ งถินระยองที สร้างขึน โดยมีขนตอนในการพั
ั
ฒนา
หนังสือคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนํามาเขียนเรี ยบเรี ยง
เป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติ ม กลุ่มตัวอย่างคือ 1)อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาท้องถินของเราจํานวน 25 คน
2)นักเรี ยนทีเรี ยนรายวิชาท้องถินของเราจํานวน 210 คน ผลการวิจยั พบว่าอาจารย์มีความคิดเห็น
ด้านคุ ณ ค่ าและประโยชน์ ทีได้รับอยู่ในระดับเห็น ด้ว ยมากที สุ ด ส่ ว นด้านรู ปเล่มและการพิมพ์
ด้านเนือหา ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพประกอบ/แผนภูมิ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
และนั ก เรี ยนมี ค วามคิ ด เห็ นด้ า นรู ปเล่ ม และการพิ ม พ์ ด้ า นเนื อหา ด้ า นการใช้ ภ าษา
ด้านภาพประกอบ / แผนภูมิและด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
นุชนารถ ยิมจันทร์ (2546 : 52-61) ได้สร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง ฮีต 12ในวีชีวิตชาว
ศรี สะเกษ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดศรี สะเกษ มีว ตั ถุประสงค์เพือเป็ นสื อ
ประกอบการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีข ันตอนในการ
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พัฒนาหนังสือคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนํามาเขียน
เรี ยบเรี ยงเป็ นหนั ง สื ออ่ า นเพิ มเติ ม และหาประสิ ทธิ ภ าพของหนั ง สื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
1) ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหา จํานวน 5 คน 2) ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนา
หนังสือจํานวน 3 คน 3) ครู ผสู้ อนรายวิชาสังคมศึกษา จํานวน 30 คน 4) นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดศรี สะเกษ จํานวน 200 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมที
ประเมิน โดยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิด ้า นเนื อหามีค วามถูก ต้องร้ อยละ 99.00 2) คุ ณภาพของหนังสื ออ่าน
เพิมเติ มที ประเมิ น โดยผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการพัฒ นาหนังสื อมี ระดับคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑ์ดี
3) คุ ณ ภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติ มทีประเมินโดยครู มีระดับเฉลียอยู่ในเกณฑ์ดี 4) คุณภาพของ
หนังสื ออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี
นันโท อ่อนเจริ ญ (2546 : 91-105) ได้สร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื องศาสนาสากลในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนในระดับช่วงชันที 4 ของกลุ่ม
โรงเรี ยนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นสื อประกอบการเรี ยน
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรั บนักเรี ยนในระดับช่วงชันที 4 ของ
กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา และเพือศึกษาความคิดเห็นของครู ผสู้ อน
และนักเรี ยนในระดับช่วงชันที 4 ของกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา ทีมี
ต่อหนังสืออ่านเพิมเติมเรื องศาสนาสากล โดยมีขนตอนในการพั
ั
ฒนาหนังสื อคือ การศึกษาค้นคว้า
เอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนํามาเขียนเรี ยบเรี ยงเป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติ ม กลุ่มตัวอย่างคื อ
1) ผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหา จํานวน 6 คน 2) ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหรื อเขียนหนังสือจํานวน 4 คน
3) ครู ผู้ส อนรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาในระดับ ช่ ว งชันที 4 ของกลุ่ ม โรงเรี ยนในสหวิ ท ยาเขต
นครหาดใหญ่ จงั หวัด สงขลา จํานวน 24 คน 4) นัก เรี ยนในระดับช่ วงชันที 4 ของกลุ่มโรงเรี ยน
ในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่จงั หวัด สงขลา จํานวน 400 คน ผลการวิจ ัยพบว่าผูเ้ ชียวชาญด้าน
เนือหา ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสือหรื อการเขียน ครู ผสู้ อน และนักเรี ยนมีความเห็นเกียวกับ
ด้านเนือหา ด้านการสอนเนือหา ด้านการใช้ภาษาและด้านคุณประโยชน์ ของหนังสื ออ่านเพิมเติม
เรื องศาสนาสากล สอดคล้องกันว่าเหมาะสมในระดับมาก สําหรับความคิดเห็นคุณลักษณะรู ปเล่ม
และเทคนิ คการพิมพ์ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหามีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที สุ ด แต่ กลุ่มอืนๆมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก
เจนวิทย์ อุสสวิโร (2548 : 47-55) ได้สร้างหนังสื ออ่านเพิมเติ มเรื อง สโตยสู่สตูล ในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนในช่วงชันที 3 จังหวัดสตูล มีวตั ถุประสงค์
เพือสร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง สโตยสู่สตูล ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สําหรับนักเรี ยนในช่วงชันที 3 จังหวัดสตูล และเพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญครู ผสู้ อนและ
นักเรี ยนต่อหนังสื ออ่ านเพิมเติ มเรื อง สโตยสู่สตู ล โดยมีขนตอนในการพั
ั
ฒนาหนังสื อคือศึกษา
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ค้นคว้าเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนํามาเขียนเรี ยบเรี ยงเป็ นหนังสื ออ่าน
เพิมเติม และหาประสิทธิภาพของหนังสือ กลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหา จํานวน 3 คน
2) ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสือจํานวน 3 คน 3) ครู ผสู้ อนสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมจํานวน 14 คน 4) นักเรี ยนในระดับช่วงชันที 3 จํานวน 120 คน ผลการวิจยั พบว่า
(1) ได้หนังสื ออ่ านเพิมเติมเรื อง สโตยสู่ สตู ลในกลุ่มสาระสังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
สําหรั บนักเรี ยนช่วงชันที 3 ในจังหวัดสตูลซึงมีเนื อหา 4 เรื อง (2) ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหามีความ
คิดเห็นว่าเนือหาส่ วนใหญ่มีความถูกต้อง ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสือ ครู ผสู้ อนและนักเรี ยน
มีความคิดเห็นว่าคุณภาพหนังสือมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
จากงานวิจยั สรุ ปได้ว่า การพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติมนันจะเป็ นการวิจยั เพือหาคุณภาพ
ของหนังสืออ่านเพิมเติมทีประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเนื อหา ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหนังสื อ
และความพึงพอใจของนัก เรี ยน ซึ งผลงานวิจ ัยดังกล่าวข้างต้น ได้สรุ ปเป็ นแนวทางเดี ยวกัน ว่า
หนังสืออ่านเพิม เป็ นสือประกอบการเรี ยนการสอน ซึงช่วยให้นกั เรี ยนรู้จกั แสวงหาความรู้ ปลูกฝัง
ให้นกั เรี ยนเกิดนิสยั รักการอ่าน ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเลือกอ่านหนังสื อได้เหมาะสมตามวัยและ
ความสามารถของตน

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรื อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึก ษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นลัก ษณะการวิจ ัยและพัฒ นา (Research and
Development) มีขนตอนดํ
ั
าเนินการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 วิจยั (Research)
: การศึ ก ษาข้อ มูล พื นฐานเกี ยวกับ การสร้ า ง
หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ขันตอนที 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิภ าพหนังสื ออ่าน
เพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ขันตอนที 3 วิจยั (Research)
: การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถิน
แดนเคร็ ง กับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง และการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่าน
เพิมเติม
ขันตอนที 4 พัฒนา (Development) : การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ งหนัง สื อ อ่ า น
เพิมเติม
โดยกําหนดขอบเขตการวิจยั เครื องมือและขันตอนการวิจยั ดังนี
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตการวิ จ ัย ครั งนี ประกอบด้ว ยประชากร กลุ่ ม ตัว อย่า ง เนื อหา ตัว แปรที ศึก ษา
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง ดังนี
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร
อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรี ธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 12
ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 8 ห้องเรี ยน รวม 274 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัว อย่างที ใช้ในการวิจ ัยเป็ นนัก เรี ย นชันมัธยมศึก ษาปี ที 1/1 ของโรงเรี ยนชะอวด
วิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 30 คน ที กําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2553 ซึงได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยสุ่ม
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ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลการเรี ยนรู ้หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
เนือหาในการวิจยั
ในการวิจยั ครังนี มีเนื อหาเกียวกับตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช ดังนี
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของตําบลเคร็ ง
2. ประวัติความเป็ นมาของตําบลเคร็ ง
3. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตําบลเคร็ ง
4. ศาสนา และความเชือของชุมชนตําบลเคร็ ง
5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชนตําบลเคร็ ง
6. ระบบการปกครองของชุมชนตําบลเคร็ ง
7. บุคคลสําคัญของชุมชนตําบลเคร็ ง
ระยะเวลาในการวิจยั
ระยะเวลาในการวิจยั อยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์
รวมระยะเวลาทังสิน 14 ชัวโมง โดยใช้เวลาในชัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในการทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ และการอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมเรื อง ยําถินแดนเคร็ ง นอกเวลาเรี ยน
เครืองมือในการเก็บข้ อมูลเพือสร้ างหนังสืออ่านเพิมเติม
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการรวมทังการสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาเพือใช้ในการเก็บข้อมูลพืนฐานในการ
นํามาสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติม ดังนี
1. แบบสัมภาษณ์ ทีมีโครงสร้ างเรื องการพัฒ นาหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื องยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ใน
ท้องถิน ชาวบ้าน และผูน้ าํ ชุมชน) ประกอบด้วยเนื อหาจํานวน 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

45
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ
2. ประเด็น การจัดกลุ่มสนทนาเรื องการพัฒ นาหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ใน
ท้องถิน ชาวบ้านและผูน้ าํ ชุมชน) ประกอบด้วยเนื อหาจํานวน 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ
เครืองมือทีใช้ ในการทําวิจยั
1. หนังสืออ่านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึงประกอบด้วยเนื อหาจํานวน 5 บท ดังนี
บทที 1 เคร็ งจ๋ าอยูท่ ีไหน
(สาระภูมิศาสตร์ )
บทที 2 เล่าเรื องเก่า
(สาระประวัติศาสตร์ )
บทที 3 งานบุญคนเคร็ ง
(สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม)
บทที 4 อาชีพคนเคร็ ง
(สาระเศรษฐศาสตร์ )
บทที 5 อยากอยูอ่ ย่างเคร็ ง
(สาระหน้าทีพลเมืองฯ)
2. แบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ก่อนการอ่านและหลังการอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติ ม
เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนัก เรี ยนชันมัธยมศึ ก ษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ งเป็ น
ข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนที มี ต่ อ หนั ง สื ออ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ขันตอนการวิจยั
ในการวิจยั นีมีขนตอนการพั
ั
ฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช 4 ขันตอน ได้แก่
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ขันตอนที 1 วิจยั (Research)
เพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง

: การศึกษาข้ อมูลพืนฐานเกียวกับการสร้ างหนังสื ออ่ าน

วัตถุประสงค์
เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดย
ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ การจัดประเด็นกลุ่ม
สนทนา
วิธีดําเนินการศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ทีมีเนือหาเกียวกับตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
4. ศึก ษาเอกสารเกี ยวกับการสร้ างแบบสัมภาษณ์ แบบมีโ ครงสร้ างโดยมีข ้อคําถาม
เกี ยวกับข้อมูลทัวไปของผูร้ ั บการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี ยวกับตําบลเคร็ ง ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็ นมา ชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ศาสนาและความเชือ เศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพ การปกครองและบุคคลสําคัญเพือนําไปสัมภาษณ์ กลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน ชาวบ้านและ
ผูน้ าํ ชุมชนตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
5. ศึกษาเอกสารเกียวกับการสร้างประเด็นจัดกลุ่มสนทนาเพือตรวจสอบเนื อหาความ
ถูกต้องของข้อมูลเกียวกับตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
6. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการ
จัดกลุ่มสนทนาจาก
6.1 พระสงฆ์ ซึงต้องอาศัยหรื อจําพรรษาอยูใ่ นตําบลเคร็ งเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี
หรื อเป็ นเจ้าอาวาสวัดในตําบลเคร็ ง
6.2 ผูร้ ู ้ในท้องถิน ซึงต้องเกิดและอาศัยอยู่ในตําบลเคร็ งเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี
หรื อเป็ นนักวิชาการทีมีความรู้เกียวกับตําบลเคร็ ง
6.3 ชาวบ้าน ซึงต้องเกิดและอาศัยอยูใ่ นตําบลเคร็ งเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
6.4 ผูน้ าํ ชุมชน ซึงต้องเคยเป็ นผูน้ าํ ชุมชนหรื อดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ชุมชนในปัจจุบนั
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี
1. การสั มภาษณ์ ผูว้ ิจ ัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบหยังลึก (Indept Interview) ซึงเป็ นการ
สัมภาษณ์เรื องราวต่างๆ เพือค้นหาข้อเท็จจริ งและมูลเหตุต่างๆของสิ งนัน หรื อทีปรากฏขึนและให้
ครอบคลุ มเนื อหาตามประเด็ นที ศึก ษา ซึ งผูว้ ิจ ัยใช้ก ารสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างโดยสร้างข้อ
คําถามก่อนทีจะไปสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้ าง จํานวน 1 ฉบับ สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน
ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน เกี ยวกับเนื อหาข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ
การสร้ างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจยั ทีเกียวข้องเกียวกับตําบล
เคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. นําข้อมูลทีได้มาประมวลเพือกําหนดเป็ นโครงสร้างของเครื องมือและขอบเขต
ของเนือหาโดยขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ทีปรึ กษา
3. สร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกับเนือหาข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จากนันนําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบเพือให้
ข้อเสนอแนะแล้วนํากลับมาปรับปรุ งแก้ไข
4.จากนันนําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบอีก
ครังเพือความสมบูรณ์ของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. พูด คุยเรื องราวทัวๆไปเพือสร้างความไว้วางใจซึงกันและกันและใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับสถานภาพของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พร้อมทังขออนุ ญาตถึงสิ งทีจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์
เช่น กล้องถ่ายรู ป เครื องบันทึกเสียง เป็ นต้น
2. ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ทีละประเด็น และมีการสรุ ปประเด็นทีได้ก่อนขึนประเด็นใหม่
และควรขออนุญาตจดบันทึกโดยย่อเพือกันลืม
3. ก่อนปิ ดประเด็นการสัมภาษณ์ ผวู้ ิจยั ทบทวนโดยสรุ ปสาระสําคัญทีได้จากการ
สัมภาษณ์และแสดงความขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
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การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ เ กี ยวกั บ เนื อหาทั วไปของตํา บลเคร็ ง อํา เภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ได้ขอ้ มูลดังนี
ตอนที 1 ซึงเป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการใช้
สถิติ ค่าร้ อยละ โดยผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน ชาวบ้าน ผูน้ ํา
ชุ มชนรวมทังสิ น 41 คน เป็ นเพศหญิงจํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.15 เป็ นเพศชาย จํานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.85
ตอนที 2 เป็ นการสั ม ภาษณ์ เ กี ยวกับ ข้อ มู ล ของตํา บลเคร็ ง อํา เภอชะอวด จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และนําเสนอข้อมูล
แบบพรรณนาความซึงได้ขอ้ มูลสําคัญดังนี
ด้ านสภาพภูมศิ าสตร์ พบว่าพรุ เป็ นพืนทีลุ่มนําท่วมขัง ส่วนพรุ ควนเคร็ งเกิดจากการตืนเขิน
ของชายฝังทะเล ในอดีตนําทะเลสามารถเข้าออกได้จนถึงบริ เวณพรุ ในเวลาต่อมาเมือเกิดการทับถม
ของตะกอนชายฝังมากขึน พืนทีพรุ จึงกลายเป็ นพืนทีปิ ด นําทีท่วมขังจึงกลายเป็ นนําจืด ส่วนพรุ ควน
เคร็ งนันมีเนื อทีกว้างใหญ่ ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช
ด้ านประวัตคิ วามเป็ นมา พบว่า “เคร็ ง” มาจากเรื องเล่า 2 ตํานาน คือตํานานที 1 มาจากคําว่า
“เคร่ งเครี ยด” เพราะจากสภาพภูมิศาสตร์ทีทุรกันดาร เดินทางลําบาก มีสัตว์ร้ายและโรคระบาดคือ
โรคเท้าช้างทีไม่รักษาให้หายขาดได้ และตํานานที 2 มาจากการถือปฏิบตั ิธรรมอย่างเค่งครัดของ
พระแพง ชาวบ้านทีเดินทางผ่านไปมาจึงเรี ยกชือสถานทีปฏิบตั ิธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่ งครัด
ควนเคร่ งครัด ควนเคร่ ง และได้เพียนมาเป็ นควนเคร็ งในทีสุด
ด้ านวิถีชีวติ และภูมปิ ัญญาของชุมชน พบว่า คนเคร็ งในอดีตใช้ทางตะโหนด ใบสับปะรด
แทน ช้อน ใช้ใบยางเย็บเป็ นแก้วกิ นนํา ใช้ใบต้อหมากคดข้าวห่ อ เมือถึงหน้าแล้งช่วงเข้าไปถอน
กระจูด จะใช้ตน้ กระจูดแทนหลอดดูดนํา (กระทุง้ ข้างในต้นให้กลวง) คือขุดหลุมเอาไว้รอให้นาซึ
ํ ม
ออกมาแล้วใช้หลอดกระจูดดูดนําจากบ่อทีขุดไว้กินได้เลย เมือถอนกระจูดเสร็ จมาพักเหนื อยก็มา
กินนําในบ่อ ผลไม้ก็กินกล้วยมุดสังข์ ลูกขลบ มะขามป้ อมเป็ นของกินตบท้าย หรื ออาจจะกินนําจาก
ไม้เสม็ดโดยกรี ดตามลําต้น นําจะหยดออกมา แล้วเอาแก้วรองมาดืมได้เลย ไม้เสม็ดเยอะเป็ นไม้
เนื ออ่อน ชาวบ้านมักเอาเปลือกมาทําขีไต้เพราะซึมนํามันได้ดี หรื อเอาไว้สร้างบ้านก็ได้
ด้ านศาสนาและความเชือ พบว่าชาวบ้านในพืนที ตําบลเคร็ งมีการนับถือสิ งศักดิ สิ ทธิมา
ตังแต่โบราณ ซึงก็คือการนับถือทวด และจากความเชือนีจึงทําให้มีประเพณี และการทําบุญเซ่นไหว้
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ทวด คือ คนทีเคร่ งศาสนา เก่งกล้าวิชา จนกลายร่ างเป็ นงู เสื อ จระเข้ ได้
สถานทีทีทวดอยูเ่ รี ยกว่า หลา (ศาลา) ส่วนใหญ่จะมีอยู่ทุกหมู่บา้ น หลาทวด มีไว้เพือป้ องกันรักษา
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พืนที กลุ่มคนในตําบลเคร็ งยังมีประเพณี และการละเล่นประเพณี ลากพระทางนํา เดือน 12 เป็ น
ประเพณี ลากพระของวัดควนยาว จะใช้เรื อลากไปตามควนชิง ควนเคร็ งโดยเอาเรื อ 2 ลํา มาต่อกัน
ทําเป็ นแพ แล้วเอาเรื อลากไปประมาณ 10 ลํา แต่ละลําจะมีคนพายเรื ออยู่ประมาณ 10 คน จะมีพระ
นังไปกับเรื อด้วย ประมาณ 2-3 รู ป เมือถึงเวลาจําวัดพระก็จะนอนในเรื อ พระบกจะลากช่วงวันออก
พรรษาประมาณ 15 คํา เดือน 11 แต่พระนํา จะลากช่วงเดือน 12
ด้ านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ พบว่า การประกอบอาชีพในตําบลเคร็ งมีดงั นี อาชีพ
ถอนกระจูด การถอนกระจู ด ขายเป็ นอาชี พดังเดิ มของคนเคร็ ง และต่ อมาได้พฒ
ั นาต่ อยอดจน
กลายเป็ นแหล่งรายได้ทีใหญ่ ทีสุ ดให้กบั คนในตําบลนี ในอดีตคนเคร็ งจะเอาต้นกระจูดใส่ เรื อไป
ขายทีทะเลน้อย เพราะบริ เวณทะเลน้อยมีกระจูดไม่เพียงพอ บางครั งชาวทะเลน้อยก็มาซือเอง การ
ซือขายมีมาเป็ นร้อยเป็ นปี แล้ว คนเคร็ งจะส่ งกระจูดเป็ นสิ นค้าออกเข้าสู่ตลาดชะอวดและส่ งต่อยัง
อําเภอปากพนังเข้าสู่กรุ งเทพ ฯ
ด้ านระบบการปกครอง พบว่าในอดี ต ตําบลชะอวด ต้องขึ นอยู่ก ับ อําเภอร่ อนพิบูล ย์
(ในสมัยของขุนสรรถเคร็ งนิคม) จนกระทังถึงพ.ศ. 2466 ได้มีการจัดตังกิงอําเภอชะอวดขึ นและเมือ
ถึงพ.ศ. 2496 จึงยกระดับเป็ น อําเภอชะอวด ในตําบลเคร็ งได้แยกออกมาเป็ น 5 หมู่บ้าน แต่ ละ
หมู่บา้ นก็จะเลือกผูใ้ หญ่บา้ นของตนและมีผชู้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูช้ ่วย ผูน้ าํ ชุมชนทีชาวบ้านนับถือมี
ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน ขุนสรรถเคร็ งนิคม เสือ โจร
ด้ านบุคคลสําคัญ พบว่าบุคคลสําคัญทีชาวบ้านนับถือมี ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน พระครู สุวรรณ
ธรรมรังสี ขุนสรรถเคร็ งนิคม นายสงค์ สุขทอง
ขุนสมรรถเคร็ งนิคมเริ มจากการเป็ นกํานัน ชือ กํานันดํา ผิวขาว เกิดเมือปี พ.ศ. 2420 ในปี
พ.ศ.2448 ทีมีการเลิกทาส รัชกาลที 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิให้ขึนเป็ นขุนสมรรถเคร็ งนิคม
พระครู สุวรรณธรรมรังสี (ตาหลวงจ่าง) เดิมชือนายกระจ่าง อรุ ณเดช เกิดเมือ พ.ศ. 2434
มีภูมิลาํ เนาอยูท่ ีบ้านควนยาว บิดาชือนายเอียด อรุ ณเดช ส่ วนมารดาชือนางเพ็ง อรุ ณเดช ท่ านเริ ม
บวชเมืออายุ 22 ปี ที วัด ควนยาวจนเป็ นเจ้าอาวาสและยังเป็ นอดี ต เจ้า คณะอํา เภอรู ป แรกของ
อําเภอชะอวด
นายสงค์ สุขทอง ตาสงค์จะดืมมาก หรื อดืมน้อย ก็เมาเฮฮาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
ทะเลาะวิวาทกับใครเลย คือ ยิงเมายิงทํางานมาก แกมีวิธีการดีมาก โดยรู้จกั บังคับจิตใจตัวเอง คือ
ถ้าไม่ทาํ งานก็จะดืมนิดหน่ อย เพือแก้เฮียน ถ้าทํางานน้อยก็จะดืมน้อย แต่ถา้ ทํางานมากก็จะดื มมาก
จะดืมเข้าไปมากเท่าไร ก็ไม่เคยเสียงานเลย (รายละเอียดเพิมเติมสามารถดูได้ในภาคผนวก ค)
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ ซึงผูใ้ ห้การ
สัมภาษณ์ไม่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะใดๆ
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2. การจัดกลุ่มสนทนา เป็ นการตรวจสอบเนือหาและความถูกต้องของข้อมูลของตําบลเคร็ ง
จากทีผูว้ ิจยั ได้จากการการศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ศึกษาและสํารวจพืนทีในตําบลเคร็ งและ
การสัมภาษณ์มารวบรวมวิเคราะห์ร่วมกับผูร้ ่ วมจัดกลุ่มสนทนาได้แก่ กลุ่ม พระสงฆ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน
ชาวบ้านและผูน้ าํ ชุมชนจํานวน 10 คน จากประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาเกียวกับเนื อหาข้อมูลของ
ตําบลเคร็ ง
ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ
การสร้ างประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจยั ทีเกียวข้องเกียวกับตําบล
เคร็ ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. นําข้อมูลทีได้มาประมวลเพือกําหนดเป็ นโครงสร้างของเครื องมือและขอบเขต
ของเนือหา โดยขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ทีปรึ กษา
3. สร้ า งประเด็ น การจัด กลุ่ ม สนทนาเกี ยวกับ เนื อหาข้อ มู ล ของตํา บลเคร็ ง
อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรี ธรรมราช จากนันนํา ประเด็ นการจัดกลุ่มสนทนาที สร้างเสร็ จ แล้ว
เสนออาจารย์ทีปรึ กษา ตรวจสอบเพือให้ขอ้ เสนอแนะแล้วนํากลับมาปรับปรุ งแก้ไข
4. จากนันนําประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ทีปรึ กษา
ตรวจสอบอีกครังเพือความสมบูรณ์ของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั แนะนําวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มสนทนา พร้อมทังขออนุญาตถึงสิ งที
จะใช้ประกอบการจัดกลุ่มสนทนา เช่น กล้องถ่ายรู ป เครื องบันทึกเสียง
2. สร้างบรรยากาศความไว้วางใจ ให้ผเู้ ข้าร่ วมสนทนารู้สึกสบายใจและไว้วางใจที
จะแสดงความคิดเห็น
3. ดําเนินการสนทนาตามประเด็น
4. ผูว้ ิจยั ทบทวนสรุ ปประเด็นทีได้จากการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา
และแสดงความขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา
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การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการจัดกลุ่มสนทนา
ข้อ มู ล จากการจัด กลุ่ ม สนทนาเกี ยวกับ เนื อหาข้อ มู ล ของตํา บลเคร็ ง อํา เภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนีพบว่า
ตอนที 1 ซึงเป็ นข้อคําถามทีเกี ยวกับ ข้อมูลทัวไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการจัดกลุ่มสนทนา
วิเคราะห์โดยการใช้สถิติค่าร้อยละ โดยผูเ้ ข้าร่ วมการจัดกลุ่มสนทนาประกอบด้วยกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้
ในท้องถิน ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชนจํานวน 10 คน เป็ นเพศหญิงจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 เป็ นเพศ
ชายจํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 90
ตอนที 2 เป็ นการตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลเกี ยวกับ ตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราชวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และนําเสนอ
ข้อมูลแบบพรรณนาความซึงได้ขอ้ มูลสําคัญดังนี
ผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นพ้องกับผลจากการสัมภาษณ์แบบหยังลึก (Indept Interview)ในด้าน
สภาพภูมิศาสตร์ ด้านประวัติความเป็ นมา ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ด้านศาสนาและ
ความเชือ ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ด้านระบบการปกครอง ด้านบุคคลสําคัญ และได้
ให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติมด้านสภาพภูมิศาสตร์ว่าพรุ ควนเคร็ งเป็ นพรุ ขนาดใหญ่แห่ งหนึ งของภาคใต้
จะเป็ นรองก็แต่พรุ โต๊ะแดงในนราธิวาสเท่านัน ประชาชนส่ วนใหญ่ในตําบลเคร็ งจะอาศัยอยู่ตาม
พืนทีราบทีนําไม่ท่วมขังและอาศัยอยูบ่ นเนินสูงประกอบด้วยดินลูกรังและหินผุเป็ นส่ วนใหญ่ และ
ไม่มีความลาดชันมากเหมือนภูเขาเรี ยกว่า ควน สาเหตุทีปลาลําพันต้องสูญพันธุ์ เพราะเกิดเหตุไฟ
ไหม้ป่าพรุ ครังใหญ่เมือปี พ.ศ. 2485 ปลาทํารู อยู่ในดินระดับลึกไฟร้อนลงไปไม่ถึงแต่เมือฝนตก
นําฝนได้ไหลละลายขีเถ้าลงไปในรู ปลาลําพันทนอยู่ไม่ได้ตอ้ งออกจากรู ขึนมาเหนื อดินและโดน
ครุ กขีเถ้า ปลานันต้องอาศัยเมือกเมือถูกขีเถ้าเมือกก็หมดเลยต้องพากันตายไปในทีสุ ด ปั จจุบนั สูญ
พันธุไ์ ปแล้ว ชาวกระบี ชาวสุ ราษฎร์ เคยเกณฑ์คนมาคล้องช้างค่อม เพือเอาไปลากไม้ แต่ชา้ งล้ม
ตายหมด เพราะงานหนักเกิน ไปไม่เหมาะกับช้างค่อม ช้างค่อมมีนิ สัยดุ ร้าย เคยฆ่าคนตาย ชอบ
ทําลายทรัพย์สินชาวบ้าน ด้านประวัติความเป็ นมาเสนอแนะเพิมเติมว่าเมือถึงประมาณ เดือน 5-6
คนทีเคร็ งจะไปสาวย่านตายายกัน (รวมญาติ ) ทีวัดแม่เจ้าอยู่หัว ในอําเภอเชียรใหญ่ ด้านวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาของชุมชนเสนอแนะเพิมเติมว่า การทําโจเพือเป็ นกลอุบายไม่ให้ใครมาลักผลไม้ เชือ
ว่าเป็ นเวทมนต์ ใครมาขโมยกินก็จะท้องเสีย ตายหรื อ เจ็บไข้ไม่สบาย ถ้าเจ้าของมากิน ก็เอานํามนต์
มาพรมผลไม้ นํามนต์สามารถแก้โจได้ (เจ้าของเสกเอง) ถ้าบ้านไหนทําโจไม่เป็ น ก็ออกปาก
บ้านอืนทีทําเป็ นทําให้ได้ ส่วนยน คือเศษหญ้าตายทับถมบนผิวนํา จนมีหญ้างอกขึน มาใหม่บน
หญ้าทีตายแล้ว ปลาจะอาศัยอยูใ่ ต้ยน บางยนมีขนาดใหญ่เท่าหลังคาบ้าน ด้านศาสนาและความเชือ
ได้เสนอแนะเพิมเติมว่าประเพณี ลากพระทางนํานีเอาความสนุ กเป็ นทีตัง ชาวบ้านไม่ตอ้ งมีของมา
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ถวายเรื อพระ เอามาแค่ตม้ มาก็พอ (ข้าวเหนียวห่อด้วยใบลานหรื อใบกะพ้อ) สาเหตุทีต้องนําไม้เคียม
มาเป็ นสิ นสอดเพราะจากพืนทีตําบลเคร็ ง ไปถึงอําเภอระโนด ไม้เคียมจะหายากมาก การไปตัดไม้
เคียม ต้องไปตัดไว้ก่อน พอถึงฤดูนาหลากจึ
ํ
งค่อยเอาเรื อมาลากไป ด้านเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพเสนอแนะเพิมเติมว่าวิธีการถอนกระจูด ใช้มือหรื อเคียวในการถอนกระจูด โดยเลือกถอนต้น
ทีสูงประมาณท่วมหัว อายุประมาณ 2 ปี (สมัยนี ต้องปลูกเอง ใช้หัวหน่ อมาปลูก ) และเมือถอน
กระจูดมาแล้ว ก็นาํ มาตัดหัวตัดท้ายแล้วนํามาคลุกตม(ใช้ดินเหนียวปนกับดินทรายในพรุ ละลายเอา
แบบเข้ม) เพือไม่ให้เส้นกระจูดเปื อย ผุ เร็ ว จากนันตากแดดให้แห้งประมาณ 3 วัน นํามารี ดกับ
ลูกกลิง เพือให้เส้นกระจูดแบน (สมัยก่อนใช้สากตํา) เสร็ จแล้วนําไปสานเป็ นสาด(เสื อ) หรื อ สอบ
หนาด(กระสอบ) ด้านระบบการปกครองเสนอแนะเพิมเติมว่าชาวบ้านต้องพึงพาทังนาย(ตํารวจ
ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ กํานัน) ทังโจร ชาวบ้านไม่ว่านายหรื อโจร มาถึงบ้านก็ตอ้ งให้กินข้าว ต้อนรับเป็ น
อย่างดี หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ผูใ้ หญ่บา้ น กํานันจะใช้เลาะ (ไม้ไผ่ตง เจาะรู ตรงกลาง) ตีเคาะ
บอกสัญญาณเพือให้รู้ได้ทวกั
ั น ส่ ว นใหญ่ เสื อจะเป็ นลูก ศิษ ย์พระสายเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง มี
ลักษณะเป็ นนักเลง มีวาทศิลป์ กล้าได้กล้าเสีย มีสจั จะ รู้จกั บุญคุณ แม้เพียงให้ทีกันฝนก็จะถือว่ามี
บุญคุณต่อกัน ด้านบุคคลสําคัญได้เสนอแนะเพิมเติมว่า ตาหลวงจ่างท่านเป็ นพระทีมีความเมตตา
สูง จิตใจดี โอบอ้อมอารี และมีอารมณ์ขนั ใครมาเยียมถึงวัดก็ตอ้ นรับขับสู้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ น
ฆราวาสหรื อพระก็ให้ทงที
ั อยูท่ ีกิน ส่ วนใครทีต้องการบวช ท่ านก็รับบวชให้หมด ไม่ถามประวัติ
เป็ นโจรก็บวชให้ เพราะถือว่าให้เป็ นพระดีกว่าไปเบียดเบียนชาวบ้าน แต่ถา้ ตํารวจจะมาจับตัวไป ก็
ให้สึกจากพระเสี ยก่อน และเพิมเติมเกร็ ดประวัติของนายสงค์ สุ ขทอง ว่ามีคาํ พูดกันต่อๆมาว่า“ดี
เหมือนเหล้าเครี ยะ เมาเหมือนสงค์เคร็ ง” ซึงหมายความว่าบรรดานักต้มเหล้าเถือนในแถบนี จะต้ม
ให้ได้ดีกรี สูง นําเหล้าใสสะอาดเหมือนตาตักแตน มีรสชาติดีเหมือนกับเหล้าทีต้มจากตําบลเครี ยะ
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไม่มีทีไหนทําได้ ทางด้านนักดืมจะหาคนทีเมาได้งาน ไม่อาละวาด ไม่
ก่อความรําคาญให้คนอืน เหมือนกับ นายสงค์ สุขทอง ก็หาไม่ได้เหมือนกัน
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ขันตอนที 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพหนั งสื ออ่ านเพิมเติม
เรือง ยําถินแดนเคร็ง
วัตถุประสงค์
เพื อพัฒ นาหนังสื ออ่านเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สําหรั บนัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษา
ตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
วิธีดําเนินการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม
1.พัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.ตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมจากผูเ้ ชียวชาญ
3.นําหนังสื ออ่านเพิมเติมทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชียวชาญไปทดลองใช้เพือหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2)
4.สร้ า งแบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ ก่ อ นและหลัง อ่ า นหนัง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
5.สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนที มี ต่ อ หนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
1. หนังสื ออ่ านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้ น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. นําข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั การศึกษาและสํารวจพืนทีในตําบลเคร็ ง
การสัมภาษณ์ และการจัดกลุ่มสนทนา มาวิเคราะห์เพือแปลความของการกระทํา พฤติกรรม
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมต่างๆ ทีมีความหมายแฝงอยู่
2. กําหนดจุดมุ่งหมายของการนําเสนอเนือหาในการเขียนหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายให้เป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติม ในการประกอบการเรี ยน
การสอนสาระเพิมเติมวิชาท้องถินของเรา ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. การวางเค้าโครงหนังสื อโดยมีขนตอนดั
ั
งนี
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3.1 วางโครงเรื องของเนื อหา โดยจัดแบ่งเนื อหาเป็ นบทๆ โดยบูรณาการตามสาระ
การเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทัง 5 สาระการเรี ยนรู้ คือ สาระที 1
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมืองและวัฒนธรรม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที
4 ประวัติศาสตร์ สาระที 5 ภูมิศาสตร์ และเนื อเรื องของแต่ละบทจะมีสาระการเรี ยนรู้ทงั 5 สาระ
เชือมโยงกัน แต่ ผวู ้ ิจยั จะดึงจุดเด่ นของแต่ละสาระการเรี ยนรู้เป็ นตัวหลักในเนื อหาแต่ ละบทของ
หนังสือ และตังชือของแต่ละบทให้สมั พันธ์กนั ดังนี
บทที 1 เคร็ งจ๋ าอยูท่ ีไหน (สาระภูมิศาสตร์ )
บทที 2 เล่าเรื องเก่า
(สาระประวัติศาสตร์ )
บทที 3 งานบุญคนเคร็ ง
(สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม)
บทที 4 อาชีพคนเคร็ ง
(สาระเศรษฐศาสตร์ )
บทที 5 อยากอยูอ่ ย่างเคร็ ง (สาระหน้าทีพลเมือง)
3.2 กําหนดรู ปแบบการนําเสนอเนือหาโดยใช้วิธีการเขียนแบบเล่าเรื อง เพราะเป็ น
วิธีการนําเสนอเนือหาทีเป็ นกันเองกับผูอ้ ่าน ผูอ้ ่านจะได้เกิดความเพลิดเพลิน สนุก และคล้อยตาม
ไปกับเนื อหาทีผูว้ ิจยั ต้องการให้ผอู ้ ่านได้รับรู้
3.3 กําหนดภาพประกอบให้เหมาะสมกับเนือหาแต่ละบท
3.4 จัดวางรู ปเล่มของหนังสืออ่านเพิมเติมให้มีความเหมาะสมและสวยงาม
3.5 กําหนดขนาดรู ปเล่มหนังสืออ่านเพิมเติม ซึงผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้มีขนาดสิ บหก
หน้ายกพิเศษ 14.6 x 21 ซม. แนวตัง ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ในการพิมพ์ดว้ ยเครื องคอมพิวเตอร์
4. จากนันนําหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื องยําถิ นแดนเคร็ ง ที สร้ างเสร็ จ แล้วเสนออาจารย์ที
ปรึ กษาตรวจสอบเพือให้ขอ้ เสนอแนะแล้วนํากลับมาปรับปรุ งแก้ไข
5. การตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมโดยผูเ้ ชียวชาญโดยผูว้ ิจยั ดําเนินการตาม
ขันตอนดังนี
5.1 นําหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง เสนอผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 2 คน ได้แก่
5.1.1 ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการใช้ภ าษา จํา นวน 1 คน ซึ งมี คุ ณ สมบัติ คื อ ต้อ งเป็ น
นักเขียนทีมีผลงานเป็ นทียอมรับ หรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยด้านภาษาไทย หรื อผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทด้านภาษาไทย
5.1.2 ผูเ้ ชี ยวชาญด้านจัดวางรู ปเล่มของหนังสื อ (Lay Out) จํานวน 1 คน ซึงมี
คุณสมบัติคือต้องเป็ นบรรณาธิการหนังสือ หรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการสอนวิชาผลิตหนังสื อ
หรื อผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทด้านหนังสื อ หรื อนักวิชาการทีปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการ
จัดพิมพ์รูปเล่มหนังสือ
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พิจารณาตรวจสอบคุ ณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมจากนันเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ตรวจสอบของผูเ้ ชียวชาญแล้ววิเคราะห์ขอ้ มูล
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเนือหาของหนังสื อโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ด้านความเหมาะสม
ของสํานวนภาษา และจัดวางรู ปเล่มใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ลิเคอร์ท ดังนี
5
มีค่าเท่ากับ
มากทีสุด
4
มีค่าเท่ากับ
มาก
3
มีค่าเท่ากับ
ปานกลาง
2
มีค่าเท่ากับ
น้อย
1
มีค่าเท่ากับ
น้อยทีสุด
และกําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพดังนี
4.50 - 5.00
หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุด
3.50 - 4.49
หมายความว่า เหมาะสมมาก
2.50 – 3.49
หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายความว่า เหมาะสมน้อย
1.00 - 1.49
หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีสุด
สําหรับข้อเสนอแนะนําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ
5.3 ผลการประเมินและตรวจสอบคุณ ภาพหนังสื ออ่านเพิมเติ มโดยผูเ้ ชี ยวชาญทัง 2
ท่านปรากฏว่าหนังสื ออ่านเพิมเติมทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีค่าคุณภาพอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.22 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึงผ่านเกณฑ์ทีตังไว้คือเท่ากับหรื อมากกว่า 3.50 ดังนันจึง
ถือได้ว่าหนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีความถูกต้องและสมบูรณ์เหมาะทีจะนําไปใช้ต่อไป
5.4 นําผลจากการตรวจสอบคุณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมจากผูเ้ ชี ยวชาญมาเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหนังสืออ่านเพิมเติมเพือให้เกิดความเหมาะสม
6. การหาประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติม ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
6.1นําหนังสืออ่านเพิมเติมทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชียวชาญไปทดลอง
ใช้เพือหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการหาประสิทธิภาพนีมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ 3 ขันตอน คือ
6.1.1 การทดลองเป็ นรายบุคคลหรื อแบบหนึ งต่อหนึ ง โดยทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยเป็ นนัก เรี ยนทีมีความรู้ คละกัน ได้แก่ เรี ยนเก่ง เรี ยนปานกลางและเรี ยนอ่อนอย่ างละ 1 คน
รวมเป็ นจํานวน 3 คน และสัมภาษณ์ เพือดูความเหมาะสมของเนื อหา ความเหมาะสมของการใช้
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ภาษา ความเหมาะสมของการจัดวางรู ปเล่ม และนําหนังสืออ่านเพิมเติมไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ผลการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบรายบุคคลหรื อแบบหนึงต่อหนึง (Individual
Tryout หรื อ One to One Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 81.32/81.10 (รายละเอียดแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ค) ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520 : 137) ทีกําหนดไว้ ดังรายละเอียดใน
ตารางที 1 ดังนี
ตารางที 1 ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมแบบรายบุคคลหรื อแบบหนึงต่อหนึง
(Individual Tryout หรื อ One to One Tryout)

จํานวนคน คะแนนเต็ม
กระบวนการ
ผลลัพธ์

3
3

25
30

คะแนนเฉลีย
(X )

20.33
24.33

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
2.51
1.15

ประสิทธิภาพ
81.32
81.10

จากการทดสอบหาค่ าประสิ ทธิภาพแบบรายบุค คลหรื อแบบหนึ งต่ อหนึ ง (Individual
Tryout หรื อ One to One Tryout) พบข้อควรปรับปรุ งแก้ไขได้แก่ การบรรจุขอ้ ความในแต่ละย่อ
หน้ามีมากเกินไปรวมทังแผนทีมีขนาดเล็กทําให้เห็นไม่ชดั เจน ผูว้ ิจยั จึงแก้ไขโดยการปรับปรุ งโดย
การเรี ยบเรี ยงเนื อหาและจัดหน้าและรู ปเล่มของหนังสื ออ่านเพิมเติ มใหม่พร้ อมทังขยายขนาดของ
แผนทีให้ใหญ่ขึนเพือให้เห็นข้อมูลในแผนทีได้อย่างชัดเจน
6.1.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มย่อย ได้แก่ การนํา หนังสื ออ่าน
เพิมเติ มที ได้รั บการปรั บปรุ งแก้ไขจากการสัมภาษณ์ ก ับนัก เรี ยนรายบุค คลไปใช้กบั นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน
9 คน โดยเป็ นนักเรี ยนทีมีความรู้ความสามารถคละกัน ได้แก่ เรี ยนเก่ง 3 คน เรี ยนปานกลาง 3 คน
เรี ยนอ่อน 3 คน และสัมภาษณ์ เพือดูค วามเหมาะสมของเนื อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา
ความเหมาะสมของการจัดวางรู ปเล่มอีกครัง แล้วนําผลทีได้ไปปรับปรุ งแก้ไขให้หนังสืออ่านเพิมเติมมี
ความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
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ผลการหาค่าประสิทธิ (E1/E2) แบบกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ได้
ค่าประสิทธิภาพ 87.08/80.00 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค) ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์ 2520 : 137) ทีกําหนดไว้ ดังรายละเอียดในตารางที 2 ดังนี
ตารางที 2 ค่าประสิ ทธิภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมแบบกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มย่อย (Small Group
Tryout)

จํานวนคน คะแนนเต็ม
กระบวนการ
ผลลัพธ์

9
9

25
30

คะแนนเฉลีย
(X )

21.77
24.00

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
2.38
2.12

ประสิทธิภาพ
87.08
80.00

จากการทดสอบหาค่ าประสิ ท ธิ ภ าพแบบกลุ่ มเล็ก หรื อ กลุ่ มย่อย (Small Group
Tryout) พบข้อควรปรับปรุ งแก้ไขได้แก่ สี สันของรู ปภาพในหนังสื ออ่านเพิมเติ มยังไม่สวยงาม
นอกจากนีการใช้ภาษาในการนําเสนอเนือหายังไม่กระชับรวมทังคําบางคําเป็ นคําทีนักเรี ยนเข้าใจ
ยาก ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องเพือการทดลองแบบภาคสนามต่ อไป โดยการแก้ไขคํา
หรื อประโยคทีนักเรี ยนยังไม่ค่อยเข้าใจ รวมทังปรับปรุ งสี ของรู ปภาพในหนังสื ออ่านเพิมเติ มให้มี
ความสวยงามมากยิงขึ น นอกจากนี การที ประสิ ทธิ ภ าพของหนัง สื ออ่ านเพิ มเติ ม มีค่ าเท่ ากับ
87.11/80.00 โดยเฉพาะค่า E1 ทีสูงกว่าเกณฑ์ 80 ค่อนข้างมากแสดงว่าแบบฝึ กหัดท้ายบทง่ายเกินไป
เนืองจากค่าประสิทธิภาพทียอมรับคือมีค่าแตกต่างจากเกณฑ์ 80 ไม่เกิน 2.50 %(ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2520 : 138) ดังนันผูว้ ิจยั จึงปรับแบบฝึ กหัดท้ายบทให้ยากมากขึน
6.1.3 การทดลองแบบภาคสนาม ได้แก่ การนําหนังสื ออ่านเพิมเติ มทีผ่าน
การทดลองและแก้ไ ขปรั บ ปรุ งในสองขันตอนที กล่ า วมาแล้ว ไปทดลองใช้ก ับ นัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช แล้วนําผลที
ได้มาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีตังไว้ คือ 80/80
ผลการหาค่ าประสิ ทธิ ภ าพหลังจากที ผูว้ ิจ ัยได้น ํา หนังสื ออ่ านเพิ มเติ ม ที ผ่านการ
ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปหาประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 30 คน โดยเป็ นนักเรี ยนทีมีความรู้ความสามารถคละกัน ได้แก่ เรี ยนเก่ง
10 คน เรี ยนปานกลาง 10 คน เรี ยนอ่อน 10 คน ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม
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(Field Tryout) ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 87.20/80.66 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค) ซึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ทีกําหนดไว้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520 : 138) ดังรายละเอียดในตารางที 3 ดังนี
ตารางที 3 ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมแบบภาคสนาม (Field Tryout)

จํานวนคน คะแนนเต็ม
กระบวนการ
ผลลัพธ์

30
30

25
30

คะแนนเฉลีย
(X )

21.80
24.20

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
2.17
2.26

ประสิทธิภาพ
87.20
80.66

จากตารางที 3 ผูว้ ิจยั ได้นาํ หนังสืออ่านเพิมเติมทีผ่านการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม
(Field Tryout) ปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนของรู ปภาพอีกครังหนึ งเนื องจากรู ปภาพบางรู ปมีขนาดเล็ก
เกิ นไปทําให้ มองเห็ นไม่ ชัด เจน ผูว้ ิจ ัยจึ งได้ข ยายรู ปภาพให้มีข นาดใหญ่ ขึ น นอกจากนี การที
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติมมีค่าเท่ากับ 87.20/80.66 โดยเฉพาะค่า E1 ทีสูงกว่าเกณฑ์ 80
ค่อนข้างมากแสดงว่าแบบฝึ กหัด ท้ายบทง่ ายเกินไปเนื องจากค่ าประสิ ทธิ ภาพที ยอมรั บคื อมีค่ า
แตกต่างจากเกณฑ์ 80 ไม่เกิน 2.50 % (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520 : 138) ดังนันผูว้ ิจยั จึงต้องปรับ
แบบฝึ กหั ด ท้ า ยบทให้ ย ากมากขึ นอี ก ครั ง จากนั นผู้วิ จ ั ย จึ ง นํา หนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ งทีมีค่าประสิทธิภาพ 87.20/80.66 ไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อน และหลังอ่ านหนังสื ออ่ านเพิมเติม เรือง ยําถินแดน
เคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีใช้ในการวัดผลการเรี ยนรู้
เกียวกับตําบลเคร็ ง แบบปรนัยจํานวน 30 ข้อ
การสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ก่ อ นและหลัง อ่ า นหนั ง สื อ อ่ า นเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ง ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสาร และ
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบปรนัย
2. สร้างแบบทดสอบปรนัยจํานวน 60 ข้อ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ครอบคลุมเนื อหาสาระทุกเรื องในหนังสื ออ่านเพิมเติม ดังตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ดังต่อไปนี
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ตารางที 4 ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

รวม

1
1
1

1
1
1
1

-

1
1

4
4
6
5

1

1

1

-

1

5

1
1
7

4

1
1
7

-

3

3
3
30

ความเข้าใจ

1) สภาพทางภูมิศาสตร์ของตําบลเคร็ ง
2) ประวัติความเป็ นมาของตําบลเคร็ ง
3) วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตําบลเคร็ ง
4) ศาสนา และความเชือของชุมชนตําบลเคร็ ง
5) เศรษฐกิ จ และการประกอบอาชี พ ของชุ ม ชน
ตําบลเคร็ ง
6) ระบบการปกครองของชุมชนตําบลเคร็ ง
7) บุคคลสําคัญของชุมชนตําบลเคร็ ง
รวม

ความรู้ความจํา

เนือหา

การนําไปใช้

พฤติกรรมการวัด

1
2
2
1

1
1
1
1

1
1
1
9

3. นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ให้อาจารย์ทีปรึ กษาดู ความเหมาะสมของข้อ
คําถาม ภาษา ความถูกต้องและนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษา
4. นํา แบบทดสอบที ปรั บ ปรุ งแล้ว ไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จํา นวน 3 ท่ า น ได้แ ก่
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหา 2 ท่า น และผูเ้ ชี ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่ าน ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพความเทียงตรงด้านเนื อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยผลของ
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับเนือหาพบว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนมีค่าดัชนี ความ
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.89 แสดงว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนสามารถ
นําไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไปได้ (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค) เนืองจากมีค่า 0.50 ขึนไป
ซึงถือว่าเป็ นเกณฑ์ทียอมรับได้
5. นําแบบทดสอบที ได้รับ ปรั บปรุ ง และผ่านการประเมินความสอดคล้องกับ
เนื อหาแล้ว ไปทดลองใช้ก ับนักเรี ย นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนชะอาดวิทยาคาร
จํานวน 30 คนเพือหาระดับความยากง่าย (Difficulty) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของ
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ข้อสอบโดยค่าความยากง่าย (p) ทีอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตังแต่ 0.20 ขึนไป
ซึงเป็ นข้อสอบทีนําไปใช้ในการวิจยั ต่อไปได้ เมือได้ผลความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบ
แต่ละข้อแล้วจึงนํามาคัดเลือกเพือหาข้อสอบทีดีทีสุ ดจํานวน 30 ข้อ โดยตัดข้อสอบออกไปทังสิ น
30 ข้อ (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค)
6. นําแบบทดสอบทีผ่านการหาค่าความยากง่ายและอํานาจจํา แนกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จาํ นวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20
(Kuder-Richardson Formular 20) ของคู เ ดอร์ และริ ชาร์ ด สั น โดยได้ค่ า ความเชื อมันของ
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องยําถินแดนเคร็ งเท่ากับ 0.93 ทําให้ผวู้ ิจยั ได้แบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมเรื อง ยําถินแดนเคร็ ง 30 ข้อเพือนําไปทดลองใช้
ต่อไป
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึ กษาตอนต้ น จัง หวัดนครศรี ธรรมราช เกียวกับความเข้าใจในเนื อหา รู ปลัก ษณ์ ของ
หนังสือ และประโยชน์ทีได้รับโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 สถานภาพ ข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 แบบสอบถามความความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง เกียวกับเนือหา การใช้ภาษา ลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์ ภาพประกอบและแผนที
แบบฝึ กหัดท้ายบทและคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
การสร้ างแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสื อและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถาม
2. นําข้อมูลทีได้มาประมวลเพือกําหนดเป็ นโครงสร้างของเครื องมือและขอบเขต
ของเนือหา โดยขอคําปรึ กษาจากอาจารย์ทีปรึ กษา
3. สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ หนัง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert Five Rating Scale) จากนันนํา
แบบสอบถามทีสร้างเสร็ จแล้ว เสนออาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบเพือให้ขอ้ เสนอแนะแล้วนํากลับมา
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ปรับปรุ งแก้ไข โดยการให้ระดับความคิดเห็นใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ลิเคอร์ท
ดังนี
5

มีค่าเท่ากับ

มากทีสุด

4

มีค่าเท่ากับ

มาก

3

มีค่าเท่ากับ

ปานกลาง

2

มีค่าเท่ากับ

น้อย

1

มีค่าเท่ากับ

น้อยทีสุด

และกําหนดเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพดังนี
4.50 - 5.00
หมายความว่า เหมาะสมมากทีสุด
3.50 - 4.49
หมายความว่า เหมาะสมมาก
2.50 – 3.49
หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายความว่า เหมาะสมน้อย
1.00 - 1.49
หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีสุด
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 คน ได้แก่ ด้านเนือหา 1 คน ด้านการ
ใช้ภาษา 1 คน ด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถาม จากนันนําคะแนนทีได้จากผูเ้ ชียวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) เป็ นรายข้อ โดยเมือ
ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบแล้ว ได้ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องของข้อคําถามกับจุ ด ประสงค์ อยู่ระหว่าง
0.67-1.00 โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.90 (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค)
5. นําแบบสอบถามไปปรับปรุ งแก้ไขในกรณี มีคาํ แนะนําจากผูเ้ ชี ยวชาญ จากนัน
นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไข ให้อาจารย์ทีปรึ กษาและผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบอีกครังเพือความ
สมบูรณ์ของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
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ขันตอนที 3 วิจยั (Research)
: การทดลองใช้ หนั ง สื อ อ่ านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดน
เคร็ง กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม
วัตถุประสงค์
1. เพือทดลองใช้หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest
Design ) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 143-144)
2. สอบถามความคิ ด เห็ นของนัก เรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่ านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
โดยสอบถามความคิ ด เห็ น ในส่ ว นของเนื อหา การใช้ภ าษา ลัก ษณะรู ป เล่ ม และการพิ ม พ์
ภาพประกอบและแผนที แบบฝึ กหัดท้ายบทและคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ
แบบแผนการวิจยั
ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง ตําบลเคร็ ง
ก่อนอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม
T1

ทดลอง
X

ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง ตําบลเคร็ ง
หลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม
T2

แผนภาพที 2 แบบแผนการวิจยั
T1
X
T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องตําบลเคร็ งก่อนใช้หนังสืออ่านเพิมเติม
การใช้หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องตําบลเคร็ งหลังใช้หนังสืออ่านเพิมเติม
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วิธีดําเนินการทดลองใช้ หนังสืออ่านเพิมเติม
1. ผูว้ ิจ ัย แนะนําการใช้หนังสื ออ่า นเพิมเติ มเรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง กับนัก เรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง และนําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ก่อนอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ให้นกั เรี ยนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําและบันทึกคะแนนเก็บไว้ ใช้เวลา 2 ชัวโมง
2. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
3. นักเรี ยนมีอิสระการทําแบบฝึ กหัดท้ายบทหนังสืออ่านเพิมเติมโดยสามารถเลือกทํา
หลังจากอ่านหนังสือจบแต่ละบท และทําแบบฝึ กหัดทุกครังจนครบ 5 บทหรื อทําแบบฝึ กหัดท้ายบท
หลังจากอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติ มอ่านจบแล้วทังเล่ม จากนันส่ งสมุดแบบฝึ กหัด และผูว้ ิจยั บันทึก
คะแนนเก็บไว้
4. ผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ให้นกั เรี ยนทําและ
บันทึกคะแนนเก็บไว้ ใช้เวลา 2 ชัวโมง
5. นําคะแนนวัดผลการเรี ยนรู้ทีนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําได้จากการทําแบบฝึ กหัด ท้าย
บท รวมทังคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสื อ
อ่านเพิมเติม และหาค่าความต่างของคะแนนเฉลียก่อนและหลังเรี ยน
6. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม ให้
นักเรี ยนทํา โดยสอบถามความคิดเห็นในส่วนของความเข้าใจในเนือหา รู ปลักษณ์ของหนังสือและ
ประโยชน์ทีได้รับ
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบสอบถามความคิดเห็น
1.วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) ของหนังสื ออ่านเพิมเติ มโดยการนําข้อมูลจาก
แบบฝึ กหัดท้ายบทของแต่ ละบทมารวมกันแล้วคิ ด เป็ นร้ อยละเป็ นค่ าประสิ ทธิ ภาพ E1 และนํา
คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังอ่านมาคิดเป็ นค่าร้อยละเป็ นค่าประสิทธิภาพ E2
2.นํา ข้อ มูล จากแบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ ห ลัง การอ่ า นมาหาค่ า เฉลี ย ( X )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ก่ อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ข้อ มู ล จากแบบสอบถามความความคิ ด เห็ น ต่ อ หนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนัก เรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช เกียวกับความ
เข้า ใจในเนื อหา รู ปลัก ษณ์ ข องหนั ง สื อและประโยชน์ ที ได้ รั บ โดยการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
และสถานภาพทัวไปในตอนที 1 ใช้สถิ ติ ค่ าร้ อ ยละ ตอนที 2 ใช้ค่ าเฉลีย ( X ) ส่ ว นเบี ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) และ ตอนที 3 ใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนําเสนอข้อมูลแบบ
พรรณนาความ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย ( X ) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 196)
1.00-1.49
มีค่าเท่ากับ
น้อยทีสุด
1.50-2.49
มีค่าเท่ากับ
น้อย
2.50-3.49
มีค่าเท่ากับ
ปานกลาง
3.50-4.49
มีค่าเท่ากับ
มาก
4.50-5.00
มีค่าเท่ากับ
มากทีสุด

ขันตอนที 4

พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหนังสืออ่ านเพิมเติม

วัตถุประสงค์
นําผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติมฉบับสมบูรณ์
การปรับปรุงแก้ไข
โดยนําผลประเมิน หนังสื ออ่ านเพิมเติ ม และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรั บปรุ ง แก้ไข
เพือให้หนังสือมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการนําไปใช้

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี เป็ นการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึง
เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จํานวน 30 คน โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้าง 2) ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา 3) หนังสื ออ่านเพิมเติมเรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช 4) แบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติมเรื องยําถินแดนเคร็ ง และ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม ซึงผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั ตามขันตอนและขอนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี
ตอนที 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ก่ อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติ ม
เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ยนชันมัธยมศึ ก ษาตอนต้น ที มีต่ อ
หนัง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํา หรั บ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษาตอนต้น จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
ตอนที 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพหนั ง สื อ อ่ านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สํ าหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชและนํามาทดลองให้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ได้ศึ ก ษาแล้ว ผูว้ ิ จ ัย ได้น ํา ผลจากการทํา แบบฝึ กหัด หลัง การอ่ า นและผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ หลังการอ่านของนัก เรี ย นชันมัธยมศึก ษาปี ที 1 จํานวน 30 คน
มาวิเคราะห์เพือหาค่าประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสื ออ่านเพิมเติ มทีผูว้ ิจยั สร้างขึ น พบว่าได้ค่า
ประสิทธิภาพดังแสดงในตารางต่อไปนี
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ตารางที 5

คะแนน
แบบฝึ กหัด
หลังการอ่าน
ผลการเรี ยนรู้
หลังการอ่าน

ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชจากกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนคน คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
(X )

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ประสิทธิภาพ

30

25

22.06

2.58

88.24

30

30

24.23

1.88

80.76

จากตารางที 5 พบว่า คะแนนของนักเรี ยนทังหมดทีได้จากการทําแบบฝึ กหัดหลังการอ่าน
ทัง 5 ตอน มีค่าเฉลียเท่ากับ 22.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.24 ส่วน
คะแนนของนักเรี ยนทังหมดทีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังการอ่าน มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 24.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 80.76 แสดงว่าหนังสืออ่าน
เพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 88.24/80.76 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซึงเป็ นไป
ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ 80/80 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1
ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง
ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรื องยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 ของโรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร จํานวน 30 คน ซึงเป็ นนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังตาราง
ต่อไปนี
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ตารางที 6

การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนอ่านและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ผลการเรียนรู้
ก่อนอ่าน
หลังอ่าน

จํานวน คะแนน
นักเรียน เต็ม
30
30

30
30

คะแนน
เฉลีย
(X )
10.50
24.23

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน

t

p

-54.19

.00

(S.D.)
1.65
1.88

จากตารางที 6 สรุ ปได้ว่า คะแนนผลการเรี ย นรู้ ก่ อนอ่านและหลัง อ่านหนังสื ออ่าน
เพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชมี
ความแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยผลการเรี ยนรู้หลังอ่าน ( X = 24.23
S.D. = 1.88) สูงกว่าก่อนอ่าน ( X = 10.50 S.D. = 1.65) ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2
ตอนที 3 ผลการศึ ก ษาความคิด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ทีมีต่ อ
หนั ง สื อ อ่ า นเพิมเติม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จัง หวัด
นครศรีธรรมราช
เมือนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 1 โรงเรี ย นชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ซึงเป็ นนัก เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ได้อ่านหนังสื ออ่ านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าวเกี ยวกับ
หนังสื ออ่านเพิมเติม ดังตารางต่อไปนี
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ตารางที 7

ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ความคิดเห็น

1. ด้ านเนือหา
1.1 จัดลําดับเนื อหาง่ายต่อการทําความ
เข้าใจ
1.2 ความยาวแต่ละเรื องเหมาะสมกับวัย
และความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.3 ช่วยเพิมพูนความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
1.4 ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน
1.5 สามารถสรุ ปเรื องราวหรื อใจความ
สําคัญของเรื องได้
รวมด้ านเนือหา
2. ด้ านการใช้ ภาษา
2.1 การใช้ภาษาสือความหมายได้ชดั เจน
2.2 ใช้ภาษาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับวัยและ
เข้าใจง่าย
2.3 การสะกดการันต์ถกู ต้องตามหลัก
ภาษาไทย
2.4 คําชีแจงการใช้หนังสือชัดเจน
รวมด้ านการใช้ ภาษา

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที

4.46

0.62

มาก

2

4.33

0.66

มาก

5

4.66
4.40

0.47
0.67

มากทีสุด
มาก

1
4

4.46

0.62

มาก

2

4.46

0.57

มาก

(6)

4.70

0.46

มากทีสุด

2

4.56

0.50

มากทีสุด

4

4.73

0.44

มากทีสุด

1

4.68
4.63

0.47
0.52

มากทีสุด
มากทีสุ ด

3
(3)
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ตารางที 7 (ต่อ)
ความคิดเห็น
3. ด้ านลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์
3.1 การจัดทํารู ปเล่มสวยงาม เปิ ดอ่านได้
ง่าย
3.2 ลักษณะของปกหนังสือน่าสนใจชวน
ให้อยากอ่าน
3.3 ขนาดและความหนาของหนังสือ
3.4 คุณภาพของกระดาษทีใช้พิมพ์
3.5 ตัวอักษรทีพิมพ์สวยงาม อ่านง่ายและ
ชัดเจน
3.6 ขนาดของตัวอักษร การวางจังหวะการ
พิมพ์ตวั อักษร การจัดช่องว่างระหว่างภาพ
และตัวอักษรเหมาะสมกับระดับชันและวัย
3.7 การบรรจุคาํ หรื อข้อความแต่ละหน้าทํา
ได้เหมาะสม
3.8 สีสนั สวยงามดึงดูดความสนใจ
รวมด้ านลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์
4. ด้ านภาพประกอบและแผนที
4.1 ลักษณะของภาพประกอบสีสนั สวยงาม
และชัดเจน
4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกับ
หน้ากระดาษและขนาดของตัวอักษร
4.3 จํานวนภาพประกอบสอดคล้องกับ
เนือหา
4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน
รวมด้ านภาพประกอบและแผนที

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที

4.70

0.46

มากทีสุด

2

4.33

0.60

มาก

8

4.50
4.83

0.62
0.37

มากทีสุด
มากทีสุด

7
1

4.66

0.47

มากทีสุด

3

4.53

0.62

มากทีสุด

6

4.56

0.62

มากทีสุด

5

4.60
4.59

0.62
0.50

มากทีสุด
มากทีสุ ด

4
(5)

4.53

0.68

มากทีสุด

4

4.63

0.61

มากทีสุด

2

4.66

0.47

มากทีสุด

1

4.60

0.49

มากทีสุด

3

4.60

0.53

มากทีสุ ด

(4)
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ตารางที 7 (ต่อ)
ความคิดเห็น
5. ด้ าน แบบฝึ กหัดท้ ายบท
5.1 ส่งเสริ มความรู้ และทักษะการคิดได้
หลากหลาย
5.2 ส่งเสริ มให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนือหามากขึน
รวมด้ านแบบฝึ กหัดท้ ายบท
6. ด้ านคุณค่ าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
6.1 ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื องราวความเป็ นมาของท้องถิน
6.2 ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน
6.3 มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใช้เป็ น
หนังสื ออ่านเพิมเติมสําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
6.4 ช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเกิดความรักและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
6.5 สามารถนําความรู้ทีได้จากหนังสือไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมด้ านคุณค่ าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
รวมทังฉบับ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที

4.66

0.60

มากทีสุด

2

4.76

0.43

มากทีสุด

1

4.71

0.50

มากทีสุ ด

(2)

4.86

0.34

มากทีสุด

2

4.93

0.25

มากทีสุด

1

4.83

0.37

มากทีสุด

3

4.86

0.34

มากทีสุด

2

4.80

0.40

มากทีสุด

4

4.86
4.64

0.31
0.46

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

(1)

จากตารางที 7 พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยความคิดเห็นของนักเรี ยนใน
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.64 S.D. = 0.46) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ลําดับที 1 ด้านคุณค่ าและประโยชน์ทีจะได้รับ ( X = 4.86 S.D. = 0.31) ลําดับที 2 ด้าน
แบบฝึ กหัดท้ายบท ( X = 4.71 S.D. = 0.50) ลําดับที 3 ด้านการใช้ภาษา ( X = 4.63 S.D. = 0.52)
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ลําดับที 4 ด้านภาพประกอบและแผนที ( X = 4.60 S.D. = 0.53) ลําดับที 5 ด้านลักษณะรู ปเล่มและ
การพิมพ์ ( X = 4.59 S.D. = 0.50) และลําดับที 6 ด้านเนือหา ( X = 4.46 S.D. = 0.57)
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะ
ได้รับในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.86 S.D. = 0.31) เป็ นลําดับที 1 โดยเรี ยงลําดับความ
คิดเห็นรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี หนังสืออ่านเพิมเติมปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู้ภูมิ
ปั ญญาและวัฒนธรรมท้องถิน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.93 S.D. = 0.25) ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื องราวความเป็ นมาของท้องถินและช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
รักและภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.86
S.D.= 0.34) มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใช้เป็ นหนังสืออ่านเพิมเติมสําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.83 S.D. = 0.37) และสามารถนํา
ความรู้ทีได้จากหนังสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด
( X = 4.80 S.D. = 0.40)
ลําดับที 2 ด้านแบบฝึ กหัดท้ายบท ซึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด ( X = 4.71 S.D. = 0.50) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี หนังสื ออ่านเพิมเติม
ส่ งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจในเนื อหามากขึน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.76
S.D. = 0.43) และส่ งเสริ มความรู้และทักษะการคิดได้หลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทีสุด ( X = 4.66 S.D. = 0.60)
ลําดับที 3 ด้านการใช้ภาษา ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.63 S.D. = 0.52) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี
การสะกดการันต์ถกู ต้องตามหลักภาษาไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.73 S.D. =
0.44) การใช้ภาษาสื อความหมายได้ชดั เจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.70 S.D. =
0.46) คําชีแจงการใช้หนังสื อชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.68 S.D. = 0.47)
และใช้ภาษาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับวัยและเข้าใจง่าย มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.56
S.D. = 0.50)
ลําดับที 4 ด้านภาพประกอบและแผนที ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุด ( X = 4.60 S.D. = 0.53) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี จํานวนภาพประกอบ
สอดคล้องกับเนื อหา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X =4.66 S.D. = 0.47) ขนาดของ
ภาพประกอบเหมาะสมกับหน้ากระดาษและขนาดของตัวอักษร มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด
( X = 4.63 S.D. = 0.61) ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน มีความ
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คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.60 S.D. = 0.49) และลักษณะของภาพประกอบสี สันสวยงาม
และชัดเจน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.53 S.D. = 0.68)
ลําดับที 5 ด้านลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุด ( X = 4.59 S.D. = 0.50) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี คุณภาพของกระดาษที
ใช้พิมพ์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.83 S.D. = 0.37) การจัดทํารู ปเล่มสวยงาม เปิ ด
อ่านได้ง่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.70 S.D. = 0.46) ตัวอักษรทีพิมพ์สวยงาม
อ่านง่ายและชัดเจน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.66 S.D. = 0.47) สีสนั สวยงามดึงดูด
ความสนใจ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.60 S.D. = 0.62) การบรรจุคาํ หรื อข้อความ
ในแต่ละหน้าทําได้เหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.56 S.D. = 0.62) ขนาด
ของตัวอักษร การวางจังหวะการพิมพ์ตวั อักษร การจัดช่องว่างระหว่างภาพและตัวอักษรเหมาะสม
กับระดับชันและวัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.53 S.D. = 0.62) ขนาดและความ
หนาของหนังสือ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.50 S.D. = 0.62) และลักษณะของปก
หนังสือน่าสนใจชวนให้อยากอ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.33 S.D. = 0.60)
ลําดับที 6 ด้านเนื อหา ซึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46 S.D. =
0.57) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี หนังสื ออ่านเพิมเติมช่วยเพิมพูนความรู้ให้กบั
ผูเ้ รี ยน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.66 S.D. = 0.47) การจัดลําดับเนื อหาง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ และสามารถสรุ ปเรื องราวหรื อใจความสําคัญของเรื องได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.46 S.D. = 0.62) ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( X = 4.40 S.D. = 0.67) และความยาวแต่ละเรื องเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเ้ รี ยน มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.33 S.D. = 0.66)
ส่วนในด้านข้อเสนอแนะเพิมเติมทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติมของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยน
ต้องการให้เพิมสี สนั ของปกหนังสือและภาพประกอบลายเส้นให้มีความสวยงามมากยิงขึ น รวมทัง
เพิมรู ปภาพประกอบในเล่มให้มากขึนด้วย นอกจากนี ยังให้ขอ้ เสนอแนะว่าหนังสื ออ่านเพิมเติ มที
ผูว้ ิจยั สร้ างขึ นนันมีการจัดทํารู ปเล่มได้น่ าอ่าน มีภาพประกอบสวยงาม ลักษณะตัวอักษรน่ าอ่าน
รวมทังกระดาษทีใช้ช่วยให้รู้สึกสบายตาเวลาอ่านอีกด้วย ตลอดจนเนื อหาในหนังสื อได้รับการเรี ยบ
เรี ยงเป็ นอย่างดี ใช้ภาษาทีช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจง่าย สามารถเพิมพูนความรู้และส่งเสริ มให้เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนาหนังสื ออ่ านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม
เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สําหรั บนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาตอนต้น จังหวัด นครศรี ธรรมราช ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยํา
ถินแดนเคร็ ง สําหรับนัก เรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ 3) ศึก ษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง โดยใน
การวิ จ ัย ครั งนี ผูว้ ิ จ ัย ได้ส ร้ างหนัง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํา หรั บ นัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยศึกษารู ปแบบและองค์ประกอบของหนังสื ออ่าน
เพิมเติมจากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เพือเก็บข้อมูลเชิงลึกของชุมชน
จากผูม้ ีความรู้จาํ นวน 41 คน หลังจากนันจึงจัดประเด็นกลุ่มสนทนากับกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน
ชาวบ้านและผูน้ าํ ชุมชนอีกจํานวน 10 คน เพือตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของเนื อหาแล้ว
จึงนําข้อมูลทังหมดทีได้รับมาสังเคราะห์เพือสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมทีมีประสิทธิภาพ ประชากรที
ใช้ในการวิจยั ครั งนี คื อ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 8 ห้องเรี ยน รวม
274 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน
1 ห้องเรี ยน รวม 30 คนซึงมาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การวิจยั ครั งนี เป็ น
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และทดสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่
1) หนังสื ออ่ านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาตอนต้น จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ซึงประกอบด้วยเนือหาจํานวน 5 บท ได้แก่ บทที 1 เรื อง เคร็ งจ๋ าอยู่ไหน บทที 2
เรื อง เล่าเรื องเก่า บทที 3 เรื อง งานบุญคนเคร็ ง บทที 4 เรื อง อาชีพคนเคร็ ง และ บทที 5 เรื อง อยาก
อยูอ่ ย่างเคร็ ง ซึงหนังสืออ่านเพิมเติมนีมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.24/80.76 2) แบบทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ซึงเป็ นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่าน
เพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนินการ
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โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองด้วยการ
ใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X )
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจยั
จากการดําเนิ นการตามขันตอนของการวิจยั ทีได้นาํ เสนอปรากฏผลการวิจยั เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีตังไว้ดงั นี
1. ผลการพัฒ นาหนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํา หรั บ นัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด พบว่า หนังสื อ
อ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนประกอบด้วยเนือหาจํานวน 5 บท ได้แก่ บทที 1 เรื อง เคร็ งจ๋ าอยู่ไหน บทที 2 เรื อง
เล่าเรื องเก่า บทที 3 เรื อง งานบุญคนเคร็ ง บทที 4 เรื อง อาชีพคนเคร็ ง และ บทที 5 เรื อง อยากอยู่
อย่างเคร็ ง เมือนําหนังสื ออ่านเพิมเติมไปใช้จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
88.24/80.76 เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 80/80 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติ มเรื องยําถิน
แดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า นักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดย
ผลการเรี ยนรู้หลังอ่านสูงกว่าผลการเรี ยนรู้ก่อนอ่าน ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2
3. ผลการศึกษาความคิด เห็น ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นที มีต่อหนังสื ออ่าน
เพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดน
เคร็ ง โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านทังหมดจํานวน 6 ด้าน
พบว่ามีผลความคิ ดเห็น อยู่ในระดับมากทีสุ ด จํานวน 5 ด้านและระดับมากจํานวน 1 ด้าน โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับ ด้านแบบฝึ กหัดท้ายบท
ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพประกอบและแผนที ด้านลักษณะรู ปเล่มและการพิมพ์ และด้านเนื อหา
ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่าในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1. ผลการพัฒ นาหนังสื ออ่านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนัก เรี ย นชัน
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จัง หวัด นครศรี ธรรมราช พบว่ า หนั ง สื อ อ่ านเพิ มเติ ม ที สร้ างขึ นมามี ค่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.24/80.76 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที 1 ทีกําหนดไว้แสดงว่า หนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ทังนี เป็ นเพราะว่าหนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
โดยเริ มตังแต่ ขนตอนการศึ
ั
กษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติ ม
จากนันจึ งศึกษาและเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั และผูร้ ู้ในท้องถินเพือสร้างและพัฒนา
หนังสืออ่านเพิมเติมให้มีเนือหาทีถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีหนังสืออ่านเพิมเติมทีผูว้ ิจยั สร้างและ
พัฒนาขึนมาประกอบด้วยองค์ประกอบต่ างๆ ที เหมาะสมต่ อการเรี ยนรู้ อนั ได้แก่ ปกหน้า ปกหลัง
ปกใน คํานํา คําชีแจง สารบัญ เนื อหาที มีการแยกเป็ นรายบทพร้อมกับมีภาพถ่ายและภาพลายเส้น
ประกอบ บรรณานุกรม รวมทังมีการประเมินผลการเรี ยนรู้จากแบบฝึ กหัดท้ายบทซึงสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของจิ น ตนา ใบกาซูยี (2536 : 147-179) และถวัลย์ มาศจรั ส (2535 : 70) ที กล่าวถึง
องค์ประกอบของหนังสื ออ่านเพิมเติ มว่าส่ วนประกอบของหนังสื ออ่านเพิมเติ มควรประกอบด้วย
ส่ ว นหน้า ของหนัง สื อ ได้แ ก่ ปกหน้า ปกหลัง หน้ า ปกใน ข้อ ความแสดงจุ ด ประสงค์ห รื อ
สารประโยชน์ข องหนังสื อ ประวัติ ค วามเป็ นมาของการจัด ทําหนังสื อ คําชี แจงการใช้หนังสื อ
หน้าสารบัญ ส่ ว นของเนื อหาของหนังสื อประกอบด้วยเนื อเรื องและภาพประกอบ ส่ วนท้ายของ
หนังสื อประกอบด้ว ยหน้าบรรณานุ ก รม หน้ากิจ กรรมอืนๆ เช่น แบบฝึ กหัด กิจ กรรมท้ายเรื อง
หลังจากนันเมือผูว้ ิจยั สร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงนําหนังสืออ่านเพิมเติมไปเสนอ
ให้อาจารย์ผคู้ วบคุ ม วิทยานิ พนธ์ต รวจสอบและเสนอแนะเพือปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว จึ งนําไปให้
ผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและประเมินความถูก ต้องและความเหมาะสมของหนังสื ออ่าน
เพิมเติมและนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไขหนังสื ออ่าน
เพิมเติมให้มีความถูกต้องเหมาะสมและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น เมือปรับปรุ งเสร็ จแล้วจึงได้นาํ หนังสื ออ่าน
เพิมเติ มไปหาประสิ ทธิภ าพซึ งผูว้ ิจ ัยดําเนิ นขันตอนการหาประสิ ทธิภาพตามแนวคิดของชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2520 : 137-138) ทีเสนอว่าให้นาํ สื อการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้แบบรายบุคคลหรื อแบบ
หนึงต่อหนึง (Individual Tryout หรื อ One to One Tryout) กับนักเรี ยนทีมีความสามารถต่างกัน คือ
นักเรี ยนเรี ยนเก่ง นักเรี ยนเรี ยนปานกลางและนักเรี ยนเรี ยนอ่อนอย่างละ 1 คน รวมจํานวน 3 คน
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แล้วจึงนําข้อบกพร่ องที ได้จากการทดลองใช้ในครังแรกนี ไปปรับปรุ งแก้ไข จากนันก็นาํ หนังสื อ
อ่านเพิมเติมที ผ่านการปรั บปรุ งแก้ไขไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนแบบกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มย่อย (Small
Group Tryout) กับนักเรี ยนทีมีความสามารถต่างกันจํานวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนเรี ยนเก่ง
นักเรี ยนเรี ยน ปานกลางและนักเรี ยนเรี ยนอ่อนอย่างละ 3 คน แล้วนําข้อบกพร่ องทีพบไปปรับปรุ ง
แก้ไข จากนันจึงนําหนังสื ออ่านเพิมเติมไปทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรี ยน
จํานวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนเรี ยนเก่ง นักเรี ยนเรี ยนปานกลางและนั กเรี ยนเรี ยนอ่อนอย่าง
ละ 10 คนและนําผลทีได้จากการทดลองใช้นีมาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ เพือให้ได้หนังสื อ
อ่านเพิมเติ มที สมบูร ณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ จะเห็น ได้ว่า หนังสื ออ่านเพิมเติ มที ผูว้ ิจยั สร้ างขึนได้
ดํา เนิ น การสร้ า งขึ นมาอย่ า งเป็ นระบบเป็ นขันตอน ผ่า นการพิ จ ารณาจากอาจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญและทดลองใช้กบั นักเรี ยนเพือปรับปรุ งข้อบกพร่ องหลายครัง รวมทังใน
การออกแบบหนังสื ออ่านเพิมเติม ผูว้ ิจยั ได้แบ่งเนื อหาของหนังสื ออ่านเพิมเติมออกเป็ น 5 บท โดย
เนื อหาแต่ ละบทมีความหลากหลายทังทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ ศาสนาและความเชื อ
การประกอบอาชี พ และวิถีชี วิต โดยเนื อหาเหล่านี ก็ได้รั บการจัด วางอย่า งสอดคล้องสั มพัน ธ์
ต่อเนืองกันในลักษณะของการบูรณาการ ตลอดจนมีการจัดเรี ยงลําดับเนือหาจากง่ายไปสู่ยากทําให้
ง่ายต่ อการอ่านและชวนให้น่าติด ตาม นอกจากนี เมื อนักเรี ย นเรี ยนเนื อหาแต่ ละบทจบแล้วจะมี
แบบฝึ กหัดท้ายบทเพือวัดและประเมินความรู้ของนักเรี ยนทําให้นักเรี ยนทราบผลการเรี ยนรู้ของ
ตนเองได้ทนั ที
จึงส่งผลให้ผลการเรี ยนรู้หลังจากอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมของนักเรี ยนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของอภิชาติ สายัณห์ (2539 : 86-88)
ได้ทาํ การวิจ ัยเรื อง การสร้ างหนังสื อสารคดี สําหรั บเด็ ก เรื อง เรารั ก พัทยา ของนัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนพัทธยานุ กูล จังหวัดชลบุรี การวิจ ัยครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้าง
หนังสื อและหาประสิ ทธิภาพของหนังสื อสารคดีสําหรับเด็ ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนที ได้จากการอ่านหนังสื อสารคดี สาํ หรั บเด็กและศึกษาความคิดเห็ นของ
นักเรี ยนทีมีต่อหนังสือสารคดีสาํ หรับเด็กทีสร้างขึน ผลการวิจยั พบว่า หนังสื อสารคดีสาํ หรับเด็กมี
ประสิ ทธิภาพ 80.19/81.46 ส่ วนจารุ ณี ยอดกันหา (2540 : 90-92) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการสร้าง
หนังสืออ่านเพิมเติม วิชาจริ ยศึกษา เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างหนังสื ออ่านเพิมเติมวิชาจริ ยศึกษา เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต
สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 หาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมที สร้างขึ น ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึก ษาผลสัมฤทธิ ทางเรี ย นที ได้จ ากการอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติ ม
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสื ออ่านเพิมเติมวิชาจริ ยศึกษา เรื อง ความซือสัตย์สุจริ ต สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 80.36/80.40 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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2. ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่ อนอ่านและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติ ม
เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ผลการ
เรี ยนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยผลการเรี ยนรู้หลังอ่านหนังสื อ
อ่านเพิมเติมสูงกว่าผลการเรี ยนรู้ก่อนอ่าน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2 ทังนี เนื องจากใน
การเรี ยนรู้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้เข้าใจเนือหาและข้อมูลทัวไปเกียวกับตําบลเคร็ ง
ซึงเป็ นชุมชนทีอยูอ่ าศัยของนักเรี ยนทําให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักในความสําคัญของเนือหาส่วน
นี มากขึน ในด้านเนือหาทีนําเสนอไว้ในหนังสื ออ่านเพิมเติมเป็ นเนื อหาทีมีความถูกต้อง เนื องจาก
แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาพัฒนาเป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติมมีความน่ าเชือถือและสามารถนําไปใช้
ในการอ้างอิงได้ ซึงผูว้ ิจยั ได้รับข้อมูลต่างๆมาจากการศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั และจากการ
สัมภาษณ์ ผรู ้ ู ้ ในท้องถิน รวมทังการจัดกลุ่ม สนทนา นอกจากนี เนื อหาที นําเสนอในหนังสื ออ่าน
เพิมเติ มแต่ ละบทยังมีความสอดคล้องสัมพัน ธ์ก ัน โดยมีก ารเรี ยงลําดับเนื อหาจากเนื อหาที เป็ น
ความรู ้ในระดับเบืองต้นไปสู่เนื อหาที เป็ นเชิงลึกมากขึ นตามลําดับและต่ อเนื องกับพืนฐานความรู้
เดิมของนักเรี ยน รวมทังหนังสื ออ่านเพิมเติมนีมีภาพถ่ายและภาพลายเส้นต่างๆ เป็ นจํานวนมากทํา
ให้นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนผูว้ ิจยั
ยังได้แบ่งเนื อหาของหนังสืออ่านเพิมเติมออกเป็ นรายบท เพือง่ายต่อการศึกษาเรี ยนรู้ และเมือศึกษา
เรี ยนรู้จบในแต่ละบทก็จะมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ในทันทีโดยการทําแบบฝึ กหัดท้ายบทของแต่
ละบททําให้นกั เรี ยนสามารถทราบผลการเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว ขณะเดียวกันการทําแบบฝึ กหัดท้าย
บทภายหลังการเรี ยนรู้ในทันทีจะทําให้นกั เรี ยนมีผลคะแนนหลังจากการอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมอยู่
ในระดับสูงซึงเป็ นการสร้างความภาคภูมิใจและยังเป็ นแรงจูงใจให้นักเรี ยนต้องการทีจะศึกษาใน
บทต่อไปอีกด้วย ในด้านของการใช้ภาษาซึงผูว้ ิจยั ใช้ภาษาทีช่วยให้นักเรี ยนเกิดความเข้าใจได้ง่าย
ภาษาทีใช้ในหนังสื ออ่านเพิมเติมมีความเหมาะสมกับวัย ของนัก เรี ยนสอดคล้องกับแนวคิด ของ
ศักดิศรี ปาณะกุล ประพิมพ์พรรณ สุ ธรรมวงค์ และนพคุณ คุณาชีวะ (2521 : 191-192 อ้างถึงใน
นันโท อ่อนเจริ ญ 2546 : 18) ซึงอธิบายลักษณะของหนังสื ออ่านเพิมเติมไว้ดงั ต่ อไปนี 1) เป็ น
หนังสือทีสามารถสนองความต้องการของนักเรี ยนได้ 2) เป็ นหนังสื อทีเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของนักเรี ยน 3) เป็ นหนังสือทีเหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของนักเรี ยนทีอ่าน
ซึงได้แก่ความเหมาะสมในการใช้ภาษา ประสบการณ์ และสิ งแวดล้อมของนักเรี ยนและควรเป็ น
เรื องจริ ง ใกล้ต ัวนักเรี ยนมากทีสุ ด 4) เป็ นหนังสื อทีให้แง่ คิด ในด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมหรื อ
สุภาษิตสอนใจ 5) เป็ นหนังสือทีมีเนือเรื องทีมีแก่นสารและมีเนื อหาสาระถูกต้อง เนื อหาความเป็ น
จริ ง มีคุณค่าต่อชีวิต มีประโยชน์ น่าสนใจให้ความเพลิดเพลิน เกิดความคิด อยากค้นคว้าหาความรู้
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เพิมเติมและยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของสมพร จารุ นัฏ (25340 : 5-8) ทีอธิบายลักษณะที
สําคัญของหนังสื ออ่านเพิมเติ มว่า 1) ช่วยส่ งเสริ มความรู้ เนื องจากหนังสื ออ่านเพิมเติมมีเนื อหา
สาระทีเกียวกับความรู้ หรื อทักษะ ความคิดรวบยอดและหลักการหรื อทฤษฎีเรื องใดเรื องหนึ งหรื อ
หลายเรื องซึงเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่านในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู้ รวมทังก่อให้เกิดความ
เจริ ญงอกงามและพัฒนาการในด้านต่างๆ 2) ส่ งเสริ มสติปัญญา เพราะหนังสื ออ่านเพิมเติมจะ
ส่งเสริ มหรื อเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่านได้พฒั นาทักษะในการสังเกต ตีความ เปรี ยบเทียบ ใช้เหตุและผล
จําแนกแจกแจง วิเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถนําความรู้และทักษะเหล่านี ไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาต่ างๆ 3) ส่ งเสริ มเจตคติ ทีเหมาะสมเพราะหนังสื ออ่านเพิมเติ ม จะ
สอดแทรกแนวความคิดทีช่วยให้ผอู ้ ่านเกิดเจตคติทีเหมาะสมในการนําความรู้นนไปใช้
ั
ตามแนวทาง
ทีพึงประสงค์ เป็ นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่ว นรวม 4) ส่ งเสริ มความเข้าใจ เนื องจากหนังสื ออ่าน
เพิมเติ มได้นาํ เสนอเนื อหาสาระในลักษณะที ส่ งเสริ มให้ผอู้ ่านสามารถทําความเข้าใจเรื องราวได้
กล่าวคือใช้ภาษาทีถูกต้องและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของผูอ้ ืน
เสนอเนื อหาตามละดับขันตอนของความรู้ (Content Structure) และตามพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผูอ้ ่าน ให้ตวั อย่างที เหมาะสม ตลอดจนใช้เทคนิ ควิธีหรื อเรื องส่ งเสริ มความเข้าใจอืนๆ เช่ น
ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คําถาม อภิธานศัพท์ เป็ นต้น 5) ส่งเสริ มการศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง
เพราะหนังสื ออ่านเพิมเติมมีลกั ษณะทีกระตุน้ ให้ผอู้ ่านเกิ ดความสนใจและกระตื อรื อร้ นทีจะศึกษา
หาความรู้ ด ้ว ยตนเอง กล่าวคื อ ผูเ้ ขี ย นควรพิจ ารณาเสนอเรื องราวที เด็ ก แต่ ละวัย สนใจ เน้น ให้
ความสําคัญและประโยชน์ของเรื องราวทีเสนอสัมพันธ์เกียวข้องกับผูเ้ รี ยน สอดแทรกคําถามยัวยุ
ต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสื ออืนๆที ผูอ้ ่านอาจจะไปศึก ษาให้ก ว้างขวางลึ กซึงขึ นตามความ
สนใจ นอกจากนียังสอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของกัญชลิกา กลวัยกลาง (2539 : 47-50) ได้ศึกษา
การสร้างหนังสืออ่านเพิมเติมเรื องสิงแวดล้อมของจังหวัดสุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 6 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนผลการเรี ยนรู้เฉลียหลังเรี ยนเรื องสิ งแวดล้อมของจังหวัดสุ โขทัย
สูงกว่าก่อนเรี ยน ส่ วนลักขณา รอดสน (2540 : 107-111)ได้ศึกษาการสร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติม
เกียวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื อง เรื อ สายนําและชีวิตชาวปทุ มธานี ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนคะแนนเฉลีย 30.07 สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
3. จากผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที มี ต่ อ
หนังสื ออ่านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อหนังสื ออ่านเพิมเติ ม
เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักเรี ยนมี
ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับมากที สุ ด จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุ ณ ค่ าและประโยชน์ ทีจะได้รั บ
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ด้านแบบฝึ กหัดท้ายบท ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพประกอบและแผนที ด้านลักษณะรู ปเล่มและการ
พิมพ์ และมีความคิดเห็นในระดับมากอีก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื อหา ทังนี เป็ นเพราะว่า นักเรี ยนมี
ความสนใจ สนุ กสนานและมีความสุ ขทีได้ศึกษาเรี ยนรู้ เกียวกับท้องถินของตนเอง โดยเนื อหาที
กํา หนดไว้ในหนังสื ออ่านเพิมเติ มเป็ นเนื อหาทีมีสาํ คัญ เป็ นเรื องใกล้ตวั ทีควรรับรู้ในฐานะเป็ น
สมาชิกคนหนึ งของชุมชนทําให้นักเรี ยนเกิดความตระหนักในความสําคัญของการเป็ นส่ วนหนึ ง
ของชุมชนซึงต้องรับรู ้เกียวกับทีตัง ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละนักเรี ยนยังสามารถ
นําความรู้ทีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปได้อีกเนืองจากเนือหาทีนําเสนอในหนังสื อ
อ่านเพิมเติมจะช่วยให้นักเรี ยนเข้าใจถึงการปรับตัวให้เข้ากับสิ งแวดล้อมทังทางด้านกายภาพและ
สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทีนักเรี ยนอาศัย
อยูอ่ ย่างเหมาะสม นอกจากนี การทีหนังสื ออ่านเพิมเติมมีรูปภาพทําให้เกิดความน่าสนใจ และดึงดูด
ให้นกั เรี ยนต้องการศึกษาเรี ยนรู้ทาํ ให้เห็นแง่มุมต่างๆของชุมชน และการทีมีภาพลายเส้นประกอบ
ทําให้นกั เรี ยนเกิดจินตนาการ เสริ มสร้างความคิด รวมทังสร้างความบันเทิงและความเบิกบานสุขใจ
อีกด้วย จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนพบว่าความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ หนังสื อ
อ่านเพิมเติมสูงสุ ด ได้แก่ ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจะได้รับทังนีเป็ นเพราะว่านักเรี ยนสามารถนํา
ความรู ้ ทีได้รั บจากหนังสื ออ่านเพิมเติ มไปใช้ได้จ ริ งในชีวิตโดยเฉพาะสามารถนําไปเป็ นข้อมูล
พืนฐานในการดําเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี ทงในการเรี
ั
ยนรู้เรื องทีตังภูมิศาสตร์
ประวัติค วามเป็ นมาของชุ มชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ศาสนาและความเชื อ เศรษฐกิ จ และการ
ประกอบอาชีพ ระบบการปกครองภายในชุ มชนและเรื องบุคคลสําคัญเนื อหาต่างๆ เหล่านี จะช่วย
เพิมความสามารถในการปรับตัวให้มีความเหมาะสมและเป็ นทียอมรับของบุคคลอืนในชุมชน ส่ วน
ความคิดเห็นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติมอันทีสองรองจากด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับ คือด้าน
แบบฝึ กหัดท้ายบทซึงอยูใ่ นระดับระดับมากทีสุ ดเช่นกันทังนีเป็ นเพราะว่าแบบฝึ กหัดท้ายบทถือเป็ น
การวัดผลและประเมินผลซึงนักเรี ยนเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมการอ่านและจะวัดและประเมินผลด้วย
ตนเองเป็ นรายบุคคลทําให้ได้รับข้อมูลป้ อนกลับหลังจากทําแบบฝึ กหัดเสร็ จทันที และเนื องจากใน
การเรี ยนรู้โดยใช้หนังสื ออ่านเพิมเติมนักเรี ยนสามารถทําแบบฝึ กหัดท้ายบทภายหลังจากการอ่านจบ
บทเรี ยนทัน ทีผลการประเมินจึงมีนักเรี ยนได้คะแนนสู งทําให้นัก เรี ยนเกิด ความภาคภูมิใจกับผล
คะแนนทีทําได้และเป็ นการเสริ มแรงให้นกั เรี ยนมีความต้องการทีจะอ่านหนังสืออ่านเพิมเติมในบท
ต่อไปด้วยเหตุนีจึงส่งผลให้ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติมเรื องยําถินแดนเคร็ ง
ในภาพรวมซึ งอยู่ในระดับมากที สุ ด ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของถวัลย์ มาศจรั ส (2535 : 13)
สมพร จารุ นัฎ (2538 : 35-44) สมทรง พิ ทัก ษ์พิเศษ (2541 : 12) และอภิ ว รรณ วี ร ะสมิท ธิ
(2544 : 18) ทีมีความเห็นเกียวกับคุ ณค่าและประโยชน์ของหนังสื ออ่านเพิมเติ มว่า 1) เป็ นแหล่ง
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ค้น คว้า หาความรู้ ข องนัก เรี ยนนอกเหนื อ จากการเรี ยนในห้อ งเรี ยน 2) สามารถใช้เ ป็ นสื อ
ประกอบการเรี ยนการสอนเรื องใดเรื องหนึง 3) ช่วยเสริ มทักษะในการอ่านและปลูกฝังนิ สัยรักการ
อ่านให้แก่ นัก เรี ยน 4) เสริ มสร้างจิ นตนาการและความคิ ดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน 5) ช่ว ยให้
นักเรี ยนได้รับความบันเทิงและความรู้ได้รับความสุ ขใจ 6) ทําให้นักเรี ยนรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง ความสนใจและพอใจของผูอ้ ่าน 7) ช่วยปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมทีดีงามของสังคมให้แก่นกั เรี ยนตามวัยเพือจะได้เติบโตขึนเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีคุณภาพในอนาคต
8) ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์และจิตใจของนักเรี ยน 9) ช่วยพัฒนาการทางบุคลิกภาพ การ
อ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กนําเหตุการณ์และเรื องราวในเรื องทีปรากฏมาพัฒนาตนเองได้ 10) ช่วย
พัฒ นาการทางภาษาคื อ ช่ ว ยให้ มี ค วามสามารถทางการฟั ง พูด อ่ า นและเขี ย น และ 11) ช่ ว ย
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การอ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กนําเหตุการณ์และเรื องราวในเรื องทีปรากฏ
มาพัฒนาตนเองได้ นอกจากนียังสอดคล้องกับทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของบรู นเนอร์ (อ้าง
ถึงในทิศนา แขมมณี 2550 : 64-68) ทีมีแนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู้ว่า 1) การจั ด โครงสร้ า งของ
ความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรี ยนรู้
ของเด็ก 2) การจัดหลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผูเ้ รี ยน
และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยนจะช่วยให้การเรี ยนรู้เกิดประสิ ทธิภาพ 3)
แรงจูงใจภายในเป็ นปัจจัยสําคัญทีจะช่วยให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ 4) การเรี ยนรู้
เกิดขึนได้จากการทีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรื อสามารถจัดประเภทของสิ งต่ างๆ ได้
อย่างเหมาะสม และ 5) การเรี ยนรู้ทีได้ผลดีทีสุ ด คือการให้ผเู้ รี ยนค้นพบการเรี ยนรู้ด ้วยตนเอง
(Discovery Learning) นอกจากนี ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ั ย ของนั ท กาญจน์ อาจิ ณ าจารย์
(2544 : 74-83) ได้สร้ างหนังสื ออ่ านเพิมเติ มเรื องประเพณี ท้อ งถินระยองสํา หรั บนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความคิด เห็นด้านรู ปเล่มและการ
พิมพ์ ด้านเนือหา ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพประกอบ/แผนภูมิและด้านคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับ
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก รวมทังสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของนันโท อ่อนเจริ ญ (2546 : 91-105)
ได้สร้ างหนังสื ออ่านเพิมเติ มเรื องศาสนาสากลในกลุ่มสาระการเรี ย นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรั บนักเรี ยนในระดับช่วงชันที 4 ของกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ครู ผสู้ อนและนักเรี ยนมีความเห็นเกียวกับด้านเนือหา ด้านการสอน
เนื อหา ด้า นการใช้ภ าษาและด้า นคุ ณ ประโยชน์ ข องหนัง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื องศาสนาสากล
สอดคล้องกันว่าเหมาะสมในระดับมาก
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า หนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนทําให้นกั เรี ยนมี
ผลการเรี ยนรู้หลังอ่านสูงกว่าก่อนอ่าน รวมทังนักเรี ยนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุด ดังนันผูว้ ิจยั จึงสรุ ปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกียวกับประเด็นต่อไปนีคือ ข้อเสนอแนะทัวไป
ในการนําหนังสื ออ่านเพิมเติมไปใช้และข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ครังต่อไปดังต่อไปนี
ข้ อเสนอแนะทัวไปในการนําหนังสืออ่ านเพิมเติมไปใช้
1. จากการวิจ ัย พบว่า หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมาซึงมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์นนั
สามารถใช้เป็ นสื อการเรี ยนเพื อเพิมความรู้ เกี ยวกับท้องถินสําหรั บนักเรี ยนเป็ นรายบุ ค คลโดย
การศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยน ดังนันหากครู ผสู้ อนต้องการให้นักเรี ยนศึก ษาหนังสื ออ่าน
เพิมเติมนี ควรให้คาํ แนะนําและชีแจงวิธีการศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองแก่นกั เรี ยน
2. จากการวิจยั พบว่า ภายหลังจากการประเมินผลการเรี ยนรู้ หลังอ่านหนังสื ออ่า น
เพิมเติมของนักเรี ยนแล้ว นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้หลังอ่านสูงกว่าก่อนอ่านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าหนังสืออ่านเพิมเติมช่วยทําให้นกั เรี ยนมีความรู้เกียวกับท้องถินมากขึน
จึงควรส่งเสริ มให้นกั เรี ยนศึกษาเรี ยนรู้จากหนังสืออ่านเพิมเติมรวมทังนําไปใช้เกี ยวกับรายวิชาทีมี
เนือหาเกียวกับท้องถิน
3. ในการพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติมควรออกแบบหน้าปกรวมทังใช้ภาพถ่าย และภาพ
ลายเส้นต่างๆในส่วนของเนือหาให้มีสีสนั และชัดเจนมากขึน เพือดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน
4. ผูว้ ิจยั ควรใช้แบบฝึ กหัดท้ายบททีมีความหลากหลายเพือส่ งเสริ มทักษะการคิดของ
นักเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือสร้างและพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ อืนๆ
เช่ น กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น เพือให้มหี นังสืออ่านเพิมเติมทีมีความหลากหลายด้านเนื อหาและเพือให้
นักเรี ยนสามารถนําไปศึกษาได้ทุกเวลา ทุกสถานที
2. ควรนําหนังสื ออ่านเพิมเติมไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ร่วมกับวิธีสอนอืนๆเช่น วิธี
สอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบทัศนศึกษา วิธีสอนแบบเรี ยนรู้ ร่ว มกัน เป็ นต้น เพือส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีคุณลักษณะรักการอ่านเพิมขึน
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รายชือผู้เชียวชาญ
รายชือผู้เชียวชาญเพือสั มภาษณ์ ข้อมูลพืนฐานในการสร้ างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยํา
ถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 41 คน
กลุ่มพระสงฆ์
1. พระครู โสภิตธรรมานุรักษ์ อายุ 85 ปี เจ้าอาวาสวัดควนชะลิก
2. พระครู วรธรรมาราม อายุ 70 ปี เจ้าอาวาสวัดควนยาว
3. แม่ชีผอ่ ง คงจันทร์ อายุ 90 ปี วัดควนป้ อม
ผูร้ ู้ในท้องถิน
1. นายประคอง คงเกือ อายุ 52 ปี อาชีพสานกระจูด
2. นายปวัน พรหมพิทกั ษ์ อายุ 51 ปี อาชีพนักวิชาการพัฒนาการชุมจังหวัดพัทลุง
3. นางอํานวย รัตนะ อายุ 75 ปี อาชีพสานกระจูด
4. นายมนตรี เดชเปี ย อายุ 44 ปี อาชีพเจ้าหน้าทีหน่วยพิทกั ษ์ป่าควนเคร็ ง
5. นายวาด ดวงอรุ ณ อายุ 83 ปี อาชีพทําสวน
6. นายอรุ ณ ทองดํา อายุ 72 ปี อาชีพทําสวน
7. นายอัธยา ทองดํา อายุ 42 ปี อาชีพเจ้าหน้าทีหน่วยพิทกั ษ์ป่าควนเคร็ ง
8. นายศักดิชาย พรหมพิทกั ษ์ อายุ 55 ปี อาชีพรับราชการครู
ชาวบ้าน
1. นางสาย พรหมพิทกั ษ์ อายุ 77 ปี อาชีพขายนําผึง
2. นางเผียน คงเกือ อายุ 80 ปี อาชีพค้าขาย ต้มเหล้า
3. นายสนชัย สุ ขสวัสดิ อายุ 49 ปี อาชีพแพทย์ประจําตําบล
4. นางอินทร์ ภิรมรักษ์ อายุ 77 ปี อาชีพทําสวน
5. นางอัว ภิรมรักษ์ อายุ 86 ปี อาชีพ ทําสวน
6. นางเอียด สมประดิษฐ์ อายุ 77 ปี อาชีพสานกระจูด
7. นางส้มจีน ภิรมรักษ์ อายุ 79 ปี อาชีพทําสวน
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8. นางประกอบ เพ็ชรสังข์ อาชีพ 68 ปี อาชีพสานกระจูด
9. นายคล่อง ชูถึง อายุ 71 ปี อาชีพทํานา
10. นางกลํา คงเทพ อายุ 83 ปี อาชีพทํานา
11. นายรุ่ น คงเกือ อายุ 84 ปี อาชีพต้มเหล้า
12. นางปาน พรหมนุ่น อายุ71 ปี อาชีพทําปลาแห้งขาย
13. นายแดง ชูขจร อายุ 68 ปี อาชีพรับจ้างรํามโนราห์
14. นายคะนอง สุขแก้วณรงค์ อายุ 57ปี อาชีพถอนกระจูดขาย
15. นางอํา คงแก้ว อายุ 85 ปี อาชีพสานกระจูด
16. นายธนากร รักธรรม อายุ 39ปี อาชีพหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ า
17. นายวรรนิจ หนูแย้ม อายุ 57ปี อาชีพทําสวน
18. นายถวิล สุ ขสวัสดิ อายุ 65ปี อาชีพถอนกระจูด
19. นางทิม ดวงอรุ ณ อายุ 74 ปี อาชีพสานกระจูด
20. นายธวัช พรหมนุ่น อายุ 39 ปี อาชีพหาปลา
21. นายสมชาย เหลือสม อายุ 42 ปี อาชีพหาปลา
22. นายสิทธิชยั หมวดทอง อายุ 33ปี อาชีพหาปลา
23. นายมนตรี ชุมตะวัน อายุ 32 ปี อาชีพหาปลา
24. นายบุญยัง ปานช่วย อายุ 50ปี อาชีพหาปลา
25. นายสุพจน์ ขุนนิล อายุ 39ปี อาชีพหาปลา
26. นายสายัณ วรรณแก้ว อายุ32 ปี อาชีพหาปลา
27. นางล้อม ทองแก้ว อายุ92 ปี อาชีพทําสวน สานกระจูด
ผูน้ าํ ชุมชน
1. นายสมเอก อินทร์ช่วย อายุ 55ปี อาชีพนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเคร็ ง
2. นายเจียน แก้วประดิษฐ์ อายุ 79ปี อาชีพอดีตกํานัน
3. นายนพดล พรหมแก้ว อายุ 53 ปี อาชีพผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7
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รายชือผู้เชียวชาญ
รายชือผู้เชียวชาญเพือจัดกลุ่มสนทนาข้อมูลพืนฐานในการสร้ างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม
เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 10 คน
1. พระครู วรธรรมาราม อายุ 70 ปี เจ้าอาวาสวัดควนยาว
2. นายสมเอก อินทร์ช่วย อายุ 55ปี อาชีพนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเคร็ ง
3. นายประคอง คงเกือ อายุ 52 ปี อาชีพสานกระจูด
4. นายปวัน พรหมพิทกั ษ์ อายุ 51 ปี อาชีพนักวิชาการพัฒนาการชุมจังหวัดพัทลุง
5. นางอํานวย รัตนะ อายุ 75 ปี อาชีพสานกระจูด
6. นายมนตรี เดชเปี ย อายุ 44 ปี อาชีพเจ้าหน้าทีหน่วยพิทกั ษ์ป่าควนเคร็ ง
7. นายวาด ดวงอรุ ณ อายุ 83 ปี อาชีพทําสวน
8. นายอรุ ณ ทองดํา อายุ 72 ปี อาชีพทําสวน
9. นายอัธยา ทองดํา อายุ 42 ปี อาชีพเจ้าหน้าทีหน่วยพิทกั ษ์ป่าควนเคร็ ง
10. นายศักดิชาย พรหมพิทกั ษ์ อายุ 55 ปี อาชีพรับราชการครู
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้ านภาษาและจัดวางรู ปเล่มของหนังสือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชลิต หนูนาค
นักวิชาการช่างศิลป์ ชํานาญการ 8
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังอ่ านหนังสื ออ่ าน
เพิมเติม และแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ

อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์อนัน ปั นอินทร์

อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น

รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์ ทีมีโครงสร้างเรื องการพัฒนาหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ใน
ท้องถิน ชาวบ้านและผูน้ าํ ชุมชน)
ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาเรื องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สําหรั บกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ใน
ท้องถิน ชาวบ้านและผูน้ าํ ชุมชน)
แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สําหรับผูเ้ ชียวชาญ)
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แบบประเมินความตรงเชิงเนื อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อสอบก่อนและ
หลังอ่านหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
นครศรี ธรรมราช (สําหรับผูเ้ ชียวชาญ)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
หนัง สื อ อ่า นเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บ นัก เรี ยนชันมัธยมศึ ก ษาตอนต้น จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (สําหรับผูเ้ ชียวชาญ)
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แบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้ าง
เรืองการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรืองยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผู้รู้ ในท้ องถิน ชาวบ้ าน และผู้นําชุมชน)
คําชีแจง
แบบสัมภาษณ์ ทีมีโ ครงสร้ างนี เป็ นแบบสัมภาษณ์ สําหรั บกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน
ชาวบ้า น และผู ้น ํ า ชุ ม ชนเพื อศึ ก ษาเนื อหาของข้อ มู ล ตํา บลเคร็ ง อํา เภอชะอวด จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช และนําผลข้อมูลทีได้ไปพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นัก เรี ย นชันมัธยมศึก ษาตอนต้น จังหวัด นครศรี ธรรมราชให้มีค วามสมบูรณ์ ต่ อไป โดยแบบ
สัมภาษณ์มีทงหมด
ั
3 ตอนได้แก่
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์เพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ

ผูว้ ิจยั
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที1 ข้ อมูลทัวไป
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อายุ

( ) 21-30 ปี
( ) 61-70 ปี

( ) 31-40 ปี
( ) 71-80 ปี

( ) 41-50 ปี
( ) 81-90 ปี

อาชีพ ( ) นักบวช.................................................
( ) ข้าราชการ..............................................
( ) งานฝี มือ.................................................
( ) เกษตรกร................................................
( ) อืน ๆ ......................................................
ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาเอก
( ) อืน ๆ..................................................

( ) 51-60 ปี
( ) 91-100 ปี
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ตอนที 2 ประเด็นทีใช้ ในการสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.สภาพทางภูมศิ าสตร์
1.1 พรุ มีความหมายว่าอะไรและมีลกั ษณะอย่างไร
1.2 ทีตัง ขนาด อาณาเขตของพรุ ควนเคร็ งเป็ นอย่างไร
1.3 ทีตัง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และประชากรของตําบลเคร็ งเป็ นอย่างไร
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ(พืชและสัตว์)ทีพรุ ควนเคร็ งมีอะไรบ้าง
1.5 ปลาลําพันทีสูญพันธุไ์ ปแล้วมีลกั ษณะ และการดํารงชีวิตอย่างไร
1.6 ช้างค่อมทีสูญพันธุไ์ ปแล้วมีลกั ษณะ และการดํารงชีวิตอย่างไร
1.7 การติดต่อสือสารและคมนาคมของกลุ่มคนทีอาศัยอยูใ่ นพรุ ควนเคร็ งมีวิธีการอย่างไรและ
ใช้พาหนะประเภทใด
2. ประวัตคิ วามเป็ นมา
2.1 คําว่า “เคร็ ง” มีความเป็ นมาอย่างไร
2.2 กลุ่มคนทีตําบลเคร็ งเข้ามาอาศัยอยูต่ งแต่
ั สมัยใดและตังถินฐานทีอยูบ่ ริ เวณใดบ้าง
2.3 กลุ่มคนกลุ่มแรกทีอพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นตําบลเคร็ งคือกลุม่ ใด เหตุใดคนกลุ่มนีจึงอพยพ
เข้ามาอยูท่ ีนี
2.4 คําว่า “เกลอ” มีความหมายและมีความสําคัญอย่างไร
3. วิถีชีวติ และภูมปิ ั ญญาของชุ มชน
3.1 จากสภาพภูมิศาสตร์เป็ นผลให้คนในตําบลเคร็ งมีความเป็ นอยูแ่ ละวิถีดาํ เนินชีวิตอย่างไร
3.2 ในด้านสุขอนามัย โรคทีพบในตําบลเคร็ งได้แก่โรค มีวิธีการรักษาอย่างไร
และมียาพืนบ้านอะไรบ้าง
3.3 กลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีวิธีการในการจับผึงอย่างไร
3.4 กลุ่มคนในตําบลเคร็ งช้เครื องมือและมีวิธีการจับปลาอย่างไร
3.5 ทีตําบลเคร็ งได้นาํ ปลามาถนอมอาหารโดยวิธีการใดบ้างและมีขนตอนอย่
ั
างไร
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4. ศาสนาและความเชือ
4.1 ชาวบ้านในตําบลเคร็ งมีความเชือเรื องการนับถือสิงสิงศักดิสิ ทธิอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึง
มีศรัทธาหรื อมีความเชือในสิงนัน
4.2 คําว่าทวด หรื อหลาทวดในทีนีหมายถึงอะไร และมีพิธีกรรมบูชาอย่างไร
4.3 ประเพณี ของกลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีประเพณี อะไรบ้าง และมีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร
4.4 การละเล่นของกลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีอะไรบ้างและการละเล่นแต่ละชนิ ดมีวิธีเล่นอย่างไร
5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
5.1 ชาวบ้านในตําบลเคร็ งประกอบอาชีพอะไร ในแต่ละอาชีพมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิอย่างไร
5.2 กลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีการค้าขายอะไร ใช้เส้นทางใดในการค้าขาย
6. ระบบการปกครอง
6.1 อาณาเขตการปกครองของตําบลเคร็ งในอดีตมีการแบ่งอย่างไร
6.2 ผูน้ าํ ชุมชนในอดีตทีชาวบ้านให้การยอมรับนับถือได้แก่บุคคลใด
6.3 เสือ (โจร) มีความสําคัญต่อตําบลเคร็ งอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์หรื อ
ประวัติของเสือ (โจร) ทีมีอิทธิพลต่อตําบลเคร็ ง
7. บุคคลสําคัญ
7.1 บุคคลสําคัญของตําบลเคร็ งได้แก่ใครบ้าง และบุคคลเหล่านันมีความสําคัญอย่างไร
7.2 ตาหลวงจางมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร และมีความสําคัญในเรื องใด
7.3 ขุนสมรรถเคร็ งนิคมมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร และมีความสําคัญในเรื องใด
7.4 ตาสงค์ สุขทองมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร และมีความสําคัญในเรื องใด
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะอืนๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
ลงชือ
(....................................................)

100
ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนา
เรืองการพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(สําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผู้รู้ ในท้ องถิน ชาวบ้ าน และผู้นําชุมชน)
คําชีแจง
ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนานี เป็ นประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาสําหรับกลุ่มพระสงฆ์ ผูร้ ู้ใน
ท้องถิน ชาวบ้าน และผูน้ าํ ชุมชนเพือตรวจสอบเนือหาและความถูกต้องของข้อมูลตําบลเคร็ ง อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช และนําผลข้อมูลทีได้ไปพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติมเรื องยําถินแดน
เคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดย
ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนามีทงหมด
ั
3 ตอนได้แก่
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามทีเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นประเด็นทีใช้ในการจัดกลุ่มสนทนาเกียวกับข้อมูลของตําบลเคร็ ง อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 เป็ นประเด็นทีใช้ในการจัดกลุ่มสนทนาเพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ

ผูว้ ิจยั
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที1 ข้ อมูลทัวไป
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อายุ

( ) 21-30 ปี
( ) 61-70 ปี

( ) 31-40 ปี
( ) 71-80 ปี

( ) 41-50 ปี
( ) 81-90 ปี

อาชีพ ( ) นักบวช.................................................
( ) ข้าราชการ..............................................
( ) งานฝี มือ.................................................
( ) เกษตรกร................................................
( ) อืน ๆ ......................................................
ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาเอก
( ) อืน ๆ..................................................

( ) 51-60 ปี
( ) 91-100 ปี
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ตอนที 2 ประเด็นการจัดกลุ่มสนทนาเกียวกับเนือหาข้ อมูลของตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สภาพทางภูมศิ าสตร์
1.1 พรุ มีความหมายว่าอะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
1.2 ทีตัง ขนาด อาณาเขตของพรุ ควนเคร็ งเป็ นอย่างไร
1.3 ทีตัง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และประชากรของตําบลเคร็ งเป็ นอย่างไร
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ(พืชและสัตว์)ทีพรุ ควนเคร็ งมีอะไรบ้าง
1.5 ปลาลําพันทีสูญพันธุไ์ ปแล้วมีลกั ษณะ และการดํารงชีวิตอย่างไร
1.6 ช้างค่อมทีสูญพันธุไ์ ปแล้วมีลกั ษณะ และการดํารงชีวิตอย่างไร
1.7 การติดต่อสือสารและคมนาคมของกลุ่มคนทีอาศัยอยูใ่ นพรุ ควนเคร็ งมีวิธีการอย่างไรและ
ใช้พาหนะประเภทใด
2. ประวัตคิ วามเป็ นมา
2.1 คําว่า“เคร็ ง” มีความเป็ นมาอย่างไร
2.2 กลุ่มคนทีตําบลเคร็ งเข้ามาอาศัยอยูต่ งแต่
ั สมัยใดและตังถินฐานทีอยูบ่ ริ เวณใดบ้าง
2.3 กลุ่มคนกลุ่มแรกทีอพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นตําบลเคร็ งคือกลุม่ ใด เหตุใดคนกลุ่มนีจึงอพยพ
เข้ามาอยูท่ ีนี
2.4 คําว่า “เกลอ” มีความหมายและมีความสําคัญอย่างไร
3. วิถีชีวติ และภูมปิ ั ญญาของชุ มชน
3.1 จากสภาพภูมิศาสตร์เป็ นผลให้คนในตําบลเคร็ งมีความเป็ นอยูแ่ ละวิถีดาํ เนินชีวิตอย่างไร
3.2 ในด้านสุขอนามัย โรคทีพบในตําบลเคร็ งได้แก่โรค มีวิธีการรักษาอย่างไรและมียาพืนบ้าน
อะไรบ้าง
3.3 กลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีวิธีการในการจับผึงอย่างไร
3.4 กลุ่มคนในตําบลเคร็ งใช้เครื องมือและมีวิธีการจับปลาอย่างไร
3.5 ทีตําบลเคร็ งได้นาํ ปลามาถนอมอาหารโดยวิธีการใดบ้างและมีขนตอนอย่
ั
างไร
4. ศาสนาและความเชือ
4.1 ชาวบ้านในตําบลเคร็ งมีความเชือเรื องการนับถือสิงสิงศักดิสิทธิอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงมี
ศรัทธาหรื อมีความเชือในสิงนัน
4.2 คําว่าทวด หรื อหลาทวดในทีนีหมายถึงอะไร และมีพิธีกรรมบูชาอย่างไร
4.3 ประเพณี ของกลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีประเพณี อะไรบ้าง และมีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร
4.4 การละเล่นของกลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีอะไรบ้างและการละเล่นแต่ละชนิดมีวิธีเล่นอย่างไร
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5. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
5.1 ชาวบ้านในตําบลเคร็ งประกอบอาชีพอะไร ในแต่ละอาชีพมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิอย่างไร
5.2 กลุ่มคนในตําบลเคร็ งมีการค้าขายอะไร ใช้เส้นทางใดในการค้าขาย
6. ระบบการปกครอง
6.1 อาณาเขตการปกครองของตําบลเคร็ งในอดีตมีการแบ่งอย่างไร
6.2 ผูน้ าํ ชุมชนในอดีตทีชาวบ้านให้การยอมรับนับถือได้แก่บุคคลใด
6.3 เสือ (โจร) มีความสําคัญต่อตําบลเคร็ งอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์หรื อ
ประวัติของเสือ (โจร) ทีมีอิทธิพลต่อตําบลเคร็ ง
7. บุคคลสํ าคัญ
7.1 บุคคลสําคัญของตําบลเคร็ งได้แก่ใครบ้าง และบุคคลเหล่านันมีความสําคัญอย่างไร
7.2 ตาหลวงจางมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร และมีความสําคัญในเรื องใด
7.3 ขุนสมรรถเคร็ งนิคมมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร และมีความสําคัญในเรื องใด
7.4 ตาสงค์ สุขทองมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร และมีความสําคัญในเรื องใด
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะอืนๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
ลงชือ
(....................................................)
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิมเติม
เรือง ยําถินแดนเคร็ง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
สําหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
แบบประเมินฉบับนีเป็ นแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อหนังสื อ อ่าน
เพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง เป็ นการประเมิ น คุ ณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติ ม เพือหาข้อมูล
เบืองต้น ในการนําไปใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยแบบ
ประเมินความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพของหนังสื ออ่านเพิมเติมนี มีทงหมด
ั
2 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม
เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 2 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ดเพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ
ดังนัน ขอให้ท่านประเมินความคิ ดเห็ นโดยทําเครื องหมาย (9) ลงในช่ องคะแนน
ความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความคิดเห็น เห็นด้วยอยูใ่ นระดับ มากทีสุด
ความคิดเห็น เห็นด้วยอยูใ่ นระดับ มาก
ความคิดเห็น เห็นด้วยอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ความคิดเห็น เห็นด้วยอยูใ่ นระดับ น้อย
ความคิดเห็น เห็นด้วยอยูใ่ นระดับ น้อยทีสุด

ผูว้ ิจยั
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
รายการประเมิน
1) เนือหาสาระ
1.1 เนือหาถูกต้องตามหลักวิชา
1.2 ความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับชันและความสามารถในการ
อ่านของเด็ก
1.3 สาระความรู้มีแก่นสาร
1.4 เนือหาให้ความรู ้ชวนให้
ติดตามอ่าน
2) การนําเสนอเนือหา
2.1 นําเสนอในโครงสร้างที
เหมาะสมเข้าใจง่าย
2.2 จัดลําดับเนือหาในแต่ละบท
เชือมโยงสัมพันธ์กนั
2.3 เพิมพูนความรู ้ ความเข้าใจและ
เสริ มสร้างการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่ามากขึน
2.4 รายละเอียดของเนื อหา
ครบถ้วน
3) การใช้ ภาษา
3.1 ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย สือ
ความหมายชัดเจน
3.2 กะทัดรัดและถูกต้องตาม หลัก
ภาษา

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
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รายการประเมิน
4) องค์ประกอบอืนของหนังสือ
4.1 คํานํา
4.2 สารบัญมีรายละเอียดครบถ้วน
4.3 คําชีแจงการใช้หนังสื อชัดเจน
4.4 แบบฝึ กหัดหลากหลาย ง่ายต่อ
การทดสอบด้วยตนเอง
4.5 บรรณานุกรมครบถ้วนถูกต้อง
5) ลักษณะการจัดวางรู ปเล่มของ
หนังสือ
5.1 ลักษณะรู ปเล่ม สีสนั และ
ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการ
พกพา สวยงาม
5.2 ปกหนังสือสีสนั สวยงาม
น่าสนใจ มีปกในครบถ้วน
5.3 ขนาดตัวอักษรอ่านง่ายกับ
ระดับชันหรื อวัย พิมพ์ชดั เจน
5.4 การบรรจุคาํ หรื อข้อความใน
แต่ละหน้าการวางหน้าตัวอักษร
ชวนอ่านสบายตา
5.5 ภาพประกอบสีสนั ดึงดูดความ
สนใจ สือความหมายชัดเจน
5.6 การวางภาพประกอบ การ
พิมพ์ตวั อักษรและการวางช่องว่าง
ทําให้ชวนอ่าน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ระดับความคิดเห็น

107
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ระดับความคิดเห็น

6) คุณค่าหรือประโยชน์ ทีได้ รับ
6.1 ส่งเสริ มให้เกิดความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ในทางทีดี
6.2 ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตท้องถิน
ปัจจุบนั ดียงขึ
ิ น
6.3 ปลูกฝังทัศนคติทีดีต่อ
การอ่านและการศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเอง
6.4 สามารถนําความรู้ทีได้จาก
หนังสือไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6.5 ปลูกฝังให้เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน
6.6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้เห็นคุณค่า
ของแหล่งเรี ยนรู้และเกิดเจตคติทีดี
พร้อมทีจะอนุรักษ์ของดีของ
ท้องถินเอาไว้
ตอนที 2 ข้อเสนอแนะอืนๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
ลงชือ
(....................................................)
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังอ่าน
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง ยําถินแดนเคร็งสําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คําชีแจง ข้อสอบนี เป็ นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก คําตอบเดียว
คําสัง
ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื องหมาย X ลงใน
กระดาษคําตอบ
สภาพภูมศิ าสตร์
1. สภาพทีตังและลักษณะภูมิประเทศของตําบลเคร็ งส่วนใหญ่มีลกั ษณะอย่างไร (ความจํา)
ก. ทีราบลุ่มแม่นาํ
ข. ทีราบชายฝังทะเล
ค. ป่ าพรุ ทีมีนาท่
ํ วมขัง
ง. ทีราบเชิงเขามีป่าดิบชืน
2. บางส่วนของตําบลเคร็ งมีลกั ษณะเป็ นควน คําทีขีดเส้นใต้มลี กั ษณะภูมิประเทศอย่างไร
(ความจํา)
ก. ทีราบเชิงเขา
ข. ทีราบนําท่วมถึง
ค. ทีเนินมีความสูง
ง. ชายหาดโคลนเลน
3. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีผลต่อ
ภูมิอากาศอย่างไร (ความเข้าใจ)
ก. อากาศหนาวเย็น
ข. อากาศร้อนอบอ้าว
ค. ฝนตกชุกมีนาท่
ํ วมขัง
ง. ตอนกลางวันร้อนมาก ตอนกลางคืนหนาวจัด
4. ปริ มาณฝนทีตกในตําบลเคร็ งส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของสิงใด (ความเข้าใจ)
ก. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ข. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. พายุดีเปรสชันจากอ่าวไทย
ง. ลมฝ่ ายใต้และลมทะเล
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5.

หากนักเรี ยนอาศัยอยูใ่ นเคร็ งตังแต่อดีตนักเรี ยนจะเลือกใช้พาหนะใดในการคมนาคมจึงจะ
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสิงแวดล้อม (นําไปใช้)
ก. แพไม้ไผ่
ข. เรื อขนาดเล็ก
ค. วัวเทียมเกวียน
ง. รถลากหรื อรถเข็น
6. เมือพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเคร็ งซึงเป็ นพรุ ท่านจะ
ประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสม (นําไปใช้)
ก. ทําสวนยางพารา
ข. เก็บของป่ าขาย
ค. ทําเครื องจักสาน
ง. ทําประมงชายฝัง
7. เหตุใดจึงกล่าวว่าพรุ ควนเคร็ งเป็ นพืนทีทีมีระบบนิเวศทีสําคัญมากแห่งหนึ งของภาคใต้
(วิเคราะห์)
ก. พืนทีมีสตั ว์นาหลายสายพั
ํ
นธุ์
ข. เป็ นจุดรับนําจากภูเขาบรรทัด
ค. เป็ นเขตป่ าดิบชืนในเขตสามจังหวัด
ง. อยูใ่ นเขตรอยต่อลุ่มนําปากพนังกับทะเลสาบสงขลา
8. จากสาเหตุของปัญหาป่ าพรุ ในเคร็ งถูกบุกรุ กทําลายควรจะแก้ไขด้วยวิธีใด (วิเคราะห์)
ก. ออกกฎหมายห้ามตัดไม้ของชุมชน
ข. ห้ามคนในท้องถินเข้าไปเก็บของป่ า
ค. กําหนดเขตพืนทีเพาะปลูกของชุมชน
ง. ส่งเสริ มให้เป็ นเขตป่ าอนุรักษ์ของประเทศ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
9. คําว่า “เคร็ ง” สันนิษฐานว่าเพียนมาจากข้อใด (ความจํา)
ก. เข่ง
ข. นําเค็ม
ค. เคร่ งครัด
ง. ครื นเครง
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10. โรคใดทีพบมากในตําบลเคร็ งและในอดีตไม่สามารถรักษาได้ (ความจํา)
ก. โรคบิด
ข. โรคเท้าช้าง
ค. โรคมาลาเรี ย
ง. โรคอหิวาตกโรค
11. จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาและคําบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในท้องถินเชือว่าสภาพภูมิ
ประเทศของเคร็ งในอดีตเป็ นอย่างไร (ความจํา)
ก. เป็ นเกาะ
ข. เป็ นหุบเขา
ค. เป็ นสันทราย
ง. เป็ นภูเขาสูง
12. การตังถินฐานของผูค้ นในเคร็ งเกิดขึนชัดเจนในสมัยใด (ความจํา)
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
13. จากสภาพภูมิศาสตร์ ปัญหาสําคัญในอดีตของตําบลเคร็ งคือปัญหาในเรื องใด (ความเข้าใจ)
ก. ฝนแล้ง ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ดินถล่มบริ เวณเชิงเขา
ข. มีนาท่
ํ วมขัง ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีโรคระบาด
ค. ขาดแคลนนําจืด การคมนาคมไม่สะดวก มีนาท่
ํ วมขัง
ง. มีสตั ว์ร้ายมาก การคมนาคมไม่สะดวก มีโรคภัยไข้เจ็บ
14. การทีทําให้คนหัวไทรและคนเชียรใหญ่ยา้ ยเข้ามาในเคร็ งมากขึนเพราะสาเหตุในข้อใด
(ความเข้าใจ)
ก. การแต่งงานกับคนในเคร็ ง
ข. การอพยพเข้ามาเป็ นแรงงานรับจ้าง
ค. การหนี ภยั ธรรมชาติจากมาจากถินเดิม
ง. การเข้ามาค้าขายแล้วตังถินฐานถาวร
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15. การทีคนเคร็ งในอดีตไปนําอิฐจากสุโขทัยเพือมาสร้างวัดให้กบั พระแพงตามคําบอกเล่าแสดง
ถึงลักษณะนิ สยั ของคนในท้องถินนีอย่างไร (วิเคราะห์)
ก. มีความอดทนและความพยายาม
ข. มีความศรัทธาต่อพระศาสนา
ค. มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน
ง. มีนาจิ
ํ ตนําใจและเชือใจคนง่าย
16. เพราะเหตุผลในข้อใดวัฒนธรรมการผูกเกลอทีมีมาตังแต่อดีตจึงเริ มลดน้อยลงเรื อยๆ จนถึง
ปัจจุบนั (วิเคราะห์)
ก. เพราะประชากรในท้องถินลดน้อยลง
ข. เพราะคนรุ่ นใหม่ไม่ทราบวัฒนธรรมของชุมชน
ค. เพราะความสัมพันธ์และการพึงพากันลดน้อยลง
ง. เพราะชุมชนเกษตรและประมงกลายเป็ นการค้ามากขึน
วิถีชีวติ ภูมปิ ัญญา
17. สิงทีประชาชนนิยมนํามาถวายพระในประเพณี ลากพระคือข้อใด (ความจํา)
ก. ผลไม้
ข. ข้าวสุก
ค. หมากพลู
ง. ข้าวเหนียวต้ม
18. ประเพณี การลากพระจะเริ มพิธีจากวัดใด (ความจํา)
ก. วัดควนป้ อม
ข. วัดควนชิง
ค. วัดควนยาว
ง. วัดบางน้อย
19. ประโยชน์ของขีสาซึงได้หลังจากเก็บนําผึงแล้วนําไปทําอะไร (ความจํา)
ก. เอาไปใช้เป็ นยา
ข. เอาไปเคียวเป็ นขีผึง
ค. เอาไปประกอบอาหาร
ง. เอาไปเป็ นอาหารสัตว์
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20. ข้อใดไม่ใช่ ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนเคร็ ง (ความจํา)
ก. การทําปลาร้า
ข. การทําปลาแห้ง
ค. การทําปลาเค็ม
ง. การทํานําปลา
21. ข้อใดไม่ใช่ จุดประสงค์ของการตังหลาทวด (ความเข้าใจ)
ก. คุม้ ครองทีดิน
ข. คุม้ ครองสัตว์เลียง
ค. คุม้ ครองสวนและพืชทีปลูก
ง. คุม้ ครองในการเดินทางความปลอดภัย
22. สิงใดจะปรากฏให้เห็นเป็ นรู ปธรรมภายหลังพิธีการทําบุญหลาทวด (ความเข้าใจ)
ก. การตังศาลบูชา
ข. การสร้างเจดียท์ ราย
ค. การปักธงรอบหมู่บา้ น
ง. การถวายสังฆทานพระสงฆ์
23. ถ้านักเรี ยนเป็ นผูน้ าํ ในการทําบุญหลาทวด นักเรี ยนจะไม่สามารถนําสิงใดมาเซ่นไหว้
(นําไปใช้)
ก. เหล้า
ข. ยาสูบ
ค. บุหรี
ง. ข้าวสุก
24. หากนักเรี ยนต้องการไปชมประเพณี ลากพระนํา นักเรี ยนจะต้องเดินทางในช่วงใด (นําไปใช้)
ก. ช่วงวันเข้าพรรษา
ข. ช่วงวันสงกรานต์
ค. ช่วงวันวิสาขบูชา
ง. ช่วงหลังวันออกพรรษา
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25. เหตุใดพืนทีบริ เวณรอบๆ ของหลาทวดจึงกําหนดให้เป็ นทีดินปลอดเจ้าของและห้ามจับจอง
ทีดิน (วิเคราะห์)
ก. เพือเป็ นพืนทีทํากิจกรรมของชุมชน
ข. เพือเป็ นพืนทีจัดงานต้อนรับผูม้ าเยือน
ค. เพือป้ องกันไม่ให้ชาวบ้านแย่งชิงทีดิน
ง. เพือกําหนดให้เป็ นพืนทีศักดิสิ ทธิของหมู่บา้ น
26. เหตุใดจึงกล่าวว่าหากต้องการแสดงฐานะทางสังคมจะต้องสร้างบ้านด้วยไม้เคียม 12 แผ่น
(วิเคราะห์)
ก. ไม้เคียมหายาก
ข. ไม้เคียมมีราคาแพง
ค. ไม้เคียมอยูใ่ นป่ าลึก
ง. ไม้เคียมเป็ นไม้สาํ หรับผูม้ ีฐานะดี
27. ประโยชน์ทีชุมชนได้รับจากการเล่นเพลงบอกคืออะไร (ประเมินค่า)
ก. ทําให้หนุ่มสาวมีโอกาสพบเจอกัน ศึกษานิสยั ใจคอกัน
ข. คนมีฐานะดีจะช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่คนมีฐานะตํากว่า
ค. สร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้งระหว่างคนในหมู่บา้ น
ง. เป็ นการประกาศคุณงามความดีของคนในชุมชนให้ผอู้ ืนทราบ
28. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกียวกับการแต่งงานขอคนเคร็ ง (ประเมินค่า)
ก. การแต่งงานเป็ นการเกือหนุนเรื องอาหาร
ข. คนเคร็ งมักจะแต่งงานกับชาวเชียรใหญ่
ค. หลังการแต่งงานฝ่ ายชายต้องมาอยูบ่ า้ นฝ่ ายหญิง
ง. ฝ่ ายชายต้องลักวัวเป็ นจึงจะไปขอฝ่ ายหญิงแต่งงานได้
ศาสนาและความเชือ
29. ทวด หมายถึงข้อใด (ความจํา)
ก. ญาติผใู้ หญ่ในชุมชน
ข. ผีบรรพบุรุษของชุมชน
ค. หัวหน้าหมู่บา้ นในยุคแรก
ง. ผูท้ ีเคร่ งศาสนา
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30. ในการเลือกสถานทีทีจะตังหลาทวดจะมีลกั ษณะตามข้อใด (ความจํา)
ก. จุดตรงกลางของหมู่บา้ น
ข. จุดทีมีคนเห็นทวดมาปรากฏตัว
ค. จุดทีเป็ นลานรวมผูค้ นในหมู่บา้ น
ง. จุดทีเป็ นสถานทีฝังศพของหมู่บา้ น
31. ประเพณี การลากพระแสดงถึงความศรัทธาของคนเคร็ งทีมีต่อสิงใด (ความเข้าใจ)
ก. หลาทวด
ข. ผีบรรพบุรุษ
ค. พระพุทธศาสนา
ง. พระบรมธาตุเจดีย ์
32. ความเชือเรื องทวดแสดงถึงความศรัทธาของคนเคร็ งทีมีต่อสิงใด (ความเข้าใจ)
ก. ผีบรรพบุรุษกับผีป่าเขา
ข. สิ งเหนือธรรมชาติกบั พระสงฆ์
ค. พระบรมธาตุเจดียก์ บั ผีบรรพบุรุษ
ง. พระพุทธศาสนากับความเชือท้องถิน
33. หากมีภาวะโรคภัยไข้เจ็บระบาดในหมู่บา้ นควนเคร็ ง ชาวบ้านควรไปเซ่นไหว้สิงศักดิในข้อ
ใด (นําไปใช้)
ก. ตาอินทร์แก้ว
ข. ทวดหลักเมือง
ค. ทวดหัวควนเคร็ ง
ง. ทวดตากล้วยยายคํา
34. ถ้าท่านขับรถผ่านสิงศักดิสิทธิในข้อใดต่อไปนี ท่านควรจะส่งสัญญาณแตรเพือแสดงความ
เคารพ (นําไปใช้)
ก. ตาอินทร์แก้ว
ข. ทวดหลักเมือง
ค. ทวดหัวควนเคร็ ง
ง. ทวดตากล้วยยายคํา
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35. เหตุใดในพิธีลากพระจึงนิมนต์พระไปกับเรื อด้วย (วิเคราะห์)
ก. เพือความเป็ นสิริมงคล
ข. เพือให้พระรับสิ งของทําบุญ
ค. เพือให้พระคอยประคองพระพุทธรู ปในเรื อ
ง. เพราะประชาชนมาร่ วมงานจึงไม่มีใครไปทําบุญทีวัด
36. ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลทีคนเคร็ งจึงจัดพิธีลากพระในช่วงเดือน 12 (วิเคราะห์)
ก. เป็ นช่วงทีมีนาในแม่
ํ
นาลํ
ํ าคลองมาก
ข. เป็ นช่วงทีชาวบ้านว่างจากฤดูเก็บเกียว
ค. เป็ นช่วงทีต่อเนืองกับประเพณี ออกพรรษา
ง. เป็ นช่วงหลังการลอยกระทงชาวบ้านเพิงจะขอขมาพระแม่คงคา
37. ข้อใดแสดงลําดับของการทําบุญหลาทวดถูกต้อง (ประเมินค่า)
ก. พระสวด ถวายเพล ชาวบ้านสร้างเจดียท์ ราย
ข. ถวายเพล พระสวด ชาวบ้านสร้างเจดียท์ ราย
ค. ชาวบ้านสร้างเจดียท์ ราย ถวายเพล พระสวด
ง. ชาวบ้านสร้างเจดียท์ ราย พระสวด ถวายเพล
38. หากในชุมชนเคร็ งไม่มคี วามเชือเรื องโจจะมีผลอย่างไร (ประเมินค่า)
ก. คนในท้องถินจะอพยพออกนอกพืนทีมากขึน
ข. มีการลักขโมยสินค้าและผลิตทางการเกษตรมากขึน
ค. มีการละเมิดกฎหมายและมีอาชญากรรมเพิมมากขึน
ง. คนในชุมชนจะเสือมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากขึน
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
39. สินค้าใดทีในอดีตคนเคร็ งต้องใช้ของทีมีอยูใ่ นท้องถินไปแลกมาจากชุมชนอืน (ความจํา)
ก. ผักและผลไม้
ข. ข้าวกับปลาทะเล
ค. ไม้เคียมกับเนื อสัตว์
ง. เสื อผ้ากับเครื องมือใช้สอย
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40. สินค้าส่งออกของเคร็ งทีส่งไปขายให้ชุมชนอืนคือข้อใด (ความจํา)
ก. เกลือ
ข. เหล้าต้ม
ค. สาดกระจูด
ง. อาหารทะเลแปรรู ป
41. เหตุใดต้องนําต้นกระจูดมาคลุกตมก่อนนําไปสานเป็ นสาด (ความเข้าใจ)
ก. เพือให้มีสีสนั สวยงาม
ข. เพือไม่ไห้เส้นกระจูดเปื อยง่าย
ค. เพือให้เส้นกระจูดทนต่อความเค็ม
ง. เพือให้เส้นกระจูดนิมและสานได้ง่ายขึน
42. การนําดินเหนียวมาทามือก่อนรี ดนมควายมีจุดประสงค์ในข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. เพือไม่ให้ควายเจ็บขณะรี ดนม
ข. เพือกระตุน้ ให้นานมออกมามาก
ํ
ค. เพือไม่ให้มือลืนในขณะรี ดนม
ง. เพือให้นานมควายมี
ํ
ความข้นมากขึน
43. หากนักเรี ยนต้องการทําให้เส้นกระจูดแบนก่อนจะนําไปสานแต่ไม่มีลกู กลิงนักเรี ยนจะทํา
อย่างไรโดยเน้นความสะดวกทีสุด (นําไปใช้)
ก. ใช้สากตํา
ข. ใช้มีดผ่าครึ ง
ค. นําไปตากแดด
ง. นําไม้ไผ่มากดทับ
44. การจับผึงหรื อการเก็บนําผึงควรเก็บในช่วงใดจึงจะปลอดภัยทีสุด (นําไปใช้)
ก. กลางวันวันข้างแรม
ข. กลางวันวันข้างขึน
ค. กลางคืนวันข้างแรม
ง. กลางคืนวันข้างขึน
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45. ข้อใดแสดงว่าคนเคร็ งรู้จกั การแปรรู ปวัสดุและสิงทีมีอยูใ่ นชุมชนให้เกิดประโยชน์
(วิเคราะห์)
ก. การเก็บนําผึงขาย
ข. การต้มเหล้าเถือน
ค. การสานเสือกระจูด
ง. การใช้นมควายแทนกะทิ
46. วัตถุประสงค์ของการใส่ฟางข้าวรองพืนกระสอบกระจูดทีใช้เก็บปลาเค็มคือข้อใด (วิเคราะห์)
ก. เพือป้ องกันปลาขึนรา
ข. เพือไม่ให้ปลามีความชืน
ค. เพือดับกลินคาวของปลา
ง. เพือให้เนือแข็งและเนื อแน่น
47. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดทีแสดงว่าคนในเคร็ งรู้จกั การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิน
(ประเมินค่า)
ก. การกรี ดยาง การขุดแร่ การประมง
ข. การจับผึง การหาปลา การสานเสื อกระจูด
ค. การทําประมง การปลูกข้าว การสานเสือกระจูด
ง. การทําสวนปาล์ม การทําสมุนไพร การรี ดนมควาย
48. ข้อใดต่อไปนีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเคร็ งระหว่าง
อดีต กับปัจจุบนั มากทีสุด (ประเมินค่า)
ก. วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
ข. วิธีการผลิตสินค้าและการเน้นผลิตเพือขาย
ค. การพึงพาธรรมชาติและการอนุ รักษ์ทรัพยากรเพือการผลิต
ง. การพึงพาอาศัยกันในการประกอบอาชีพและเป้ าหมายการผลิต
การปกครอง
49. สมัยก่อนอําเภอชะอวดเป็ นส่วนหนึงของอําเภอใด (ความจํา)
ก. อําเภอเชียรใหญ่
ข. อําเภอฉวาง
ค. อําเภอร่ อนพิบูลย์
ง. อําเภอขนอม
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50. ข้อใดต่อไปนี ไม่ใช่ ตาํ บลในช่วงแรกของการตังกิงอําเภอชะอวด (ความจํา)
ก. เคร็ ง
ข. วังอ่าง
ค. ท่าเสม็ด
ง. ขอนหาด
51. ปัจจุบนั ตําบลเคร็ งอยูภ่ ายใต้การปกครองของอําเภอในข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. อําเภอร่ อนพิบูลย์
ข. อําเภอเชียรใหญ่
ค. อําเภอชะอวด
ง. อําเภอพรหมคีรี
52. การดําเนินการในข้อใดมีวตั ถุประสงค์เพือความสะดวกในการปกครองดูแลตําบลเคร็ งให้มี
ประสิทธิภาพและทัวถึง (ความเข้าใจ)
ก. แบ่งพืนทีออกเป็ น 5 หมู่บา้ น
ข. ให้มีการเลือกตังคนในชุมชนเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิน
ค. ให้ขา้ ราชการจากหน่วยงานทีมีความรู้เข้ามาพัฒนา
ง. ให้มีการส่งตัวแทนแต่ละหมู่บา้ นมาทําหน้าทีบริ หารร่ วมกัน
53. เหตุใดตําบลเคร็ งจึงโดดเดียวและแยกตัวออกมาจากตําบลอืนในอําเภอชะอวด (วิเคราะห์)
ก. การคมนาคมไม่สะดวก
ข. พืนทีเดิมมีขนาดใหญ่เกินไป
ค. ลักษณะภูมิประเทศมีแตกต่างจากทีอืน
ง. พืนทีอําเภอชะอวดมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
54. การแบ่งตําบลเคร็ งออกเป็ น 5 หมู่บา้ นท่านคิดว่ามีผลดีอย่างไรมากทีสุด (วิเคราะห์)
ก. เกิดความสะดวกในการปกครอง
ข. ปกครองดูแลประชาชนได้ทวถึ
ั ง
ค. ประชาชนได้รับบริ การอย่างทัวถึง
ง. ประชาชนมีความรักใคร่ สนิทสนมกัน
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บุคคลสํ าคัญ
55. ในสมัยรัชกาลที 5 ชาวเคร็ งต้องนําเงินภาษีไปจ่ายทีใด (ความจํา)
ก. กํานัน
ข. นายอําเภอ
ค. ผูใ้ หญ่บา้ น
ง. เจ้าหน้าทีสรรพากร
56. บุคคลใดไม่ใช่ บุคคลสําคัญของชาวเคร็ ง (ความจํา)
ก. หม่อมเจ้าวิภาวดี
ข. ขุนพันธรักษ์ราชเดช
ค. ขุนสมรรถเคร็ งนิคม
ง. พระครู สุวรรณธรรมรังสี
57. หากท่านต้องการมีชือเสียงเกียวกับการรักษาความสงบปราบปรามโจรผูร้ ้ายท่านควรปฏิบตั ิ
ตัวเหมือนกับบุคคลสําคัญในข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. ขุนพันธรักษ์ราชเดช
ข. ขุนสมรรถเคร็ งนิคม
ค. หมืนภิรมย์รักษ์ราช
ง. นายสงค์ สุขทอง
58. หากท่านต้องการทํางานให้ประสบความสําเร็ จโดยการตังเป้ าหมายและไปให้ถึงเป้ าหมาย
ทีตังไว้ให้ได้แสดงว่าท่านมีลกั ษณะการทํางานเหมือนกับบุคคลสําคัญในข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. ขุนพันธรักษ์ราชเดช
ข. ขุนสมรรถเคร็ งนิคม
ค. หมืนภิรมย์รักษ์ราช
ง. นายสงค์ สุขทอง
59. เหตุใดคนในหมู่บา้ นจะให้การนับถือบุคคลทีได้ชือว่าเป็ นเสือ (วิเคราะห์)
ก. เพราะเสือจะช่วยปกป้ องดูแลหมู่บา้ น
ข. เพราะกลัวเสือจะมาทําร้ายหากไม่เชือฟัง
ค. เพราะเสือหมายถึงผูน้ าํ ชุมชนทีมีอิทธิพล
ง. เพราะเสือคือผูท้ ีเป็ นตัวกลางระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐ
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60. เหตุใดในอดีตหน่วยงานรัฐจึงไม่มีบทบาทในการปกครองในเขตตําบลเคร็ ง (วิเคราะห์)
ก. เพราะคนในชุมชนมีความรักอิสระ
ข. เพราะพืนทีมีความกันดาร คมนาคมลําบาก
ค. เพราะคนในชุมชนไม่ตอ้ นรับบุคคลจากภายนอก
ง. เพราะวัฒนธรรมและการนับถือศาสนาของเคร็ งแตกต่างคนชุมชนอืน
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แบบประเมินความตรงเชิงเนือหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อสอบ
เรือง ยําถินแดนเคร็งสําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับ
ผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์จากผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณาประเมินความตรงเชิงเนื อหาและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อสอบหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพือนําไปใช้ในการวัดและประเมินผูเ้ รี ยน ทังนี ให้
ท่านทําเครื องหมาย (9) ลงในช่องคะแนน ความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี
+1 ... แน่ใจว่าข้อสอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 ... ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 ... แน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์

ผูว้ ิจยั
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อที

ข้ อคําถาม

1

สภาพภูมศิ าสตร์
สภาพทีตังและลักษณะภูมิประเทศ
ของตําบลเคร็ งส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
อย่างไร (ความจํา)
บางส่วนของตําบลเคร็ งมีลกั ษณะเป็ น
ควน คําทีขีดเส้นใต้มีลกั ษณะภูม-ิ
ประเทศอย่างไร (ความจํา)
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพัด
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคมมีผลต่อภูมิอากาศอย่างไร
(ความเข้าใจ)
ปริ มาณฝนทีตกในตําบลเคร็ งส่วน
ใหญ่มาจากอิทธิพลของสิงใด (ความ
เข้าใจ)
หากนักเรี ยนอาศัยอยูใ่ นเคร็ งตังแต่
อดีตนักเรี ยนจะเลือกใช้พาหนะใดใน
การคมนาคมจึงจะเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศและสิ งแวดล้อม
(นําไปใช้)
เมือพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเคร็ งซึง
เป็ นพรุ ท่านจะประกอบอาชีพใดจึง
จะเหมาะสม (นําไปใช้)

2

3

4

5

6

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อที

ข้ อคําถาม

7

เหตุใดจึงกล่าวว่าพรุ ควนเคร็ งเป็ น
พืนทีทีมีระบบนิเวศทีสําคัญมากแห่ง
หนึงของภาคใต้ (วิเคราะห์)
จากสาเหตุของปัญหาป่ าพรุ ในเคร็ ง
ถูกบุกรุ กทําลายควรจะแก้ไขด้วยวิธี
ใด (วิเคราะห์)

8

9

10
11

12
13

14

ประวัตคิ วามเป็ นมา
คําว่า “เคร็ ง” สันนิษฐานว่าเพียนมา
จากข้อใด (ความจํา)
โรคใดทีพบมากในตําบลเคร็ งและ
ในอดีตไม่สามารถรักษาได้ (ความจํา)
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาและ
คําบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในท้องถิน
เชือว่าสภาพภูมิประเทศของเคร็ งใน
อดีตเป็ นอย่างไร (ความจํา)
การตังถินฐานของผูค้ นในเคร็ งเกิดขึน
ชัดเจนในสมัยใด (ความจํา)
จากสภาพภูมิศาสตร์ ปัญหาสําคัญใน
อดีตของตําบลเคร็ งคือปัญหาในเรื อง
ใด (ความเข้าใจ)
การทีทําให้คนหัวไทรและคนเชียร
ใหญ่ยา้ ยเข้ามาในเคร็ งมากขึนเพราะ
สาเหตุในข้อใด (ความเข้าใจ)

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อที

ข้ อคําถาม

15

การทีคนเคร็ งในอดีตไปนําอิฐจาก
สุโขทัยเพือมาสร้างวัดให้กบั พระแพง
ตามคําบอกเล่าแสดงถึงลักษณะนิสยั
ของคนในท้องถินนี อย่างไร
(วิเคราะห์)
เพราะเหตุผลในข้อใดวัฒนธรรมการ
ผูกเกลอทีมีมาตังแต่อดีตจึงเริ มลด
น้อยลงเรื อยๆ จนถึงปัจจุบนั
(วิเคราะห์)
วิถีชีวติ ภูมปิ ัญญา
สิงทีประชาชนนิ ยมนํามาถวายพระใน
ประเพณี ลากพระคือข้อใด (ความจํา)
ประเพณี การลากพระจะเริ มพิธีจากวัด
ใด (ความจํา)
ประโยชน์ของขีสาซึงได้หลังจากเก็บ
นําผึงแล้วนําไปทําอะไร
(ความจํา)
ข้อใดไม่ใช่ ภูมิปัญญาในการ
ถนอมอาหารของคนเคร็ ง (ความจํา)
ข้อใดไม่ใช่ จุดประสงค์ของการตัง
หลาทวด (ความเข้าใจ)
สิงใดจะปรากฏให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
ภายหลังพิธีการทําบุญหลาทวด
(ความเข้าใจ)

16

17

18
19

20

21

22

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อที

ข้ อคําถาม

23

ถ้านักเรี ยนเป็ นผูน้ าํ ในการทําบุญ
หลาทวด นักเรี ยนจะไม่สามารถนําสิง
ใดมาเซ่นไหว้ (นําไปใช้)
หากนักเรี ยนต้องการไปชมประเพณี
ลากพระนํา นักเรี ยนจะต้องเดินทาง
ในช่วงใด (นําไปใช้)
เหตุใดพืนทีบริ เวณรอบๆ ของหลา
ทวดจึงกําหนดให้เป็ นทีดินปลอดเจ้าของและห้ามจับจองทีดิน
(วิเคราะห์)
เหตุใดจึงกล่าวว่าหากต้องการแสดง
ฐานะทางสังคมจะต้องสร้างบ้านด้วย
ไม้เคียม 12 แผ่น (วิเคราะห์)
ประโยชน์ทีชุมชนได้รับจากการเล่น
เพลงบอกคืออะไร (ประเมินค่า)
ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกียวกับการ
แต่งงานขอคนเคร็ ง (ประเมินค่า)
ศาสนาและความเชือ
ทวด หมายถึงข้อใด (ความจํา)
ในการเลือกสถานทีทีจะตังหลาทวด
จะมีลกั ษณะตามข้อใด (ความจํา)
ประเพณี การลากพระแสดงถึงความ
ศรัทธาของคนเคร็ งทีมีต่อสิงใด
(ความเข้าใจ)

24

25

26

27
28

29

30
31

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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ข้ อที
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32

ความเชือเรื องทวดแสดงถึงความ
ศรัทธาของคนเคร็ งทีมีต่อสิ งใด
(ความเข้าใจ)
หากมีภาวะโรคภัยไข้เจ็บระบาดใน
หมู่บา้ นควนเคร็ ง ชาวบ้านควรไปเซ่น
ไหว้สิงศักดิในข้อใด (นําไปใช้)
ถ้าท่านขับรถผ่านสิงศักดิสิทธิในข้อ
ใดต่อไปนี ท่านควรจะส่ งสัญญาณ
แตรเพือแสดงความเคารพ (นําไปใช้)
เหตุใดในพิธีลากพระจึงนิมนต์พระ
ไปกับเรื อด้วย (วิเคราะห์)
ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลทีคนเคร็ งจึงจัดพิธี
ลากพระในช่วงเดือน 12 (วิเคราะห์)
ข้อใดแสดงลําดับของการทําบุญ
หลาทวดถูกต้อง (ประเมินค่า)
หากในชุมชนเคร็ งไม่มคี วามเชือ
เรื องโจจะมีผลอย่างไร (ประเมินค่า)
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
สินค้าใดทีในอดีตคนเคร็ งต้องใช้ของ
ทีมีอยูใ่ นท้องถินไปแลกมาจาก
ชุมชนอืน (ความจํา)
สินค้าส่งออกของเคร็ งทีส่งไปขายให้
ชุมชนอืนคือข้อใด (ความจํา)
เหตุใดต้องนําต้นกระจูดมาคลุกตม
ก่อนนําไปสานเป็ นสาด (ความเข้าใจ)

33

34

35
36

37
38
39

40
41

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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42

การนําดินเหนียวมาทามือก่อนรี ด
นมควายมีจุดประสงค์ในข้อใด
(ความเข้าใจ)
หากนักเรี ยนต้องการทําให้เส้นกระจูด
แบนก่อนจะนําไปสานแต่ไม่มีลกู กลิง
นักเรี ยนจะทําอย่างไรโดยเน้นความ
สะดวกทีสุด (นําไปใช้)
การจับผึงหรื อการเก็บนําผึงควรเก็บ
ในช่วงใดจึงจะปลอดภัยทีสุด
(นําไปใช้)
ข้อใดแสดงว่าคนเคร็ งรู้จกั การแปรรู ป
วัสดุและสิงทีมีอยูใ่ นชุมชนให้
เกิดประโยชน์ (วิเคราะห์)
วัตถุประสงค์ของการใส่ฟางข้าวรอง
พืนกระสอบกระจูดทีใช้เก็บปลาเค็ม
คือข้อใด (วิเคราะห์)
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดทีแสดงว่า
คนเคร็ งรู้จกั การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท้องถิน (ประเมินค่า)
ข้อใดต่อไปนี แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนเคร็ งระหว่างอดีต กับปัจจุบนั
มากทีสุด (ประเมินค่า)
การปกครอง
สมัยก่อนอําเภอชะอวดเป็ นส่วนหนึง
ของอําเภอใด (ความจํา)

43

44

45

46

47

48

49

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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50

ข้อใดต่อไปนี ไม่ใช่ ตาํ บลในช่วงแรก
ของการตังกิงอําเภอชะอวด (ความจํา)
ปัจจุบนั ตําบลเคร็ งอยูภ่ ายใต้
การปกครองของอําเภอในข้อใด
(ความเข้าใจ)
การดําเนินการในข้อใดมีวตั ถุประสงค์
เพือความสะดวกในการปกครองดูแล
ตําบลเคร็ งให้มีประสิทธิภาพ
และทัวถึง (ความเข้าใจ)
เหตุใดตําบลเคร็ งจึงโดดเดียวและ
แยกตัวออกมาจากตําบลอืนใน
อําเภอชะอวด (วิเคราะห์)
การแบ่งตําบลเคร็ งออกเป็ น 5 หมู่บา้ น
ท่านคิดว่ามีผลดีอย่างไรมากทีสุด
(วิเคราะห์)
บุคคลสําคัญ
ในสมัยรัชกาลที 5 ชาวเคร็ งต้องนํา
เงินภาษีไปจ่ายทีใด (ความจํา)
บุคคลใดไม่ใช่ บุคคลสําคัญของ
ตําบลเคร็ ง (ความจํา)
หากท่านต้องการมีชือเสียงเกียวกับ
การรักษาความสงบปราบปรามโจร
ผูร้ ้าย ท่านควรปฏิบตั ิตวั เหมือนกับ
บุคคลสําคัญในข้อใด (ความเข้าใจ)

51

52

53

54

55

56

57

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อที

ข้ อคําถาม

58

หากท่านต้องการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็ จโดยการตังเป้ าหมายและ
ไปให้ถึงเป้ าหมายทีตังไว้ให้ได้แสดง
ว่าท่านมีลกั ษณะการทํางานเหมือนกับ
บุคคลสําคัญในข้อใด (ความเข้าใจ)
เหตุใดคนในหมู่บา้ นจะให้การนับถือ
บุคคลทีได้ชือว่าเป็ นเสือ (วิเคราะห์)
เหตุใดในอดีตหน่วยงานรัฐจึงไม่มี
บทบาทในการปกครองใน
เขตตําบลเคร็ ง (วิเคราะห์)

59
60

สอดคล้อง
+1

ไม่แน่ใจ
0

ไม่
ข้ อเสนอแนะ
สอดคล้อง
-1

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
ลงชือ
(...........................................................)
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม
เรือง ยําถินแดนเคร็งสําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
คําชีแจง
แบบสอบถามนีเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมีต่อ
หนั ง สื ออ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยแบบสอบถามนีมีจาํ นวนข้อคําถามทังสิ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 เป็ นคําถามเกียวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถิน
แดนเคร็ งสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตอนที 3 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ดเพือรับทราบข้อเสนอแนะอืนๆ
ดังนัน ขอให้นกั เรี ยนประเมินความคิดเห็นทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม โดยทําเครื องหมาย
(9) ในช่องคะแนนทีตรงกับความคิดเห็นของตนมากทีสุ ดเพียงข้อเดียว ซึงความหมายของระดับ
ความคิดเห็น มีดงั นี
5
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยอยูใ่ นระดับ มากทีสุด
4
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยอยูใ่ นระดับ มาก
3
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยอยูใ่ นระดับ น้อย
1
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยอยูใ่ นระดับ น้อยทีสุด
ความคิดเห็นของนักเรี ยนครังนี ไม่มีผลต่อคะแนนใด ๆ ทังสิน คําตอบของนักเรี ยนจะเป็ น
ประโยชน์ต่องานวิชาการของส่วนรวมทังในระดับโรงเรี ยน ระดับท้องถินและระดับประเทศ จึง
ขอให้นกั เรี ยนตังใจตอบข้อคําถามตามความเป็ นจริ ง
ผูว้ ิจยั
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 ข้อมูลทัวไป
เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
1
เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง

2

33

ตอนที 2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ข้ อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. เนือหา
1.1 จัดลําดับเนือหาง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจ
1.2 ความยาวแต่ละเรื องเหมาะสมกับ
วัยและความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.3 ช่วยเพิมพูนความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
1.4 ได้รับความเพลิดเพลินจากการ
อ่าน
1.5 สามารถสรุ ปเรื องราวหรื อ
ใจความสําคัญของเรื องได้
2. การใช้ ภาษา
2.1 การใช้ภาษาสือความหมายได้
ชัดเจน
2.2 ใช้ภาษาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับ
วัยและเข้าใจง่าย
2.3 การสะกดการันต์ถกู ต้องตาม
หลักภาษาไทย
2.4 คําชีแจงการใช้หนังสื อชัดเจน
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ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
3. ลักษณะรู ปเล่ มและการพิมพ์
3.1 การจัดทํารู ปเล่มเหมาะสม เปิ ด
อ่านได้ง่าย
3.2 ลักษณะของปกหนังสือน่าสนใจ
ชวนให้อยากอ่าน
3.3 ขนาดและความหนาของหนังสือ
3.4 คุณภาพของกระดาษทีใช้พิมพ์
3.5 ตัวอักษรทีพิมพ์สวยงาม อ่านง่าย
และชัดเจน
3.6 ขนาดของตัวอักษร การวาง
จังหวะการพิมพ์ตวั อักษร การจัด
ช่องว่างระหว่างภาพและตัวอักษร
เหมาะสมกับระดับชันและวัย
3.7 การบรรจุคาํ หรื อข้อความในแต่
ละหน้าทําได้เหมาะสม
3.8 สีสนั สวยงามดึงดูดความสนใจ
4. ภาพประกอบและแผนที
4.1 ลักษณะของภาพประกอบสีสนั
สวยงามและชัดเจน
4.2 ขนาดของภาพประกอบ
เหมาะสมกับหน้ากระดาษและขนาด
ของตัวอักษร
4.3 จํานวนภาพประกอบเหมาะสม
ไม่มากหรื อน้อยเกินไป
4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถ
สร้างความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน

5

4

3

2

1

ข้ อเสนอแนะ
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ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5. แบบฝึ กหัดท้ ายบท
5.1 ส่งเสริ มความรู้ และทักษะการคิด
ได้หลากหลาย
5.2 ส่งเสริ มให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนือหามากขึน
6. คุณค่าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
6.1 ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื องราวความเป็ นมาของ
ท้องถิน
6.2 ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่ง
เรี ยนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิน
6.3 มีสาระประโยชน์เหมาะสมทีจะ
ใช้เป็ นหนังสื ออ่านเพิมเติมสําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
6.4 ช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเกิดความรัก
และภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน
6.5 สามารถนําความรู้ทีได้จาก
หนังสือไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

5

4

3

2

1

ข้ อเสนอแนะ
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ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืน ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรืองยําถินแดนเคร็ง
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช
สําหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที มี ต่ อหนังสื ออ่า นเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เพือนําไปเป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมี
ต่ อหนังสื ออ่านเพิมเติ ม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง เพือเป็ นข้อมูลเบืองต้นในการปรั บปรุ ง แก้ไขและ
พัฒ นาหนั ง สื อ อ่ า นเพิ มเติ ม เรื อง ยําถิ นแดนเคร็ ง ให้มี ค วามสมบู ร ณ์ ต่ อ ไป ทังนี ให้ท่ า นทํา
เครื องหมาย (9) ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี
+1 ... แน่ใจว่าข้อคําถามความคิดเห็นของนักเรี ยนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 ... ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามความคิดเห็นของนักเรี ยนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 ... แน่ใจว่าข้อคําถามความคิดเห็นของนักเรี ยนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์

ผูว้ ิจยั
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 ความคิดเห็นทีมีต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง
รายการประเมิน
1. เนือหา
1.1จัดลําดับเนือหาง่ายต่อการทําความเข้าใจ
1.2 ความยาวแต่ละเรื องเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.3 ช่วยเพิมพูนความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
1.4 ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน
1.5 สามารถสรุ ปเรื องราวหรื อใจความสําคัญ
ของเรื องได้
2. การใช้ ภาษา
2.1 การใช้ภาษาสือความหมายได้ชดั เจน
2.2 ใช้ภาษาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับวัยและ
เข้าใจง่าย
2.3 การสะกดการันต์ถกู ต้องตามหลัก
ภาษาไทย
2.4 คําชีแจงการใช้หนังสื อชัดเจน
3. ลักษณะรู ปเล่ มและการพิมพ์
3.1 การจัดทํารู ปเล่มสวยงาม เปิ ดอ่านได้ง่าย
3.2 ลักษณะของปกหนังสือน่าสนใจ ชวนให้
อยากอ่าน
3.3 ขนาดและความหนาของหนังสือ
3.4 คุณภาพของกระดาษทีใช้พิมพ์
3.5 ตัวอักษรทีพิมพ์สวยงาม อ่านง่ายและ
ชัดเจน
3.6 ขนาดของตัวอักษร การวางจังหวะการ
พิมพ์ตวั อักษร การจัดช่องว่างระหว่างภาพ
และตัวอักษรเหมาะสมกับระดับชันและวัย

ระดับความคิดเห็น

+1

0

-1

ข้ อเสนอแนะ

137
รายการประเมิน
3.7 การบรรจุคาํ หรื อข้อความในแต่ละหน้าทํา
ได้เหมาะสม
3.8 สีสนั สวยงามดึงดูดความสนใจ
4. ภาพประกอบและแผนที
4.1 ลักษณะของภาพประกอบสีสนั สวยงาม
และชัดเจน
4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกับ
หน้ากระดาษและขนาดของตัวอักษร
4.3 จํานวนภาพประกอบสอดคล้องกับเนือหา
4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน
5. แบบฝึ กหัดท้ ายบท
5.1 ส่งเสริ มความรู้ และทักษะการคิดได้
หลากหลาย
5.2 ส่งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจในเนือหา
มากขึน
6. คุณค่าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
6.1 ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื องราวความเป็ นมาของท้องถิน
6.2 ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน
6.3 มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใช้เป็ น
หนังสืออ่านเพิมเติมสําหรับนักเรี ยน ชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
6.4 ช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเกิดความรักและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
6.5 สามารถนําความรู้ทีได้จากหนังสือไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้

ระดับความคิดเห็น
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ตอนที 2 ข้อเสนอแนะอืน ๆ
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ผลจากการสัมภาษณ์
ผลจากการสั มภาษณ์ในด้ านสภาพภูมศิ าสตร์
พบว่าพรุ เป็ นพืนทีลุ่มนําท่วมขัง ส่ วนพรุ ควนเคร็ งเกิ ดจากการตืนเขิ นของชายฝังทะเลใน
อดีตนําทะเลสามารถเข้าออกได้จนถึงบริ เวณพรุ ในเวลาต่อมาเมือเกิดการทับถมของตะกอนชายฝัง
มากขึน พืนทีพรุ จึงกลายเป็ นพืนที ปิ ด นําทีท่ วมขังจึงกลายเป็ นนําจืด ส่ วนพรุ ควนเคร็ งนันมีเนื อที
กว้างใหญ่ ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช ตําบลเคร็ งตังอยู่ใน
เขตป่ าพรุ ค วนเคร็ ง พืนทีประมาณร้อยละ 70 มีสภาพเป็ นป่ าพรุ ซึงหมายถึงพื นทีราบลุ่มมีนาขั
ํ ง
ตลอดทังปี มีแม่นาธรรมชาติ
ํ
ไหลผ่านคือ แม่นาชะอวด
ํ
ซึงไหลออกสู่ทะเลทีอําเภอปากพนัง ตําบล
เคร็ งตังอยู่ในอําเภอชะอวด อยู่ทางตอนใต้ข องจังหวัด นครศรี ธรรมราชห่ างจากอําเภอชะอวด
ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 88 กิโลเมตร เนื อทีทังหมดของตําบลเคร็ งมี
110,000 ไร่ หรื อ 176 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ จดตําบลชะอวดกับอําเภอเชียรใหญ่ ทิศใต้
จดตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด ทิศตะวันออก จดอําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ่ ทิศตะวันตก จด
ตําบลนางหลง และตําบลท่าเสม็ด อําเภอชะอวด จํานวนหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เคร็ งมีทงหมด
ั
11 หมู่บา้ น มีจาํ นวนประชากรทังสิ น 7,640 คน สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี ฤดูฝนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตังแต่
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกไม่ชุกมากนัก ในช่วงที
สองตังแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็ นช่วงทีฝนตกหนักมาก ทําให้เกิดนําท่วมขังในบางพืนทีทุก
ปี เพราะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์ไม้บริ เวณ
ขอบพรุ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ชอบขึนในทีโล่งแจ้ง ต้องการแสงมาก สําหรับป่ าพรุ ควนเคร็ งบริ เวณขอบ
พรุ ดา้ นในพบชนิดไม้ยนื ต้นกระจัดกระจายปะปนอยูห่ ่ าง ๆ เช่น หว้าหิ น ชะเมานํา เทียะ จิก เสม็ด
ชุน เตียว กระท่อมขีหมู สมเส็ ด และในบางพืนทีพบพืชมีพืชวงศ์ปาล์มขึนอยู่หลายชนิ ด เช่น กระ
พ้อ กระพ้อแดง หลาวชะโอน ตะค้อ สาคู เป็ นต้น จากขอบพรุ ออกมา จะมีสภาพเป็ นพืนนําและทุ่ง
โล่ง ซึงพบพืชล้มลุกขึนกระจัดกระจายอยูท่ วไปและหนาแน่
ั
น เช่น หญ้าคมบาง กง ลําเทง เทียนนํา
ปุด คล้า เปรี ยะ เถาคัน ซึงบริ เวณนี เป็ นทีอาศัยและวางไข่ของปลา เต่า ตะพาบนํา นกนํา และสัตว์
ปี กหลายชนิ ด สําหรั บขอบพรุ ดา้ นนอก จะพบพันธุ์ไม้เสม็ดขึนกระจายอยู่ทวไป
ั พันธุ์ไม้พืนล่าง
ของป่ าเสม็ด ส่วนใหญ่ทีพบคือกระจูด และย่านลิเภาเล็ก ในอดีตเคร็ งมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้น
ทรัพยากรธรรมชาติมาก ทังสัตว์นาและสั
ํ
ตว์ป่า มีปลานําจืดมากมายหลายชนิ ด เช่น ปลาอีเติง อีสับ
อีจบั โดยเฉพาะปลาลําพันมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ปลาลําพัน มีลกั ษณะคล้ายปลาดุก มีดอกเหลืองตาม
กลางตัว มีปล้องขีดเป็ นเส้นตามลําตัว ลําตัวแบน มีสีแดงคล้ายปลาไหล กินลูกเตียว และรากหญ้า
เป็ นอาหาร อาศัยอยูใ่ นโพรงดินทีโคนต้นไม้ ส่วนช้างค่อมชอบกินต้นปรื อ ต้นกก มีลกั ษณะสูงกว่า
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ควายไม่มาก เป็ นช้างตัวเล็ก อาศัยอยูใ่ นพรุ ใช้ชีวิตอยูร่ วมกับฝูงควายป่ า ถ้ารู้ตวั ว่าจะตาย จะมาตาย
ทีเดียวกันเป็ นสุสานช้าง สันนิษฐานว่า ทีหมู่ 8 บ้านเสม็ดงาม จะเป็ นสุสานช้าง เพราะเคยมีชาวบ้าน
จะขุด ดิ น แต่ ขุด แล้ว เจอฟั น ช้างกับกระดูก ช้าง และผลพวงจากสงครามโลกครั งที 2 ญี ปุ่ นแพ้
สงคราม ทําให้อาวุธหลงเหลืออยู่ อาวุธนีชาวบ้านนํามาใช้ยงิ ช้าง ล่าช้าง เพือนํามาเป็ นอาหาร เอางา
และกระดูกมาเป็ นส่วนผสมของยา ทําให้ชา้ งล้มตายเป็ นจํานวนมาก ในอดีตตําบลเคร็ งใช้เรื อในการ
เดินทาง หากนําตื นใช้เรื อถ่อเพือเก็บกระจูด หาปลา หากนําลึก จะใช้เรื อแจว (เรื อหางยาว) การ
สัญจรทางนําจะเป็ นคลองสายเล็กๆมีตน้ ไม้ขึนพาดทับไปมา ชาวบ้านต้องช่วยกันขุดลอกคลองอยู่
เป็ นระยะ ช่วงนําลดสามารถเดินลัดเลาะมาตามรากไม้ได้บา้ งแต่ตอ้ งฟันต้นไม้วางกับรากไม้เพือใช้
เดินหรื อต้องเดินมาตามรากต้นไทร บางช่ วงทีมีนาก็
ํ ใช้เรื อพาย การคมนาคมทางบกมีเฉพาะถนน
สําหรับคนเดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ทาํ ถนนสําหรับ ให้รถวิง
ผลจากการสัมภาษณ์ในด้ านประวัตคิ วามเป็ นมา
พบว่า “เคร็ ง” มาจากเรื องเล่า 2 ตํานาน คือตํานานที 1 มาจากคําว่า “เคร่ งเครี ยด” เพราะจาก
สภาพภูมิศาสตร์ทีทุรกันดาร เดินทางลําบาก มีสตั ว์ร้ายและโรคระบาดคือโรคเท้าช้างทีไม่รั กษาให้
หายขาดได้ และตํานานที 2 มาจากการถือปฏิบตั ิธรรมอย่างเค่งครัดของพระแพง ชาวบ้านทีเดิน
ทางผ่านไปมาจึงเรี ยกชือสถานทีปฏิบตั ิธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่ งครัด ควนเคร่ งครัด ควนเคร่ ง
และได้เพียนมาเป็ นควนเคร็ งในทีสุ ด ตําบลเคร็ งเริ มมีมนุ ษย์เข้าไปอาศัยครังแรกเมือราวพ.ศ. 2387
ตรงกับสมัยรัชกาลที 3 หรื อก่ อนหน้านี ไม่มากนัก ซึ งพ้องกับการปรากฎของชื อข้าราชการใน
ทําเนียบข้าราชการเมือง นครศรี ธรรมราช ในสมัยของรัชกาลที 2 ทีระบุถึง หมืนภักดีนิตย์ นายที
เคร็ ง เป็ นทีพกหมากขึนท้ายวัง นา 400 ฝ่ ายซ้ายหมืนวังบุรี รองที เคร็ งเป็ นทีพกหมากขึนท้ายวัง นา
300 การอพยพย้า ยถิ นส่ ว นใหญ่ จ ะอพยพมาจากอํา เภอหัว ไทรและเชี ยรใหญ่ ทังนี เพื อการ
แลกเปลียนพืชผลในท้องถิน และการแต่งงาน และการผูกเกลอ เป็ นอุบายในการผูกมิตร ฝากเพือน
ฝากลูกหลาน เพราะความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติกลุ่มหัวไทรได้มาเอาไม้ทีล้มจากวาตภัยไปใช้
โดยแลกกับข้าวและปลา จึงเกิดหัวเกลอ พ่อเกลอแม่เกลอ ซึงเลือกมาจากคนอายุใกล้เคียงกันหรื อ
ถูกชะตากัน
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ผลจากการสัมภาษณ์ ในด้ านวิถีชีวติ และภูมปิ ัญญาของชุ มชน
พบว่า คนเคร็ งในอดีตใช้ทางตะโหนด ใบสับปะรดแทน ช้อน ใช้ใบยางเย็บเป็ นแก้ วกินนํา
ใช้ใบต้อหมากคดข้าวห่ อ เมือถึงหน้าแล้งช่วงเข้าไปถอนกระจูด จะใช้ตน้ กระจูดแทนหลอดดูดนํา
(กระทุง้ ข้างในต้นให้กลวง) คือขุดหลุมเอาไว้รอให้นาซึ
ํ มออกมาแล้วใช้หลอดกระจูดดูดนําจากบ่อ
ทีขุดไว้กินได้เลย เมือถอนกระจูดเสร็ จมาพักเหนื อยก็มากินนําในบ่อ ผลไม้ก็กินกล้วยมุดสังข์ ลูก
ขลบ มะขามป้ อมเป็ นของกินตบท้าย หรื ออาจจะกินนําจากไม้เสม็ดโดยกรี ดตามลําต้น นําจะหยด
ออกมา แล้วเอาแก้วรองมาดืมได้เลย ไม้เสม็ดเยอะเป็ นไม้เนื ออ่อน ชาวบ้านมักเอาเปลือกมาทําขีไต้
เพราะซึมนํามันได้ดี หรื อเอาไว้สร้างบ้านก็ได้
คนเคร็ งจะเอานมควายมาแทนกะทิ เอามาทํานําแกงเผ็ดโดยการตังนมควายใส่ หม้อให้เดือด
ทุบกระเที ยมเพือดับกลินคาว และตังไฟให้หอม ใช้แกงเผ็ดตามปกติ จะแกงหมู แกงปลาก็ได้ ถ้า
เลียงควายมาก บางครังก็ขายเพือให้เอาไปฆ่ากิน หรื อขายเพือเอาไปทํานา ควาย 1 ตัว สามารถขาย
ได้ทงเนื
ั อและเขา กระทังหน้าควายยังขายได้วิธีรีดนมควายให้เอาดินเหนี ยวลามือ (ทามือ) ให้ลืน
เพือป้ องกันไม่ให้ควายเจ็บ จะรี ดนมควายช่วงลูกอ่อน กับช่วงเดือน 2- 3
ในด้านสุ ข อนามัย ที ตําบลเคร็ งมีโรคระบาดมาก โดยเฉพาะโรคมานโทะ ตีนโทะ(โรค
เท้าช้าง)เป็ นโรคติดต่อ เกิดจากยุงชนิดหนึงเป็ นพาหะ ทําให้ต่อมนําเหลืองบริ เวณขาหนี บตัน บวม
ตังแต่ฝ่าเท้าถึงต้นขา แต่ก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และสามารถมีอายุยืนได้ถึง 7080 ปี การรักษาแบบพืนบ้าน จะใช้วิธีการฝังทรายบ้าง มีการบีบนวดโดยหมอตําแยบ้าง ซึงบางรายก็
หาย บางรายก็ไม่หาย บางคนยังปรากฏมีร่องรอยของโรคให้เราได้พบเห็นในปัจจุบนั ภูมิปัญญาของ
ตําบลเคร็ งได้แก่ การตีผงจะดู
ึ ผงบิ
ึ นมาช่วงเดือน7-8 ถ้ามีนาสมบู
ํ
รณ์และดอกไม้มากผึงจะมารวมตัว
กันเป็ นจํานวนมาก แม่ผงจะมาจากทางลมมรสุ
ึ
มตะวันตกเฉี ยงใต้ แต่ถา้ ฝนตกมาก ดอกไม้จะไม่
ออกดอก ผึงจะมาตอมดอกเสม็ด ดอกท่อมขี หมู ดอกไมยราพ ดอกบัว ฯลฯ ในกรณี ทีผึงมาก ให้ตี
ช่วงคืนเดือนมืด ห้ามตีเดือนแจ้ง เพราะผึงจะมารุ มต่อย ต้องมีการเซ่นบอกเจ้าที วันอังคาร หรื อวัน
เสาร์ (เพราะเชือว่าเป็ นวันแข็ง) วิธีการตีผงึ ยิงลูกตะกัวให้ไปพาดบนปางไม้ แล้วร้อยเชือกบันไดลิง
ทําบันไดลิงขึนไปพร้อมกับถือเชือกอีกเส้นเพือเอาไว้โยงถังใส่ นาผึ
ํ งลงมา ใช้คบไฟ (ใช้พดพร้าว
มัดตัวพดให้ยาว ประมาณ1 เมตร ขนาดใหญ่เท่าแข้ง สามารถกําได้รอบมือ) ส่ายคบไฟไปมาเพือให้
แม่ผงบิ
ึ นมาตามดอกไฟแล้วหล่นลงพืน ฉีกเอารังผึงทีกิงไม้ออกก่อนแล้ววางพาดบนกิงไม้ และดึง
เอาโคล้ขึนมา (เมือก่อนเอาหนังวัว หนังควาย มาหุ ้มโดยใช้ไหเป็ นแบบ แต่ปัจจุบนั ใช้ถงั แทน) ตัด
เอาหัวนําผึงใส่ในถัง(โคล้) ให้หมดก่อนแล้วค่อยเอารังผึงวางไว้ขา้ งบน โยงเชือกโคล้ลงมาข้างล่าง
(ถ้าตีผงกลางวั
ึ
นใช้ควันไฟ เพือให้ผงบิ
ึ นออกจากรัง ในกรณี ทีมีไม่กีรัง) เอาโคล้ทีมีรังผึงเทใส่ ถงั
ใหญ่ และนํารังผึงมาปั นทีบ้าน ส่วนขันตอนการจับปลา ชาวบ้านจะใช้วิธีการดูแหล่งนําว่ามีนาผุ
ํ ด
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อยูร่ ิ มตลิงหรื อเปล่า เพราะปลาจะหายใจเป็ นฟองอากาศขึนมา ปลาบ้วนนําขึนมาหายใจ ถ้าปลาเป็ น
ตัวใหญ่ ฟองอากศจะตีวงกว้าง เมือถึงหน้าแล้งจะถอนบัว ถอนหญ้าในคลองออกหมด แล้วทอดแห
ปลาทีมักจับได้ คือปลาชะโด ปลาช่อน ปลาหลาด ปลาอีจบั แต่เมือถึงฤดูปลาวางไข่ จะไม่จบั หมด
จะเว้นปลาไว้ให้เฝ้ าครอก ให้มนั เลียงลูก เครื องมือและวิธีการที ชาวบ้านใช้จบั ปลาก็มีอยู่ดว้ ยกัน
หลายชนิด ซึงจะขึนอยูก่ บั แหล่งนําและชนิดของปลา ชาวบ้านจะวางเครื องมือจับปลาแถวยน โดย
จะแหย่ปลาให้ตืน ปลาจะได้เข้าไซ เข้าเครื องมือจับปลา เครื องมือจับปลาจะมีไซ โดยจะวางตาม
ช่องริ มตลิง เพราะเป็ นทางปลาผ่าน ถ้านําสูงประมาณระดับอก ต้องวางริ มตลิง เอาไม้ปักไซยึดไว้
กับดิน เพือให้รู้ว่าไซอยูต่ รงไหน และไม่ให้ลอยไปทีอืน หากจะมาดูว่าปลาติดหรื อไม่ ก็ยกไม้ขึนดู
ชาวบ้านจะจับกินกันเอง ถ้าเหลือจึงขาย สงวนไว้แต่ในหมู่บา้ น ไม่ให้คนทีอืนเข้ามาหาปลา กัด ใช้
วางตามยาวของคลอง สามารถดักปลาได้เป็ นจํานวนมากขึนอยู่กบั ขนาดความยาวของตาข่ าย และ
หลุมวิงซึงเป็ นเครื องมือจับปลาช่ วงหน้าร้อน เป็ นกลลวงปลา โดยขุดหลุมทิงไว้ อาจจะใช้ถงั หรื อ
โอ่งมารองนําไว้ เมือถึงหน้าร้อนปลาจะหาทางว่ายไปจนเจอนํา ทีอยู่ในหลุมหรื อถังนันหลุมวิงมัก
ทําเดือน4-5 เพราะเป็ นหน้าเก็บเกียว สามารถวิดปลาได้ ปั จจุบนั ไม่ทาํ หลุมวิงแล้ว เพราะไม่มีคลอง
ลึก ทํานบเขือนกันนําหมด ทําให้นาแห้
ํ งทําหลุมวิงไม่ได้ วิธีถนอมอาหารในตําบลเคร็ งมีดว้ ยกัน
หลายวิธีคือการทําปลาร้า ใช้ปลาตาย เนือล่ม(เละ) แล้วตัดหัวออกและควักไส้ โรยเกลือหมักทิ งไว้
ครึ งวัน ล้างนํา ตากแดดต่ออีกครึ งวัน ยัดท้องด้วยเกลือ ผสมกับนําตาล (เพือป้ องกันแมลงวัน) หมัก
ทิงไว้ขา้ มคืน จากนันตากแดดต่ ออีก 1 วัน การทําปลาช่อนแห้ง ตัวใหญ่ ต้องผ่าเป็ นริ วก่อนนําไป
ตากแดด เพือให้แห้งเร็ วส่ วนตัว เล็ก ตัดหัวออกอย่างเดียว การทําปลาแห้ง (ใช้กระบอกไม้ไผ่และ
ผลา) ใช้ไม้ไผ่สีสุก หรื อไม้ไผ่ตง ตัดออกเป็ นท่อนๆ แล้วเอาปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ควักไส้
ออก ยัดใส่ในกระบอกไม้ไผ่ เอาใบต้อหมากยัดปิ ดหัวกระบอก จากนันนํามาย่างเสร็ จแล้วเอามาตาก
แดดต่ออีก 1 วัน นํามาวางบนผลา (ชันไม้ไผ่ สําหรับวางของแห้ง) ให้ได้รับไอร้อนจากการปรุ ง
อาหาร เพือป้ องกันอาหารเน่าเสีย การทําปลาเค็ม (ใช้กินตอนหน้านํา)ควักไส้ ควักพุงปลาออก ล้าง
นําให้สะอาด คลุกเกลือและตากแดดต่อจนแห้ง (เนื อปลาแข็ง) เก็บใส่ กระสอบกระจูด ข้างในจะมี
ฟางข้าวรองอยูเ่ พือป้ องกันไม่ให้ปลาขึนรา
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ผลจากการสัมภาษณ์ในด้ านศาสนาและความเชือ
พบว่าชาวบ้านในพืนทีตําบลเคร็ งมีการนับถือสิงศักดิสิทธิมาตังแต่โบราณ ซึงก็คือการนับถือ
ทวด และจากความเชือนีจึงทําห้มีประเพณี และการทําบุญเซ่ นไหว้สืบต่ อกันมาจนถึงปั จจุบนั ทวด
คือ คนทีเคร่ งศาสนา เก่งกล้าวิชา จนกลายร่ างเป็ นงู เสื อ จระเข้ ได้ สถานทีทีทวดอยู่เรี ยกว่า หลา
(ศาลา) ส่วนใหญ่จะมีอยูท่ ุกหมู่บา้ น หลาทวด มีไว้เพือป้ องกันรักษาพืนที ทีตังของหลาทวด มีนาค
วน คือการเอาจุดปลายสุ ดของทีดินแต่ละคนทีจะชนกันเว้นไว้เพือตังหลาทวด เว้นไว้เป็ นรู ปวงกลม
ประมาณ 1 ไร่ เป็ นกุศโลบายเพือไม่ให้ทะเลาะกันเรื องทีดิน และสถานทีทีคนเห็นทวดมาปรากฏ จะ
เอาทีบริ เวณนันเป็ นทีตังหลาทวด การทําบุญหลาทวด มักทําในช่วงเจ็บไข้ไม่สบาย คื อหากเราไป
บนศาลากล่าวไว้ ก็จะไปแก้บนโดยการทําบุญหลาทวด เมือถึงเดือน 9 จะมีพิธีฉลองทราย ทําวันใด
ก็ได้แล้วแต่จะสะดวก การจัดพิธีฉลองทราย ชาวบ้านจะช่วยกันถางหญ้า กวาดหลาทวด นําทรายไป
สร้างเจดียท์ รายและนําดอกไม้ ธูป เทียน ไปจุดล้อมรอบคนละดอก ตกแต่งให้สวยงามนําธงขาวไป
ปัก ยอดกองทราย ในธงขาวนันจะเขียนชือทีอยูข่ องคนทีไปฉลองทรายเสร็ จแล้วก็เอาขึนไม้ไผ่ปัก
ธงไว้ตลอดจนกว่าจะพัง จากนันชาวบ้านจะนิมนต์พระไปสวดพาหุง ถวายเพลพระ ของเซ่นไหว้จะ
เป็ นทีสิบสอง คือ นํากับข้าวคาวหวานหรื ออืนๆ ใส่ให้ครบ 12 อย่าง แต่หา้ มมีเหล้า (ยาสูบได้) กลุ่ม
คนในตําบลเคร็ งยังมีประเพณี และการละเล่นประเพณี ลากพระทางนํา เดือน 12 เป็ นประเพณี ลาก
พระของวัดควนยาว จะใช้เรื อลากไปตามควนชิง ควนเคร็ งโดยเอาเรื อ 2 ลํา มาต่อกันทําเป็ นแพ แล้ว
เอาเรื อลากไปประมาณ 10 ลํา แต่ละลําจะมีคนพายเรื ออยูป่ ระมาณ 10 คน จะมีพระนังไปกับเรื อด้วย
ประมาณ 2-3 รู ป เมือถึงเวลาจําวัดพระก็จะนอนในเรื อ พระบกจะลากช่วงออกพรรษาประมาณ 15
คํา เดือน 11 แต่พระนํา จะลากช่วงเดือน 12 ร้องเพลงบอก ในช่วงเดือน 5 ก่อนสงกรานต์ คนร้อง
เพลงบอกจะมาร้องชมเจ้าบ้าน ให้พร และอวยพร จะไปร้องเวลาใดก็ได้ หรื อช่วงตกคําหลังจากทํา
นาเสร็ จก็ไปร้องเพลงบอก ตามบ้านต่างๆ รวมตัวกันไป 6-10 คน ในแต่ละหมู่บา้ นมีประมาณ 1-2
กลุ่ม ชวนกันมาเล่นสนุกๆ ส่งเสริ มให้ชาวบ้านสามัคคี ไม่ทะเลาะกัน เจ้าเริ น (เจ้าบ้าน) ก็จะให้เหล้า
หรื อเงิน 2-3 บาท เป็ นการตอบแทน สงกรานต์ หนุ่มสาวจะมีการหยอกล้อช่วยกันจับเพือนในกลุ่ม
ทุ่มในปลักควาย เมือสําเร็ จก็จะอาบนํา ทาแป้ งแต่งตัวให้อย่างดี แล้วก็เลียงเหล้า ซื อเหล้าให้กินเพือ
เป็ นการปลอบใจ การแต่งงาน ความเชือสมัยก่อน ผูช้ ายต้องลัก (ขโมย)วัว ควายเป็ นถึงจะไปขอ
ผูห้ ญิงแต่งงานได้ ต้องเป็ นนักเลงเพือจะดูแลผูห้ ญิงได้ ส่ วนใหญ่แล้วจะนิ ยมลักวัวมากกว่าควาย
เพราะวัวไม่ดอ้ น(ดุ)เท่าควาย ชาวอําเภอหัวไทรและอําเภอเชียรใหญ่กบั ตําบลเคร็ งมักจะแต่งงานกัน
เพราะเป็ นการเกื อหนุ น กันเรื องอาหาร แบ่ งปั น กัน แลกเปลียน หมาก พลู สะตอ ข้าว ปลา ตาม
ประเพณี เมือแต่งงานแล้วต้องมาอยูบ่ า้ นผูห้ ญิงส่วนสินสอด คือการให้เงิน และสร้างบ้าน ต้องสร้าง
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บ้านให้ 1 หลัง ตรงชานบ้านต้องทําจากไม้เคียม 12 แผ่น เพือแสดงฐานะและความพยายามของฝ่ าย
เจ้าบ่าว
ผลจากการสัมภาษณ์ในด้ านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
พบว่า การประกอบอาชีพในตําบลเคร็ งมีดงั นี อาชีพถอนกระจูด การถอนกระจูดขายเป็ น
อาชีพดังเดิมของคนเคร็ ง และต่อมาได้พฒั นาต่อยอดจนกลายเป็ นแหล่งรายได้ทีใหญ่ทีสุ ดให้กบั คน
ในตําบลนี ในอดี ตคนเคร็ งจะเอาต้นกระจูดใส่ เรื อไปขายทีทะเลน้อย เพราะบริ เวณทะเลน้อยมี
กระจูดไม่เพียงพอ บางครังชาวทะเลน้อยก็มาซือเอง การซื อขายมีมาเป็ นร้อยเป็ นปี แล้ว คนเคร็ งจะ
ส่งกระจูดเป็ นสินค้าออกเข้าสู่ตลาดชะอวด และส่งต่อยังอําเภอปากพนังเข้าสู่กรุ งเทพฯ การต้มเหล้า
เถือน เหล้าในควนเคร็ งจะใช้นาผึ
ํ งจาก อําเภอชะอวด อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัว
ไทร อําเภอระโนด (เรี ยกว่านําผึงโนด) ส่ วนประกอบ คือนําผึงจะได้มาจากการปาดงวงจาก และรอ
ให้นาหยดลงมา
ํ
แล้วเอากระบอกรับ ต่อมาเอาไปต้มในกระทะจนเดือด ข้น เหนี ยว เหมือนนําผึง
ผสมนํา 3 ปี บกับนําผึงจาก 1 ปี บหมักในโอ่งหาเคียม 1 ราก มาสับ ให้ได้ 2 กํามือ แล้วหมักจนเป็ น
ส่าเหล้า (ฟองขึน) เอากระทะตังไฟ เอานําเปล่าใส่ลงไป ฟองจะขึนเรื อย ๆ รอจนฟองหมด ไอนําจะ
เดือด (เหงื อ) วิงชนกระทะไหลลงมากลายเป็ นเหล้า เหงือจะหยดไหลลงมาตามแมงดา(รางรอง
เหล้า) ลงกระบอก หรื อขวด ในอดีตชาวบ้านในตําลเคร็ งจะมีการแลกเปลียนสินค้าหรื อติดต่อค้าขาย
กับชาวบ้านพืนทีบริ เวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่จะเป็ นการแลกเปลียนอาหารหรื อสิ นค้าเพือยังชีพ คน
เคร็ งจะเอาเอานํากระจูด หวาย ส้มหลุมพี ไปแลกทีอําเภอหัวไทรและอําเภอเชียรใหญ่ แลกได้ขา้ ว
กลับมา ถ้าไปอําเภอปากพนังจะเอา ปลาโคบ ปลาแป้ น ไปแลกปลาทะเลมากิน โดยเอาปลาเสี ยบไม้
ย่างไปก่อน ส่วนทีตลาดอําเภอชะอวดมักจะนําส้มหลุมพี ลูกไม้ป่า กระจูด และปลาไปขาย เครื อง
อุปโภค บริ โภค ทีต้องมาซือในตลาดชะอวดเช่น หอม กระเทียม เสือผ้า เกลือ นําปลา ไม้ขีด เคยกุง้
กลับไปเคร็ ง 4–5 วันจะออกมาตลาดสักที โดยจะเดินทางมาทางเรื อกับเดิน ถ้าใช้เรื อถ่อใช้เวลา 2ชัง
โมงครึ งจึงจะถึงตลาดชะอวด มีการซือขายเคยปลา ปลาดุกร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาสด คนเคร็ งจะ
เป็ นพ่อค้าคนกลาง ซือมาจากทะเลน้อยแล้วไปขายทีอืน บางครังก็ซือเก็บไว้กินเอง ชาวทะเลน้อยจะ
เอาปลาทะเลมาขายเร่ ขายตามบ้านทีตําบลเคร็ ง เช่น ปลาแดง ปลาทู ส่วนคนเคร็ งจะเอาปลานําจืดไป
ขายทะเลน้อย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก โดยเอาไปขายกับแม่คา้ โดยตรง
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ผลจากการสัมภาษณ์ในด้ านระบบการปกครอง
พบว่าในอดีตตําบลชะอวด ต้องขึนอยูก่ บั อําเภอร่ อนพิบูลย์ (ในสมัยของขุนสรรถเคร็ งนิ คม)
จนกระทังถึงพ.ศ.2466 ได้มีการจัดตังกิงอําเภอชะอวดขึน และเมือถึงพ.ศ.2496 จึงยกระดับเป็ น
อําเภอชะอวด และได้แยกเป็ น 5 ตําบล โดยมีก าํ นัน สารวัตรกํานันและผูช้ ่วยสารวัตรกํานันเป็ น
ผูด้ ูแล ดังนี ตําบลชะอวด มีกาํ นันอ่อน คลังจันทร์ ตําบลวัง อ่าง มีกาํ นันพุ นาคะสุ วรรณ ตําบลท่า
ประจะ มีกาํ นันจาง อักษรพันธ์ ตําบลท่าเสม็ด มีกาํ นันแดง เดชเกิด ตําบลเคร็ ง มีกาํ นันคล้าย
พรหมพิ ทัก ษ์ เป็ นผูด้ ู แล ในตําบลเคร็ งได้แ ยกออกมาเป็ น 5 หมู่บ้า น แต่ ล ะหมู่บ้านก็จ ะเลือ ก
ผูใ้ หญ่บา้ นของตนและมีผชู้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูช้ ่วย ผูน้ าํ ชุมชนทีชาวบ้านนับถือมี ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน
ขุนสรรถเคร็ งนิ คม เสื อ โจร (มักจะหนี มากบดานทีเคร็ งเพราะเหมาะกับการซ่อนตัวได้ดี เป็ นป่ า
เป็ นเกาะ เป็ นทีหลบอย่างดี) ในชุมชนเล็กๆทีมีความกันดาร ชาวบ้านจะให้ความนับถือคนใหญ่ (ผูม้ ี
บารมี) ซึงคอยปกครองดู แลคนในชุมชน ที ภาครัฐเข้าไปดูแลได้ไม่ทัวถึง คนใหญ่ ในชุ มชนจึ ง
กลายเป็ นเสือ ช่วยจัดการคดีความทีฝ่ ายปกครองทําไม่ได้ คดีทีชาวบ้านไม่ตอ้ งการให้ถึงเจ้าหน้าที
หรื อคดีความทีเกิดกับญาติพีน้องของเสื อเอง แต่ ในบางครังเสื อก็ขโมยวัว ควายของชาวบ้านมาไถ
นา มาประกอบอาชีพเสียเอง จากสภาพดังกล่าวทําให้มีชุมเสื อน้อยใหญ่เกิ ดขึนในตําบลเคร็ ง โดย
ชุมเสือทีใหญ่ทีสุ ดคือชุมเสือของ เสือเลือม เสือเสาร์ เสื อหร่ าน เสื อวาดควายฝูง เสื อเอือน(ขุนพันธ์
เคยปลอมตัวเป็ นจีนย้อมผ้าเพือมาตามจับเสือเอือน) เสื ออิม(เป็ นพ่อของ นายก อบต.สมเอก อินทร์
ช่วย) มีเรื องเล่าว่าขุนพันธ์เคยมาหลอกแม่(ภรรยาเสืออิม)ว่าเสืออิมตายแล้ว เพือจะสะกดรอยตามไป
หา (เพราะภรรยาจะต้องไปดูทีซ่อนของเสื ออิม ว่าตายจริ งหรื อไม่) แต่ ภรรยาเสื ออิมรู้ทนั ขุนพันธ์
เลยไม่ไปดูทีซ่อน ขุนพันธ์จึงไม่สามารถตามจับเสื ออิมได้
ผลจากการสัมภาษณ์ ในด้ านบุคคลสําคัญ
พบว่าบุคคลสําคัญทีชาวบ้านนับถือมี ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน พระครู สุวรรณธรรมรังสี ขุนสรรถ
เคร็ งนิคม นายสงค์ สุขทอง
ขุนสมรรถเคร็ งนิคมเริ มจากการเป็ นกํานัน ชือ กํานันดํา ผิวขาว เกิดเมือปี พ.ศ. 2420 ในปี
พ.ศ.2448 ทีมีการเลิกทาส รัชกาลที 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิให้ขึนเป็ นขุนสมรรถเคร็ งนิคม มี
หน้าที ทํารังวัดทีดิน (ใช้เหล็ก 2 หุ น ยาวประมาณครึ งเมตร คล้ายกระบองท่อนวัดทีดิน) นําภาษีไป
จ่ายทีอําเภอร่ อนพิบูลย์และ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2504
พระครู สุวรรณธรรมรังสี (ตาหลวงจ่ าง) เดิมชื อนายกระจ่ าง อรุ ณเดช เกิดเมือพ.ศ.2434 มี
ภูมิลาํ เนาอยูท่ ีบ้านควนยาว บิดาชือนายเอียด อรุ ณเดช ส่ วนมารดาชือนางเพ็ง อรุ ณเดช ท่านเริ มบวช
เมืออายุ 22 ปี ทีวัดควนยาวจนเป็ นเจ้าอาวาส และยังเป็ นอดีตเจ้าคณะอําเภอรู ปแรก
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ของอําเภอชะอวดอีก ด้ว ย ท่ านได้มรณภาพเมือปี พ.ศ.2515 และในปี พ.ศ.2517 ได้จ ัดให้มีพิธี
พระราชทานเพลิงศพที วัด ควนยา ตาหลวงจ่างเป็ นพระศักดิ สิ ทธิ ทังพระภิ กษุ และชาวบ้านต่ าง
เคารพนับถือ บนบานได้ทงขณะมี
ั
ชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้ว (แก้บนต้องใช้ขนมโคหัวรกคลุก
มะพร้าว และพวงมาลัยเท่านัน)
นายสงค์ สุขทอง ตาสงค์จะดื มมาก หรื อดืมน้อย ก็เมาเฮฮาสนุ กสนานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
ทะเลาะวิวาทกับใครเลย คือ ยิงเมายิงทํางานมาก แกมีวิธีการดีมาก โดยรู้จกั บังคับจิตใจตัวเอง คือ ถ้า
ไม่ทาํ งานก็จะดืมนิ ดหน่ อย เพือแก้เฮียน ถ้าทํางานน้อยก็จะดืมน้อย แต่ถา้ ทํางานมากก็จะดืมมาก จะ
ดืมเข้าไปมากเท่าไร ก็ไม่เคยเสียงานเลย เวลาแกไปถางป่ าในหน้าทําไร่ แกไม่เคยคดข้าวห่ อไป แก
จะนําเหล้า (เหล้าเถือนต้มเอง) ไปเป็ นไห ๆ ไปวางเอาไว้ตามจุด ที แกจะถางป่ าผ่า นไป แล้ว ตัง
ปณิ ธานขึนในใจแกเอง กําหนดไว้ว่าถ้าถางป่ าไปไม่ถึงทีตังไหเหล้าแล้วจะไม่หยุด ต้องถางให้ถึงจึง
จะหยุด เมือถึงไหเหล้าแล้วจะเป็ นเวลาไหนฝนจะตก แดดจะร้อน จะร้อนหรื อหนาวไม่เกียว แกจะ
ยกไหเหล้าขึนซด เหมือนกับกินนํา ซดเอา ๆ แล้วเลือนไหไปตังไว้ในป่ าจุดข้างหน้า ทีแกจะถางป่ า
ผ่านไป แกได้ทาํ อยูอ่ ย่างนีทุกครังเป็ นประจํา จนแกมีทีดิ นแบ่งให้ลูกจํานวนมาก แกเป็ นคนที เกิด
และตายอยูใ่ นตําบลเคร็ ง ไม่เคยโอนหรื อย้ายไปอยูท่ ีใดเลย
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ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนา
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านสภาพภูมศิ าสตร์
พบว่าพรุ เป็ นพืนทีลุ่มนําท่วมขัง ส่วนพรุ ควนเคร็ งเกิดจากการตืนเขินของชายฝังทะเลในอดีต
นําทะเลสามารถเข้าออกได้จนถึงบริ เวณพรุ ในเวลาต่อมาเมือเกิ ดการทับถมของตะกอนชายฝังมาก
ขึน พืนทีพรุ จึงกลายเป็ นพืนทีปิ ด นําทีท่วมขังจึงกลายเป็ นนําจืด ส่ วนพรุ ควนเคร็ งนันมีเนื อที กว้าง
ใหญ่ ครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช ตําบลเคร็ งตังอยู่ในเขตป่ า
พรุ ควนเคร็ ง พืนทีประมาณร้อยละ 70 มีสภาพเป็ นป่ าพรุ ซึงหมายถึงพืนทีราบลุ่มมีนาขั
ํ งตลอดทังปี
มีแม่นาธรรมชาติ
ํ
ไหลผ่านคือ แม่นาชะอวด
ํ
ซึงไหลออกสู่ทะเลทีอําเภอปากพนัง ตําบลเคร็ งตังอยู่
ในอําเภอชะอวด อยู่ทางตอนใต้ข องจังหวัด นครศรี ธรรมราชห่ างจากอําเภอชะอวดประมาณ 14
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 88 กิโลเมตร เนื อทีทังหมดของตําบลเคร็ งมี 110,000 ไร่
หรื อ 176 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนื อ จดตําบลชะอวดกับอําเภอเชียรใหญ่ ทิศใต้ จดตําบล
ขอนหาด อําเภอชะอวด ทิศตะวันออก จดอําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ่ ทิศตะวันตก จดตําบลนาง
หลง และตําบลท่ าเสม็ด อําเภอชะอวด จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเคร็ งมี
ทังหมด 11 หมู่บา้ น มีจาํ นวนประชากรทังสิ น 7,640 คน สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี ฤดูฝนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตังแต่เดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกไม่ชุกมากนัก ในช่วงที สอง
ตังแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคมเป็ นช่วงทีฝนตกหนักมาก ทําให้เกิ ดนําท่วมขังในบางพืนทีทุ กปี
เพราะได้รับอิทธิพลของลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์ไม้บริ เวณ
ขอบพรุ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ชอบขึนในทีโล่งแจ้ง ต้องการแสงมาก สําหรับป่ าพรุ ควนเคร็ งบริ เวณขอบ
พรุ ดา้ นในพบชนิดไม้ยนื ต้นกระจัดกระจายปะปนอยูห่ ่ าง ๆ เช่น หว้าหิ น ชะเมานํา เทียะ จิก เสม็ด
ชุน เตียว กระท่อมขีหมู สมเส็ด และในบางพืนทีพบพืชมีพืชวงศ์ปาล์มขึนอยู่หลายชนิ ด เช่ น กระ
พ้อ กระพ้อแดง หลาวชะโอน ตะค้อ สาคู เป็ นต้น จากขอบพรุ ออกมา จะมีสภาพเป็ นพืนนําและทุ่ง
โล่ง ซึงพบพืชล้มลุกขึนกระจัดกระจายอยูท่ วไปและหนาแน่
ั
น เช่น หญ้าคมบาง กง ลําเทง เทียนนํา
ปุด คล้า เปรี ยะ เถาคัน ซึงบริ เวณนี เป็ นทีอาศัยและวางไข่ของปลา เต่า ตะพาบนํา นกนํา และสัตว์
ปี กหลายชนิ ด สําหรั บขอบพรุ ดา้ นนอก จะพบพันธุไ์ ม้เสม็ดขึนกระจายอยู่ทวไป
ั พันธุ์ไม้พืนล่าง
ของป่ าเสม็ด ส่วนใหญ่ทีพบคือกระจูด และย่านลิเภาเล็ก ในอดีตเคร็ งมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้น
ทรัพยากรธรรมชาติมาก ทังสัตว์นาและสั
ํ
ตว์ป่า มีปลานําจืดมากมายหลายชนิ ด เช่น ปลาอีเติง อีสับ
อีจบั โดยเฉพาะปลาลําพันมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ปลาลําพัน มีลกั ษณะคล้ายปลาดุก มีดอกเหลืองตาม
กลางตัว มีปล้องขีดเป็ นเส้นตามลําตัว ลําตัวแบนมีสีแดงคล้ายปลาไหล กินลูกเตียว และรากหญ้า
เป็ นอาหาร อาศัยอยูใ่ นโพรงดินทีโคนต้นไม้ ส่วนช้างค่อมชอบกินต้นปรื อ ต้นกก มีลกั ษณะสูงกว่า
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ควายไม่มาก เป็ นช้างตัวเล็ก อาศัยอยูใ่ นพรุ ใช้ชีวิตอยูร่ วมกับฝูงควายป่ า ถ้ารู้ตวั ว่าจะตาย จะมาตาย
ทีเดียวกันเป็ นสุสานช้าง สันนิษฐานว่า ทีหมู่ 8 บ้านเสม็ดงาม จะเป็ นสุสานช้าง เพราะเคยมีชาวบ้าน
จะขุด ดิ น แต่ ขุด แล้ว เจอฟั น ช้างกับกระดู ก ช้ าง และผลพวงจากสงครามโลกครั งที 2 ญี ปุ่ นแพ้
สงคราม ทําให้อาวุธหลงเหลืออยู่ อาวุธนีชาวบ้านนํามาใช้ยงิ ช้าง ล่าช้าง เพือนํามาเป็ นอาหาร เอางา
และกระดูกมาเป็ นส่วนผสมของยา ทําให้ชา้ งล้มตายเป็ นจํานวนมากในอดีตตําบลเคร็ งใช้เรื อในการ
เดินทาง หากนําตื นใช้เรื อถ่อเพือเก็บกระจูด หาปลา หากนําลึก จะใช้เรื อแจว (เรื อหางยาว) การ
สัญจรทางนําจะเป็ นคลองสายเล็กๆมีตน้ ไม้ขึนพาดทับไปมา ชาวบ้านต้องช่วยกันขุดลอกคลองอยู่
เป็ นระยะ ช่วงนําลดสามารถเดินลัดเลาะมาตามรากไม้ได้บา้ งแต่ตอ้ งฟันต้นไม้วางกับรากไม้เพือใช้
เดินหรื อต้องเดินมาตามรากต้นไทร บางช่วงทีมีนาก็
ํ ใช้เรื อพาย การคมนาคมทางบกมีเฉพาะถนน
สําหรับคนเดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ทาํ ถนนสําหรับให้รถวิง
ในด้านภูมิศาสตร์ ผเู ้ ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติมว่าพรุ ควนเคร็ งเป็ นพรุ ขนาดใหญ่ แห่ งหนึ ง
ของภาคใต้ จะเป็ นรองก็แต่พรุ โต๊ะแดงในนราธิวาสเท่านัน ประชาชนส่ วนใหญ่ในตําบลเคร็ งจะ
อาศัยอยู่ตามพืนทีราบที นําไม่ท่วมขังและอาศัยอยู่บนเนิ นสู งประกอบด้วยดิ นลูกรังและหิ นผุเป็ น
ส่ ว นใหญ่ และไม่มีค วามลาดชันมากเหมือนภูเขาเรี ยกว่า ควนสาเหตุทีปลาลําพัน ต้องสูญพัน ธุ์
เพราะเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุ ครังใหญ่เมือปี พ.ศ. 2485 ปลาทํารู อยูใ่ นดินระดับลึกไฟร้อนลงไปไม่ถึง
แต่เมือฝนตก นําฝนได้ไหลละลายขีเถ้าลงไปในรู ปลาลําพันทนอยู่ไม่ได้ตอ้ งออกจากรู ขึนมาเหนื อ
ดินและโดนครุ กขีเถ้า ปลานันต้องอาศัยเมือกเมือถูกขี เถ้าเมือกก็หมดเลยต้องพากันตายไปในทีสุ ด
ปัจจุบนั สูญพันธุไ์ ปแล้ว ชาวกระบี ชาวสุ ราษฎร์ เคยเกณฑ์คนมาคล้องช้างค่อม เพือเอาไปลากไม้
แต่ชา้ งล้มตายหมด เพราะงานหนักเกินไปไม่เหมาะกับช้างค่อม ช้างค่อมมีนิสัยดุร้าย เคยฆ่าคนตาย
ชอบทําลายทรัพย์สินชาวบ้าน
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านประวัตคิ วามเป็ นมา
พบว่า “เคร็ ง” มาจากเรื องเล่า 2 ตํานาน คือตํานานที 1 มาจากคําว่า “เคร่ งเครี ยด” เพราะจาก
สภาพภูมิศาสตร์ทีทุรกันดาร เดินทางลําบาก มีสตั ว์ร้ายและโรคระบาดคือโรคเท้าช้างทีไม่รักษาให้
หายขาดได้ และตํานานที 2 มาจากการถือปฏิบตั ิธรรมอย่างเค่งครัดของพระแพง ชาวบ้านทีเดิน
ทางผ่านไปมาจึงเรี ยกชือสถานทีปฏิบตั ิธรรมของพระแพงว่า เกาะเคร่ งครัด ควนเคร่ งครัด ควนเคร่ ง
และได้เพียนมาเป็ นควนเคร็ งในทีสุ ด ตําบลเคร็ งเริ มมีมนุ ษย์เข้าไปอาศัยครังแรกเมือราวพ.ศ. 2387
ตรงกับสมัยรัชกาลที 3 หรื อก่ อนหน้านี ไม่มากนัก ซึ งพ้องกับการปรากฎของชื อข้าราชการใน
ทําเนียบข้าราชการเมือง นครศรี ธรรมราช ในสมัยของรัชกาลที 2 ทีระบุถึง หมืนภักดีนิตย์ นายที
เคร็ ง เป็ นทีพกหมากขึนท้ายวัง นา 400 ฝ่ ายซ้าย หมืนวังบุรี รองทีเคร็ งเป็ นทีพกหมากขึนท้ายวัง นา
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300 การอพยพย้า ยถิ นส่ ว นใหญ่ จ ะอพยพมาจากอํา เภอหัว ไทรและเชี ยรใหญ่ ทังนี เพื อการ
แลกเปลียนพืชผลในท้องถิน และการแต่งงาน และการผูกเกลอ เป็ นอุบายในการผูกมิตร ฝากเพือน
ฝากลูกหลาน เพราะความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติกลุ่มหัวไทรได้มาเอาไม้ทีล้มจากวาตภัยไปใช้
โดยแลกกับข้าวและปลา จึงเกิดหัวเกลอ พ่อเกลอแม่เกลอ ซึงเลือกมาจากคนอายุใกล้เคียงกันหรื อ
ถูกชะตากัน
ในด้านประวัติความเป็ นมาผูเ้ ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติมว่าเมือถึงประมาณเดือน5-6 คนที
เคร็ งจะไปสาวย่านตายายกัน (รวมญาติ) ทีวัดแม่เจ้าอยูห่ วั ในอําเภอเชียรใหญ่
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านวิถีชีวติ และภูมปิ ัญญาของชุมชน
พบว่า คนเคร็ งในอดีตใช้ทางตะโหนด ใบสับปะรดแทน ช้อน ใช้ใบยางเย็บเป็ นแก้วกินนํา
ใช้ใบต้อหมากคดข้าวห่อ เมือถึงหน้าแล้งช่วงเข้าไปถอนกระจูด จะใช้ตน้ กระจูดแทนหลอดดูดนํา
(กระทุง้ ข้างในต้นให้กลวง) คือขุดหลุมเอาไว้รอให้นาซึ
ํ มออกมาแล้วใช้หลอดกระจูดดูดนําจากบ่อ
ทีขุดไว้กินได้เลย เมือถอนกระจูดเสร็ จมาพักเหนื อยก็มากินนําในบ่อ ผลไม้ก็กินกล้วยมุดสังข์ ลูก
ขลบ มะขามป้ อมเป็ นของกินตบท้าย หรื ออาจจะกินนําจากไม้เสม็ดโดยกรี ดตามลําต้น นําจะหยด
ออกมา แล้วเอาแก้วรองมาดืมได้เลย ไม้เสม็ดเยอะเป็ นไม้เนื ออ่อน ชาวบ้านมักเอาเปลือกมาทําขีไต้
เพราะซึมนํามันได้ดี หรื อเอาไว้สร้างบ้านก็ได้ คนเคร็ งจะเอานมควายมาแทนกะทิ เอามาทํานําแกง
เผ็ดโดยการตังนมควายใส่หม้อให้เดือด ทุบกระเทียมเพือดับกลินคาว และตังไฟให้หอม ใช้แกงเผ็ด
ตามปกติ จะแกงหมู แกงปลาก็ได้ ถ้าเลียงควายมาก บางครังก็ขายเพือให้เอาไปฆ่ากิน หรื อขายเพือ
เอาไปทํานา ควาย 1 ตัว สามารถขายได้ทงเนื
ั อและเขา กระทังหน้าควายยังขายได้วิธีรีดนมควายให้
เอาดินเหนียวลามือ (ทามือ) ให้ลืน เพือป้ องกันไม่ให้ควายเจ็บ จะรี ดนมควายช่วงลูกอ่อน กับช่วง
เดือน 2- 3 ในด้านสุ ขอนามัยทีตําบลเคร็ งมีโรคระบาดมาก โดยเฉพาะโรคมานโทะ ตีนโทะ(โรค
เท้าช้าง)เป็ นโรคติดต่อ เกิดจากยุงชนิดหนึงเป็ นพาหะ ทําให้ต่อมนําเหลืองบริ เวณขาหนี บตัน บวม
ตังแต่ฝ่าเท้าถึงต้นขา แต่ก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และสามารถมีอายุยืนได้ถึง 7080 ปี การรักษาแบบพืนบ้าน จะใช้วิธีการฝังทรายบ้าง มีการบีบนวดโดยหมอตําแยบ้าง ซึงบางรายก็
หาย บางรายก็ไม่หาย บางคนยังปรากฏมีร่องรอยของโรคให้เราได้พบเห็นในปัจจุบนั ภูมิปัญญาของ
ึ ผงบิ
ึ นมาช่วงเดือน7-8 ถ้ามีนาสมบู
ํ
รณ์และดอกไม้มากผึงจะมารวมตัว
ตําบลเคร็ งได้แก่ การตีผงจะดู
กันเป็ นจํานวนมาก แม่ผึงจะมาจากทางลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ แต่ถา้ ฝนตกมาก ดอกไม้จะไม่
ออกดอก ผึงจะมาตอมดอกเสม็ด ดอกท่อมขีหมู ดอกไมยราพ ดอกบัว ฯลฯ ในกรณี ทีผึงมาก ให้ตี
ช่วงคืนเดือนมืด ห้ามตีเดือนแจ้ง เพราะผึงจะมารุ มต่อย ต้องมีการเซ่นบอกเจ้าที วันอังคาร หรื อวัน
เสาร์ (เพราะเชือว่าเป็ นวันแข็ง) วิธีการตีผงึ ยิงลูกตะกัวให้ไปพาดบนปางไม้ แล้วร้อยเชื อกบันไดลิง

151
ทําบันไดลิงขึนไปพร้อมกับถือเชือกอีกเส้นเพือเอาไว้โยงถังใส่ นาผึ
ํ งลงมา ใช้คบไฟ (ใช้พดพร้าว
มัดตัวพดให้ยาว ประมาณ1 เมตร ขนาดใหญ่เท่าแข้ง สามารถกําได้รอบมือ) ส่ายคบไฟไปมาเพือให้
แม่ผงบิ
ึ นมาตามดอกไฟแล้วหล่นลงพืน ฉีกเอารังผึงทีกิงไม้ออกก่ อนแล้ววางพาดบนกิงไม้ และดึง
เอาโคล้ขึนมา (เมือก่อนเอาหนังวัว หนังควาย มาหุ ้มโดยใช้ไหเป็ นแบบ แต่ปัจจุบนั ใช้ถงั แทน) ตัด
เอาหัวนําผึงใส่ในถัง(โคล้) ให้หมดก่อนแล้วค่อยเอารังผึงวางไว้ขา้ งบน โยงเชื อกโคล้ลงมาข้างล่าง
(ถ้าตีผงกลางวั
ึ
นใช้ควันไฟ เพือให้ผึงบินออกจากรั ง ในกรณี ทีมีไม่กีรัง) เอาโคล้ทีมีรังผึงเทใส่ ถงั
ใหญ่ และนํารังผึงมาปันทีบ้าน ส่วนขันตอนการจับปลา ชาวบ้านจะใช้วิธีการดูแหล่งนํา ว่ามีนาผุ
ํ ด
อยูร่ ิ มตลิงหรื อเปล่า เพราะปลาจะหายใจเป็ นฟองอากาศขึนมา ปลาบ้วนนําขึนมาหายใจ ถ้าปลาเป็ น
ตัวใหญ่ ฟองอากศจะตีวงกว้าง เมือถึงหน้าแล้งจะถอนบัว ถอนหญ้าในคลองออกหมด แล้วทอดแห
ปลาทีมักจับได้ คือปลาชะโด ปลาช่อน ปลาหลาด ปลาอีจบั แต่เมือถึงฤดูปลาวางไข่ จะไม่จบั หมด
จะเว้นปลาไว้ให้เฝ้ าครอก ให้มนั เลียงลูก เครื องมือและวิธีการทีชาวบ้านใช้จบั ปลาก็มีอยู่ดว้ ยกัน
หลายชนิด ซึงจะขึนอยูก่ บั แหล่งนําและชนิ ดของปลา ชาวบ้านจะวางเครื องมือจับปลาแถวยน โดย
จะแหย่ปลาให้ตืน ปลาจะได้เข้าไซ เข้าเครื องมือจับปลา เครื องมือจับปลาจะมีไซ โดยจะวางตาม
ช่องริ มตลิง เพราะเป็ นทางปลาผ่าน ถ้านําสูงประมาณระดับอก ต้องวางริ มตลิง เอาไม้ปักไซยึดไว้
กับดิน เพือให้รู้ว่าไซอยูต่ รงไหน และไม่ให้ลอยไปทีอืน หากจะมาดูว่าปลาติ ดหรื อไม่ ก็ยกไม้ขึนดู
ชาวบ้านจะจับกินกันเอง ถ้าเหลือจึงขาย สงวนไว้แต่ในหมู่บา้ น ไม่ให้คนทีอืนเข้ามาหาปลา กัด ใช้
วางตามยาวของคลอง สามารถดักปลาได้เป็ นจํานวนมากขึนอยู่กบั ขนาดความยาวของตาข่าย และ
หลุมวิงซึงเป็ นเครื องมือจับปลาช่ วงหน้าร้อน เป็ นกลลวงปลา โดยขุดหลุมทิงไว้ อาจจะใช้ถงั หรื อ
โอ่งมารองนําไว้ เมือถึงหน้าร้อนปลาจะหาทางว่ายไปจนเจอนํา ที อยู่ในหลุมหรื อถังนันหลุมวิงมัก
ทําเดือน4-5 เพราะเป็ นหน้าเก็บเกียว สามารถวิดปลาได้ ปัจจุบนั ไม่ทาํ หลุมวิงแล้ว เพราะไม่มีคลอง
ลึก ทํานบเขือนกันนําหมด ทําให้นาแห้
ํ งทําหลุมวิงไม่ได้ วิธีถนอมอาหารในตําบลเคร็ งมีดว้ ยกัน
หลายวิธีคือการทําปลาร้า ใช้ปลาตาย เนือล่ม(เละ)แล้ว ตัวหัวออกและควักไส้ โรยเกลือหมักทิงไว้
ครึ งวัน ล้างนํา ตากแดดต่ออีกครึ งวัน ยัดท้องด้วยเกลือ ผสมกับนําตาล (เพือป้ องกันแมลงวัน) หมัก
ทิงไว้ขา้ มคื น จากนันตากแดดต่ออีก 1 วันการทําปลาช่อนแห้ง ตัวใหญ่ ต้องผ่าเป็ นริ วก่อนนําไป
ตากแดด เพือให้แห้งเร็ วส่ วนตัวเล็ก ตัดหัวออกอย่างเดียว การทําปลาแห้ง(ใช้กระบอกไม้ไผ่และ
ผลา) ใช้ไม้ไผ่สีสุก หรื อไม้ไผ่ตง ตัดออกเป็ นท่อนๆ แล้วเอาปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ควักไส้
ออก ยัดใส่ในกระบอกไม้ไผ่ เอาใบต้อหมากยัดปิ ดหัวกระบอก จากนันนํามาย่างเสร็ จแล้วเอามาตาก
แดดต่ออีก 1 วัน นํามาวางบนผลา (ชันไม้ไผ่ สําหรั บวางของแห้ง) ให้ได้รับไอร้อนจากการปรุ ง
อาหาร เพือป้ องกันอาหารเน่าเสีย การทําปลาเค็ม (ใช้กินตอนหน้านํา)ควักไส้ ควักพุงปลาออก ล้าง
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นําให้สะอาด คลุกเกลือและตากแดดต่อจนแห้ง (เนื อปลาแข็ง) เก็บใส่ กระสอบกระจูด ข้างในจะมี
ฟางข้าวรองอยูเ่ พือป้ องกันไม่ให้ปลาขึนรา
ในด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนผูเ้ ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติ มว่า การทําโจเพือ
เป็ นกลอุบายไม่ให้ใครมาลักผลไม้ เชือว่าเป็ นเวทมนต์ ใครมาขโมยกินก็จะท้องเสีย ตายหรื อ เจ็บไข้
ไม่สบาย ถ้าเจ้าของมากิน ก็เอานํามนต์มาพรมผลไม้ นํามนต์สามารถแก้โจได้ (เจ้าของเสกเอง) ถ้า
บ้านไหนทําโจไม่เป็ น ก็ออกปากบ้านอืนทีทําเป็ นทําให้ได้ ส่วนยน คือเศษหญ้าตายทับถมบนผิวนํา
จนมีหญ้างอกขึนมาใหม่บนหญ้าทีตายแล้ว ปลาจะอาศัยอยู่ใต้ยน บางยนมีขนาดใหญ่เท่าหลังคา
บ้าน
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านศาสนาและความเชือ
พบว่าชาวบ้านในพืนทีตําบลเคร็ งมีการนับถือสิงศักดิสิ ทธิมาตังแต่โบราณ ซึงก็คือการนับถือ
ทวด และจากความเชือนีจึงทําห้มีประเพณี และการทําบุญเซ่นไหว้สืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ทวด
คือ คนทีเคร่ งศาสนา เก่งกล้าวิชา จนกลายร่ างเป็ นงู เสื อ จระเข้ ได้ สถานทีทีทวดอยู่เรี ยกว่า หลา
(ศาลา) ส่ วนใหญ่จะมีอยู่ทุกหมู่บา้ น หลาทวด มีไว้เพือป้ องกันรักษาพืนที ทีตังของหลาทวดมีนา
ควน คือการเอาจุ ดปลายสุ ด ของที ดิ น แต่ ละคนทีจะชนกัน เว้นไว้เพือตังหลาทวดเว้น ไว้เป็ นรู ป
วงกลมประมาณ 1 ไร่ เป็ นกุศโลบายเพือไม่ให้ทะเลาะกันเรื องทีดิน และสถานทีทีคนเห็นทวดมา
ปรากฏ จะเอาทีบริ เวณนันเป็ นทีตังหลาทวด การทําบุญหลาทวด มักทําในช่วงเจ็บไข้ไม่สบาย คือ
หากเราไปบนศาลากล่าวไว้ ก็จะไปแก้บนโดยการทําบุญหลาทวด เมือถึงเดือน 9 จะมีพิธีฉลองทราย
ทําวันใดก็ได้แล้วแต่จะสะดวก การจัดพิธีฉลองทราย ชาวบ้านจะช่วยกันถางหญ้า กวาดหลาทวด นํา
ทรายไปสร้างเจดียท์ รายและนําดอกไม้ ธูป เทียน ไปจุดล้อมรอบคนละดอก ตกแต่งให้สวยงามนํา
ธงขาวไปปักยอดกองทราย ในธงขาวนันจะเขียนชือทีอยู่ของคนที ไปฉลองทรายเสร็ จแล้วก็เอาขึน
ไม้ไผ่ปักธงไว้ตลอดจนกว่าจะพัง จากนันชาวบ้านจะนิ มนต์พระไปสวดพาหุ ง ถวายเพลพระ ของ
เซ่นไหว้จ ะเป็ นทีสิ บสอง คื อ นํากับข้าวคาวหวานหรื ออืนๆ ใส่ ให้ครบ 12 อย่าง แต่ห้ามมีเหล้า
(ยาสูบได้) กลุ่มคนในตําบลเคร็ งยังมีประเพณี และการละเล่นประเพณี ลากพระทางนํา เดือน 12 เป็ น
ประเพณี ลากพระของวัดควนยาว จะใช้เรื อลากไปตามควนชิง ควนเคร็ งโดยเอาเรื อ 2 ลํา มาต่อกัน
ทําเป็ นแพ แล้วเอาเรื อลากไปประมาณ 10 ลํา แต่ละลําจะมีคนพายเรื ออยู่ประมาณ 10 คน จะมีพระ
นังไปกับเรื อด้วย ประมาณ 2-3 รู ป เมือถึงเวลาจําวัดพระก็จะนอนในเรื อ พระบกจะลากช่วงออก
พรรษาประมาณ 15 คํา เดือน 11 แต่พระนํา จะลากช่วงเดือน 12 ร้องเพลงบอก ในช่วงเดือน 5 ก่อน
สงกรานต์ คนร้องเพลงบอกจะมาร้องชมเจ้าบ้าน ให้พร และอวยพร จะไปร้องเวลาใดก็ได้ หรื อช่วง
ตกคําหลังจากทํานาเสร็ จก็ไปร้องเพลงบอก ตามบ้านต่างๆ รวมตัวกันไป 6-10 คน ในแต่ละหมู่บา้ น
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มีประมาณ 1-2 กลุ่ม ชวนกันมาเล่นสนุ กๆ ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านสามัคคีไม่ทะเลาะกัน เจ้าเริ น (เจ้า
บ้าน) ก็จ ะให้เหล้า หรื อเงิ น 2-3 บาท เป็ นการตอบแทน สงกรานต์ หนุ่ มสาวจะมีก ารหยอกล้อ
ช่วยกันจับเพือนในกลุ่มทุ่มในปลักควาย เมือสําเร็ จก็จะอาบนํา ทาแป้ งแต่งตัวให้อย่างดี แล้วก็เลียง
เหล้า ซือเหล้าให้กินเพือเป็ นการปลอบใจ การแต่งงาน ความเชือสมัยก่อน ผูช้ ายต้องลัก (ขโมย)วัว
ควายเป็ นถึงจะไปขอผูห้ ญิงแต่งงานได้ ต้องเป็ นนักเลงเพือจะดูแลผูห้ ญิงได้ ส่ วนใหญ่แล้วจะนิ ยม
ลักวัวมากกว่าควายเพราะวัวไม่ดอ้ น(ดุ)เท่าควาย ชาวอําเภอหัวไทรและอําเภอเชียรใหญ่กบั ตําบล
เคร็ งมักจะแต่งงานกัน เพราะเป็ นการเกือหนุ นกันเรื องอาหาร แบ่งปั นกัน แลกเปลียน หมาก พลู
สะตอ ข้าว ปลา ตามประเพณี เมือแต่งงานแล้วต้องมาอยูบ่ า้ นผูห้ ญิงส่วนสินสอด คือการให้เงิน และ
สร้างบ้าน ต้องสร้างบ้านให้ 1 หลัง ตรงชานบ้านต้องทําจากไม้เคียม 12 แผ่น เพือแสดงฐานะและ
ความพยายามของฝ่ ายเจ้าบ่าว
ในด้านศาสนาและความเชือผูเ้ ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติมว่าประเพณี ลากพระทางนํานี เอา
ความสนุ กเป็ นทีตัง ชาวบ้านไม่ตอ้ งมีของมาถวายเรื อพระ เอามาแค่ตม้ มาก็พอ (ข้าวเหนี ยวห่ อด้วย
ใบลานหรื อใบกะพ้อ) สาเหตุ ทีต้องนําไม้เคี ยมมาเป็ นสิ น สอดเพราะจากพืนที ตําบลเคร็ ง ไปถึง
อําเภอระโนด ไม้เคียมจะหายากมาก การไปตัดไม้เคียม ต้องไปตัดไว้ก่อน พอถึงฤดูนาหลากจึ
ํ
งค่อย
เอาเรื อมาลากไป
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
พบว่า การประกอบอาชี พในตําบลเคร็ งมีดงั นี อาชีพถอนกระจูด การถอนกระจูดขายเป็ น
อาชีพดังเดิมของคนเคร็ ง และต่อมาได้พฒั นาต่อยอดจนกลายเป็ นแหล่งรายได้ทีใหญ่ทีสุ ดให้กบั คน
ในตําบลนี ในอดี ตคนเคร็ งจะเอาต้นกระจูดใส่ เรื อไปขายทีทะเลน้อย เพราะบริ เวณทะเลน้อยมี
กระจูดไม่เพียงพอ บางครังชาวทะเลน้อยก็มาซือเอง การซื อขายมีมาเป็ นร้อยเป็ นปี แล้ว คนเคร็ งจะ
ส่งกระจูดเป็ นสินค้าออกเข้าสู่ตลาดชะอวด และส่งต่อยังอําเภอปากพนังเข้าสู่กรุ งเทพฯ การต้มเหล้า
เถือน เหล้าในควนเคร็ งจะใช้นาผึ
ํ งจาก อําเภอชะอวด อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัว
ไทร อําเภอระโนด (เรี ยกว่านําผึงโนด) ส่ วนประกอบ คือนําผึงจะได้มาจากการปาดงวงจาก และรอ
ให้นาหยดลงมา
ํ
แล้วเอากระบอกรับ ต่อมาเอาไปต้มในกระทะจนเดือด ข้น เหนี ยว เหมือนนําผึง
ผสมนํา 3 ปี บกับนําผึงจาก 1 ปี บหมักในโอ่งหาเคียม 1 ราก มาสับ ให้ได้ 2 กํามือ แล้วหมักจนเป็ น
ส่าเหล้า(ฟองขึน)เอากระทะตังไฟ เอานําเปล่าใส่ ลงไป ฟองจะขึนเรื อย ๆ รอจนฟองหมด ไอนําจะ
เดือด (เหงื อ) วิงชนกระทะไหลลงมากลายเป็ นเหล้า เหงือจะหยดไหลลงมาตามแมงดา(รางรอง
เหล้า) ลงกระบอก หรื อขวด ในอดีตชาวบ้านในตําลเคร็ งจะมีการแลกเปลียนสินค้าหรื อติดต่อค้าขาย
กับชาวบ้านพืนทีบริ เวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่จะเป็ นการแลกเปลียนอาหารหรื อสิ นค้าเพือยังชีพ คน
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เคร็ งจะเอาเอานํากระจูด หวาย ส้มหลุมพี ไปแลกทีอําเภอหัวไทรและอําเภอเชียรใหญ่ แลกได้ขา้ ว
กลับมา ถ้าไปอําเภอปากพนังจะเอา ปลาโคบ ปลาแป้ น ไปแลกปลาทะเลมากิน โดยเอาปลาเสี ยบไม้
ย่างไปก่อน ส่วนทีตลาดอําเภอชะอวดมักจะนําส้มหลุมพี ลูกไม้ป่า กระจูด และปลาไปขาย เครื อง
อุปโภค บริ โภค ทีต้องมาซือในตลาดชะอวดเช่น หอม กระเทียม เสือผ้า เกลือ นําปลา ไม้ขีด เคยกุง้
กลับไปเคร็ ง 4–5 วันจะออกมาตลาดสักที โดยจะเดินทางมาทางเรื อกับเดิน ถ้าใช้เรื อถ่อใช้เวลา 2ชัง
โมงครึ งจึงจะถึงตลาดชะอวด มีการซือขายเคยปลา ปลาดุกร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาสด คนเคร็ งจะ
เป็ นพ่อค้าคนกลาง ซือมาจากทะเลน้อยแล้วไปขายทีอืน บางครังก็ซือเก็บไว้กินเอง ชาวทะเลน้อยจะ
เอาปลาทะเลมาขายเร่ ขายตามบ้านทีตําบลเคร็ ง เช่น ปลาแดง ปลาทู ส่วนคนเคร็ งจะเอาปลานําจืดไป
ขายทะเลน้อย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก โดยเอาไปขายกับแม่คา้ โดยตรง
ในด้านเศรษฐกิ จและการประกอบอาชี พผูเ้ ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติ มว่ าวิธีก ารถอน
กระจูด ใช้มือหริ อเคียวในการถอนกระจูด โดยเลือกถอนต้นทีสูงประมาณท่วมหัวอายุประมาณ 2 ปี
(สมัยนีต้องปลูกเอง ใช้หวั หน่ อมาปลูก) และเมือถอนกระจูดมาแล้ว ก็นาํ มาตัดหัวตัดท้ายแล้วนํามา
คลุกตม(ใช้ดินเหนียวปนกับดินทรายในพรุ ละลายเอาแบบเข้ม) เพือไม่ให้เส้นกระจูดเปื อย ผุ เร็ ว
จากนันตากแดดให้แห้งประมาณ 3 วัน นํามารี ดกับลูกกลิง เพือให้เส้นกระจูดแบน (สมัยก่อนใช้สาก
ตํา) เสร็ จแล้วนําไปสานเป็ นสาด(เสือ) หรื อ สอบหนาด(กระสอบ)
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านระบบการปกครอง
พบว่าในอดีตตําบลชะอวด ต้องขึนอยูก่ บั อําเภอร่ อนพิบูลย์ (ในสมัยของขุนสรรถเคร็ งนิ คม)
จนกระทังถึงพ.ศ.2466 ได้มีการจัดตังกิงอําเภอชะอวดขึน และเมือถึงพ.ศ.2496 จึงยกระดับเป็ น
อําเภอชะอวด และได้แยกเป็ น 5 ตําบล โดยมีก าํ นัน สารวัตรกํานันและผูช้ ่วยสารวัตรกํานันเป็ น
ผูด้ ูแล ดังนี ตําบลชะอวด มีกาํ นันอ่อน คลังจันทร์ ตําบลวังอ่าง มีกาํ นันพุ นาคะสุ วรรณ ตําบลท่า
ประจะ มีก าํ นัน จาง อักษรพันธ์ ตําบลท่ าเสม็ด มีก าํ นัน แดง เดชเกิ ด ตําบลเคร็ ง มีก าํ นัน คล้าย
พรหมพิ ทัก ษ์ เป็ นผูด้ ู แล ในตําบลเคร็ งได้แ ยกออกมาเป็ น 5 หมู่บ้า น แต่ ล ะหมู่บ้านก็จ ะเลือ ก
ผูใ้ หญ่บา้ นของตนและมีผชู้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูช้ ่วย ผูน้ าํ ชุมชนทีชาวบ้านนับถือมี ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน
ขุนสรรถเคร็ งนิ คม เสื อ โจร (มักจะหนี มากบดานทีเคร็ งเพราะเหมาะกับการซ่อนตัวได้ดี เป็ นป่ า
เป็ นเกาะ เป็ นทีหลบอย่างดี) ในชุมชนเล็กๆทีมีความกันดาร ชาวบ้านจะให้ความนับถือคนใหญ่ (ผูม้ ี
บารมี) ซึ งคอยปกครอง ดู แลคนในชุ มชน ทีภาครัฐเข้าไปดู แลได้ไม่ทวถึ
ั ง คนใหญ่ในชุ มชนจึ ง
กลายเป็ นเสือ ช่วยจัดการคดีความทีฝ่ ายปกครองทําไม่ได้ คดีทีชาวบ้านไม่ตอ้ งการให้ถึงเจ้าหน้าที
หรื อคดีความทีเกิดกับญาติพีน้องของเสือเอง แต่ในบางครั งเสื อก็ขโมยวัว ควายของชาวบ้านมาไถ
นา มาประกอบอาชีพเสียเอง จากสภาพดังกล่าวทําให้มีชุมเสื อน้อยใหญ่เกิดขึนในตําบลเคร็ ง โดย
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ชุมเสือทีใหญ่ทีสุดคือชุมเสือของ เสือเลือม เสือเสาร์ เสื อหร่ าน เสื อวาดควายฝูง เสื อเอือน(ขุนพันธ์
เคยปลอมตัวเป็ นจีนย้อมผ้าเพือมาตามจับเสื อเอือน) เสื ออิม(เป็ นพ่อของ นายก อบต.สมเอก อินทร์
ช่วย) มีเรื องเล่าว่าขุนพันธ์เคยมาหลอกแม่ (ภรรยาเสืออิม) ว่าเสื ออิมตายแล้ว เพือจะสะกดรอยตาม
ไปหา (เพราะภรรยาจะต้องไปดูทีซ่อนของเสืออิม ว่าตายจริ งหรื อไม่) แต่ภรรยาเสืออิมรู้ทนั ขุนพันธ์
เลยไม่ไปดูทีซ่อน ขุนพันธ์จึงไม่สามารถตามจับเสืออิมได้
ในด้านระบบการปกครองผูเ้ ชี ยวชาญได้เสนอแนะเพิมเติ มว่ าชาวบ้านต้องพึงพาทังนาย
(ตํารวจ ผูใ้ หญ่ บา้ น หรื อ กํานัน ) ทังโจร ชาวบ้านไม่ว่านายหรื อโจร มาถึงบ้านก็ตอ้ งให้กิน ข้าว
ต้อนรับเป็ นอย่างดี หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ผูใ้ หญ่บา้ น กํานันจะใช้เลาะ (ไม้ไผ่ตง เจาะรู ตรงกลาง)
ตีเคาะบอกสัญญาณเพือให้รู้ได้ทวกั
ั น ส่วนใหญ่เสื อจะเป็ นลูกศิษย์พระสายเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง มี
ลักษณะเป็ นนักเลง มีวาทศิลป์ กล้าได้กล้าเสี ย มีสัจจะ รู้จกั บุญคุณ แม้เพียงให้ทีกันฝนก็จะถือว่ามี
บุญคุณต่อกัน
ผลจากการจัดประเด็นกลุ่มสนทนาในด้ านบุคคลสําคัญ
พบว่าบุคคลสําคัญทีชาวบ้านนับถือมี ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน พระครู สุวรรณธรรมรังสี .ขุนสรรถ
เคร็ งนิคม นายสงค์ สุขทอง
ขุนสมรรถเคร็ งนิ คมเริ มจากการเป็ นกํานัน ชือ กํานันดํา ผิวขาว เกิดเมือปี พ.ศ. 2420 ในปี
พ.ศ.2448 ทีมีการเลิกทาส รัชกาลที 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิให้ขึนเป็ นขุนสมรรถเคร็ งนิ คม มี
หน้าที ทํารังวัดทีดิน (ใช้เหล็ก 2 หุ น ยาวประมาณครึ งเมตร คล้ายกระบองท่อนวัดทีดิน) นําภาษีไป
จ่ายทีอําเภอร่ อนพิบูลย์และ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2504
พระครู สุวรรณธรรมรังสี (ตาหลวงจ่าง) เดิมชือนายกระจ่าง อรุ ณเดช เกิดเมือพ.ศ.2434 มี
ภูมิลาํ เนาอยูท่ ีบ้านควนยาว บิดาชือนายเอียด อรุ ณเดช ส่วนมารดาชือนางเพ็ง อรุ ณเดช ท่านเริ มบวช
เมืออายุ 22 ปี ทีวัดควนยาวจนเป็ นเจ้าอาวาส และยังเป็ นอดีตเจ้าคณะอําเภอรู ปแรกของอําเภอชะ
อวดอีกด้วย ท่านได้มรณภาพเมือปี พ.ศ.2515 และในปี พ.ศ.2517ได้จดั ให้มีพิธีพระราชทานเพลิง
ศพทีวัดควนยาว ตาหลวงจ่างเป็ นพระศักดิสิทธิ ทังพระภิกษุและชาวบ้านต่างเคารพนับถือ บนบาน
ได้ทงขณะมี
ั
ชีวิตอยูแ่ ละมรณภาพไปแล้ว(แก้บนต้องใช้ขนมโคหัวรกคลุกมะพร้าว และพวงมาลัย
เท่านัน)
นายสงค์ สุขทอง ตาสงค์จะดืมมาก หรื อดืมน้อยก็เมาเฮฮาสนุ กสนานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
ทะเลาะวิวาทกับใครเลย คือ ยิงเมายิงทํางานมาก แกมีวิธีการดีมาก โดยรู้จกั บังคับจิตใจตัวเอง คือ ถ้า
ไม่ทาํ งานก็จะดืมนิดหน่อย เพือแก้เฮียน ถ้าทํางานน้อยก็จะดืมน้อย แต่ถา้ ทํางานมากก็จะดื มมาก จะ
ดืมเข้าไปมากเท่ าไร ก็ไม่เคยเสี ยงานเลย เวลาแกไปถางป่ าในหน้าทําไร่ แกไม่เคยคดข้าวห่ อไป
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แกจะนําเหล้า (เหล้าเถือนต้มเอง) ไปเป็ นไห ๆ ไปวางเอาไว้ตามจุดที แกจะถางป่ าผ่านไป แล้วตัง
ปณิ ธานขึนในใจแกเอง กําหนดไว้ว่าถ้าถางป่ าไปไม่ถึงทีตังไหเหล้าแล้วจะไม่หยุด ต้องถางให้ถึงจึง
จะหยุด เมือถึงไหเหล้าแล้วจะเป็ นเวลาไหนฝนจะตก แดดจะร้อน จะร้อนหรื อหนาวไม่เกียว แกจะ
ยกไหเหล้าขึนซด เหมือนกับกินนํา ซดเอา ๆ แล้วเลือนไหไปตังไว้ในป่ าจุดข้างหน้า ที แกจะถางป่ า
ผ่านไป แกได้ทาํ อยูอ่ ย่างนีทุกครังเป็ นประจํา จนแกมีทีดิ นแบ่ งให้ลูกจํานวนมาก แกเป็ นคนทีเกิด
และตายอยูใ่ นตําบลเคร็ ง ไม่เคยโอนหรื อย้ายไปอยูท่ ีใดเลย
ในด้านบุคคลสําคัญผูเ้ ชียวชาญได้เสนอแนะเพิมเติมว่า ตาหลวงจ่างท่านเป็ นพระทีมีความ
เมตตาสูง จิตใจดี โอบอ้อมอารี และมีอารมณ์ขนั ใครมาเยียมถึงวัดก็ตอ้ นรับขับสูเ้ ป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็ นฆราวาสหรื อพระก็ ให้ทงที
ั อยู่ทีกิ น ส่ วนใครที ต้องการบวช ท่ านก็รับบวชให้หมด ไม่ถาม
ประวัติ เป็ นโจรก็บวชให้ เพราะถือว่าให้เป็ นพระดีกว่าไปเบียดเบียนชาวบ้าน แต่ถา้ ตํารวจจะมาจับ
ตัวไป ก็ให้สึกจากพระเสี ยก่อนและเพิมเติมเกร็ ดประวัติของนายสงค์ สุขทอง ว่ามีคาํ พูดกันต่อๆมา
ว่า“ดีเหมือนเหล้าเครี ยะ เมาเหมือนสงค์เคร็ ง” ซึงหมายความว่าบรรดานักต้มเหล้าเถือนในแถบนี จะ
ต้มให้ได้ดีกรี สูง นําเหล้าใสสะอาดเหมือนตาตักแตน มีรสชาติดีเหมือนกับเหล้าทีต้มจากตําบลเครี
ยะ อํา เภอระโนด จังหวัดสงขลานัน ไม่มีทีไหนทําได้ ทางด้า นนัก ดื มจะหาคนที เมาได้งาน ไม่
อาละวาด ไม่ก่อความรําคาญให้คนอืน เหมือนกับ นายสงค์ สุขทอง ก็หาไม่ได้เหมือนกัน
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ตารางที 8 ผลการหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชของผูเ้ ชียวชาญ

รายการประเมิน
1) เนือหาสาระ
1.1 เนือหาถูกต้อง ตามหลักวิชา
1.2 ความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับชันและความสามารถในการ
อ่านของเด็ก
1.3 สาระความรู้มีแก่นสาร
1.4 เนือหาให้ความรู ้ ชวนให้ติดตาม
อ่าน
2) การนําเสนอเนือหา
2.1 นําเสนอในโครงสร้างที
เหมาะสมเข้าใจง่าย
2.2 จัดลําดับเนือหาในแต่ละบท
เชือมโยงสัมพันธ์กนั
2.3 เพิมพูนความรู ้ ความเข้าใจและ
เสริ มสร้างการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่ามากขึน
2.4 รายละเอียดของเนื อหาครบถ้วน
3) การใช้ ภาษา
3.1 ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย สือ
ความหมายชัดเจน
3.2 กะทัดรัดและถูกต้องตาม หลัก
ภาษา

ระดับความคิดเห็น
¦ R ระดับ
ของผู้เชียวชาญคนที
คุณภาพ
1
2

ความหมาย
ระดับคุณภาพ

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

5

10

5.0

5

4

9

4.5

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

4

4

8

4.0

เหมาะสมมาก

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

4

4

8

4.0

เหมาะสมมาก

4

4

8

4.0

เหมาะสมมาก

เหมาะสม
มากทีสุด
เหมาะสม
มากทีสุด
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ตารางที 8 (ต่อ)

รายการประเมิน
4) องค์ประกอบอืนของหนังสือ
4.1 คํานํา
4.2 สารบัญมีรายละเอียดครบถ้วน
4.3 คําชีแจงการใช้หนังสื อชัดเจน
4.4 แบบฝึ กหัดหลากหลาย ง่ายต่อ
การทดสอบด้วยตนเอง
4.5 บรรณานุกรมครบถ้วนถูกต้อง
5) ลักษณะการจัดวางรู ปเล่มของ
หนังสือ
5.1 ลักษณะรู ปเล่ม สีสนั และขนาด
กะทัดรัดสะดวกต่อการพกพา
สวยงาม
5.2 ปกหนังสือสีสนั สวยงาม
น่าสนใจ มีปกในครบ
5.3 ขนาดตัวอักษรอ่านง่ายกับ
ระดับชันหรื อวัย พิมพ์ชดั เจน
5.4 การบรรจุคาํ หรื อข้อความในแต่
ละหน้าการวางหน้าตัวอักษรชวน
อ่านสบายตา
5.5 ภาพประกอบสีสนั ดึงดูดความ
สนใจ สือความหมายชัดเจน
5.6 การวางภาพประกอบ การพิมพ์
ตัวอักษรและการวางช่องว่างทําให้
ชวนอ่าน

ระดับความคิดเห็น
¦ R ระดับ
ของผู้เชียวชาญคนที
คุณภาพ
1
2

ความหมาย
ระดับคุณภาพ
เหมาะสม
มากทีสุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสม
มากทีสุด

5

4

9

4.5

4

4

8

4.0

5

4

9

4.5

4

4

8

4.0

เหมาะสมมาก

4

4

8

4.0

เหมาะสมมาก

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

3

8

4.0

เหมาะสมมาก

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

3

8

4.0

เหมาะสมมาก

4

4

8

4.0

เหมาะสมมาก

5

3

8

4.0

เหมาะสมมาก

159
ตารางที 8 (ต่อ)

รายการประเมิน
6) คุณค่าหรือประโยชน์ ทีได้ รับ
6.1 ส่งเสริ มให้เกิดความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ในทางทีดี
6.2 ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตท้องถิน
ปัจจุบนั ดียงขึ
ิ น
6.3 ปลูกฝังทัศนคติทีดีต่อ
การอ่านและการศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเอง
6.4 สามารถนําความรู้ทีได้จาก
หนังสือไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6.5 ปลูกฝังให้เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน
6.6 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้เห็นคุณค่า
ของแหล่งเรี ยนรู้และเกิดเจตคติทีดี
พร้อมทีจะอนุรักษ์ของดีของ
ท้องถินเอาไว้
รวม
ข้ อเสนอแนะอืนๆของผู้เชียวชาญ
ไม่มี

ระดับความคิดเห็น
¦ R ระดับ
ของผู้เชียวชาญคนที
คุณภาพ
1
2

ความหมาย
ระดับคุณภาพ

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

5

10

5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

4

9

4.5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

5

10

5

เหมาะสม
มากทีสุด

5

5

10

5

เหมาะสม
มากทีสุด
4.22
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จังหวัดนครศรี ธรรมราชของผูเ้ ชียวชาญ

ข้ อที

ข้ อคําถาม

1

สภาพภูมศิ าสตร์
สภาพทีตังและลักษณะภูมิประเทศ
ของตําบลเคร็ งส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
อย่างไร (ความจํา)
บางส่วนของตําบลเคร็ งมีลกั ษณะ
เป็ นควน คําทีขีดเส้นใต้มีลกั ษณะ
ภูมิ-ประเทศอย่างไร (ความจํา)
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที
พัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคมมีผลต่อภูมิอากาศ
อย่างไร (ความเข้าใจ)
ปริ มาณฝนทีตกในตําบลเคร็ งส่วน
ใหญ่มาจากอิทธิพลของสิงใด
(ความเข้าใจ)
หากนักเรี ยนอาศัยอยูใ่ นเคร็ งตังแต่
อดีตนักเรี ยนจะเลือกใช้พาหนะใด
ในการคมนาคมจึงจะเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศและสิงแวดล้อม
(นําไปใช้)
เมือพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
เคร็ งซึงเป็ นพรุ ท่านจะประกอบ
อาชีพใดจึงจะเหมาะสม (นําไปใช้)

2

3

4

5

6

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67
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7

เหตุใดจึงกล่าวว่าพรุ ควนเคร็ งเป็ น
พืนทีทีมีระบบนิเวศทีสําคัญมาก
แห่งหนึงของภาคใต้ (วิเคราะห์)
จากสาเหตุของปัญหาป่ าพรุ ในเคร็ ง
ถูกบุกรุ กทําลายควรจะแก้ไขด้วย
วิธีใด (วิเคราะห์)
ประวัตคิ วามเป็ นมา
คําว่า “เคร็ ง” สันนิ ษฐานว่าเพียนมา
จากข้อใด (ความจํา)
โรคใดทีพบมากในตําบลเคร็ งและ
ในอดีตไม่สามารถรักษาได้
(ความจํา)
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมา
และคําบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ใน
ท้องถินเชือว่าสภาพภูมิประเทศ
ของเคร็ งในอดีตเป็ นอย่างไร
(ความจํา)
การตังถินฐานของผูค้ นในเคร็ ง
เกิดขึนชัดเจนในสมัยใด (ความจํา)
จากสภาพภูมิศาสตร์ ปัญหาสําคัญ
ในอดีตของตําบลเคร็ งคือปัญหาใน
เรื องใด (ความเข้าใจ)

8

9

10

11

12
13

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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14

การทีทําให้คนหัวไทรและคนเชียร
ใหญ่ยา้ ยเข้ามาในเคร็ งมากขึน
เพราะสาเหตุในข้อใด (ความ
เข้าใจ)
การทีคนเคร็ งในอดีตไปนําอิฐจาก
สุโขทัยเพือมาสร้างวัดให้กบั พระ
แพงตามคําบอกเล่าแสดงถึง
ลักษณะนิ สยั ของคนในท้องถินนี
อย่างไร (วิเคราะห์)
เพราะเหตุผลในข้อใดวัฒนธรรม
การผูกเกลอทีมีมาตังแต่อดีตจึงเริ ม
ลดน้อยลงเรื อยๆ จนถึงปัจจุบนั
(วิเคราะห์)
วิถีชีวติ ภูมปิ ัญญา
สิงทีประชาชนนิ ยมนํามาถวายพระ
ในประเพณี ลากพระคือข้อใด
(ความจํา)
ประเพณี การลากพระจะเริ มพิธีจาก
วัดใด (ความจํา)
ประโยชน์ของขีสาซึงได้หลังจาก
เก็บนําผึงแล้วนําไปทําอะไร
(ความจํา)
ข้อใดไม่ใช่ ภูมิปัญญาในการ
ถนอมอาหารของคนเคร็ ง
(ความจํา)

15

16

17

18
19

20

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

0

+1

2.00

0.67
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21

ข้อใดไม่ใช่ จุดประสงค์ของการตัง
หลาทวด (ความเข้าใจ)
สิงใดจะปรากฏให้เห็นเป็ น
รู ปธรรมภายหลังพิธีการทําบุญ
หลาทวด (ความเข้าใจ)
ถ้านักเรี ยนเป็ นผูน้ าํ ในการทําบุญ
หลาทวด นักเรี ยนจะไม่สามารถนํา
สิงใดมาเซ่นไหว้ (นําไปใช้)
หากนักเรี ยนต้องการไปชม
ประเพณี ลากพระนํา นักเรี ยน
จะต้องเดินทางในช่วงใด
(นําไปใช้)
เหตุใดพืนทีบริ เวณรอบๆ ของหลา
ทวดจึงกําหนดให้เป็ นทีดินปลอดเจ้าของและห้ามจับจองทีดิน
(วิเคราะห์)
เหตุใดจึงกล่าวว่าหากต้องการ
แสดงฐานะทางสังคมจะต้องสร้าง
บ้านด้วยไม้เคียม 12 แผ่น
(วิเคราะห์)
ประโยชน์ทีชุมชนได้รับจากการ
เล่นเพลงบอกคืออะไร (ประเมิน
ค่า)

22

23

24

25

26

27

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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28

ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกียวกับการ
แต่งงานขอคนเคร็ ง (ประเมินค่า)
ศาสนาและความเชือ
ทวด หมายถึงข้อใด (ความจํา)
ในการเลือกสถานทีทีจะตังหลา
ทวดจะมีลกั ษณะตามข้อใด
(ความจํา)
ประเพณี การลากพระแสดงถึง
ความศรัทธาของคนเคร็ งทีมีต่อสิง
ใด (ความเข้าใจ)
ความเชือเรื องทวดแสดงถึงความ
ศรัทธาของคนเคร็ งทีมีต่อสิ งใด
(ความเข้าใจ)
หากมีภาวะโรคภัยไข้เจ็บระบาดใน
หมู่บา้ นควนเคร็ ง ชาวบ้านควรไป
เซ่นไหว้สิงศักดิในข้อใด
(นําไปใช้)
ถ้าท่านขับรถผ่านสิงศักดิสิทธิใน
ข้อใดต่อไปนี ท่านควรจะส่ง
สัญญาณแตรเพือแสดงความเคารพ
(นําไปใช้)
เหตุใดในพิธีลากพระจึงนิมนต์พระ
ไปกับเรื อด้วย (วิเคราะห์)

29
30

31

32

33

34

35

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00
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36

ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลทีคนเคร็ งจึงจัด
พิธีลากพระในช่วงเดือน 12
(วิเคราะห์)
ข้อใดแสดงลําดับของการทําบุญ
หลาทวดถูกต้อง (ประเมินค่า)
หากในชุมชนเคร็ งไม่มคี วามเชือ
เรื องโจจะมีผลอย่างไร (ประเมิน
ค่า)
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
สินค้าใดทีในอดีตคนเคร็ งต้องใช้
ของทีมีอยูใ่ นท้องถินไปแลกมาจาก
ชุมชนอืน (ความจํา)
สินค้าส่งออกของเคร็ งทีส่งไปขาย
ให้ชุมชนอืนคือข้อใด (ความจํา)
เหตุใดต้องนําต้นกระจูดมาคลุกตม
ก่อนนําไปสานเป็ นสาด (ความ
เข้าใจ)
การนําดินเหนียวมาทามือก่อนรี ด
นมควายมีจุดประสงค์ในข้อใด
(ความเข้าใจ)
หากนักเรี ยนต้องการทําให้เส้น
กระจูดแบนก่อนจะนําไปสานแต่
ไม่มีลกู กลิงนักเรี ยนจะทําอย่างไร
โดยเน้นความสะดวกทีสุด
(นําไปใช้)

37
38

39

40
41

42

43

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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44

การจับผึงหรื อการเก็บนําผึงควร
เก็บในช่วงใดจึงจะปลอดภัยทีสุด
(นําไปใช้)
ข้อใดแสดงว่าคนเคร็ งรู้จกั การแปร
รู ปวัสดุและสิงทีมีอยูใ่ นชุมชนให้
เกิดประโยชน์ (วิเคราะห์)
วัตถุประสงค์ของการใส่ฟางข้าว
รองพืนกระสอบกระจูดทีใช้เก็บ
ปลาเค็มคือข้อใด (วิเคราะห์)
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดทีแสดงว่า
คนเคร็ งรู้จกั การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท้องถิน (ประเมินค่า)
ข้อใดต่อไปนี แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนเคร็ งระหว่างอดีต กับ
ปัจจุบนั มากทีสุ ด (ประเมินค่า)
การปกครอง
สมัยก่อนอําเภอชะอวดเป็ นส่วน
หนึงของอําเภอใด (ความจํา)
ข้อใดต่อไปนี ไม่ใช่ ตาํ บลใน
ช่วงแรกของการตังกิงอําเภอชะ
อวด (ความจํา)
ปัจจุบนั ตําบลเคร็ งอยูภ่ ายใต้
การปกครองของอําเภอในข้อใด
(ความเข้าใจ)

45

46

47

48

49

50

51

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67
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52

การดําเนินการในข้อใดมี
วัตถุประสงค์เพือความสะดวกใน
การปกครองดูแลตําบลเคร็ งให้มี
ประสิทธิภาพ
และทัวถึง (ความเข้าใจ)
เหตุใดตําบลเคร็ งจึงโดดเดียวและ
แยกตัวออกมาจากตําบลอืนใน
อําเภอชะอวด (วิเคราะห์)
การแบ่งตําบลเคร็ งออกเป็ น 5
หมู่บา้ นท่านคิดว่ามีผลดีอย่างไร
มากทีสุด (วิเคราะห์)
บุคคลสําคัญ
ในสมัยรัชกาลที 5 ชาวเคร็ งต้องนํา
เงินภาษีไปจ่ายทีใด (ความจํา)
บุคคลใดไม่ใช่ บุคคลสําคัญของ
ตําบลเคร็ ง (ความจํา)
หากท่านต้องการมีชือเสียงเกียวกับ
การรักษาความสงบปราบปรามโจร
ผูร้ ้าย ท่านควรปฏิบตั ิตวั เหมือนกับ
บุคคลสําคัญในข้อใด (ความเข้าใจ)

53

54

55

56
57

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

0

+1

2.00

0.67
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(ต่อ)

ข้ อที

ข้ อคําถาม

58

หากท่านต้องการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็ จโดยการตังเป้ าหมาย
และไปให้ถึงเป้ าหมายทีตังไว้ให้ได้
แสดงว่าท่านมีลกั ษณะการทํางาน
เหมือนกับบุคคลสําคัญในข้อใด
(ความเข้าใจ)
เหตุใดคนในหมู่บา้ นจะให้การนับ
ถือบุคคลทีได้ชือว่าเป็ นเสือ
(วิเคราะห์)
เหตุใดในอดีตหน่วยงานรัฐจึงไม่มี
บทบาทในการปกครองใน
เขตตําบลเคร็ ง (วิเคราะห์)
รวมทังฉบับ

59

60

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0.89
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ตารางที 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีมี
ต่อหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรี ธรรมราชของผูเ้ ชียวชาญ

รายการประเมิน
1. เนือหา
1.1จัดลําดับเนือหาง่ายต่อการทําความเข้าใจ
1.2 ความยาวแต่ละเรื องเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.3 ช่วยเพิมพูนความรู้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
1.4 ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน
1.5 สามารถสรุ ปเรื องราวหรื อใจความสําคัญ
ของเรื องได้
2. การใช้ ภาษา
2.1 การใช้ภาษาสือความหมายได้ชดั เจน
2.2 ใช้ภาษาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับวัยและ
เข้าใจง่าย
2.3 การสะกดการันต์ถกู ต้องตามหลัก
ภาษาไทย
2.4 คําชีแจงการใช้หนังสื อชัดเจน
3. ลักษณะรู ปเล่ มและการพิมพ์
3.1 การจัดทํารู ปเล่มสวยงาม เปิ ดอ่านได้ง่าย
3.2 ลักษณะของปกหนังสือน่าสนใจ ชวนให้
อยากอ่าน
3.3 ขนาดและความหนาของหนังสือ
3.4 คุณภาพของกระดาษทีใช้พิมพ์

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00
3.00

1.00
1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

0
0

2.00
2.00

0.67
0.67

170
ตารางที 10

(ต่อ)

รายการประเมิน
3.5 ตัวอักษรทีพิมพ์สวยงาม อ่านง่ายและ
ชัดเจน
3.6 ขนาดของตัวอักษร การวางจังหวะการ
พิมพ์ตวั อักษร การจัดช่องว่างระหว่างภาพ
และตัวอักษรเหมาะสมกับระดับชันและวัย
3.7 การบรรจุคาํ หรื อข้อความในแต่ละหน้าทํา
ได้เหมาะสม
3.8 สีสนั สวยงามดึงดูดความสนใจ
4. ภาพประกอบและแผนที
4.1 ลักษณะของภาพประกอบสีสนั สวยงาม
และชัดเจน
4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกับ
หน้ากระดาษและขนาดของตัวอักษร
4.3 จํานวนภาพประกอบสอดคล้องกับเนือหา
4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน
5. แบบฝึ กหัดท้ ายบท
5.1 ส่งเสริ มความรู้ และทักษะการคิดได้
หลากหลาย
5.2 ส่งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจในเนือหา
มากขึน
6. คุณค่าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
6.1 ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื องราวความเป็ นมาของท้องถิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00
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(ต่อ)

รายการประเมิน
6.2 ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน
6.3 มีสาระประโยชน์สามารถทีจะใช้เป็ น
หนังสืออ่านเพิมเติมสําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
6.4 ช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเกิดความรักและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
6.5 สามารถนําความรู้ทีได้จากหนังสือไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมทังฉบับ

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนที
1
2
3

¦R

IOC

+1

+1

0

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

ข้ อเสนอแนะอืนๆของผู้เชียวชาญ
ควรปรับแผนทีให้มีความชัดเจนมากขึน
ผูว้ ิจยั มีความตังใจดี

0.90
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ตารางที 11 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบบรายบุคคล จํานวน 3 คน
คะแนนแบบฝึ กหัดหลังอ่ าน
นักเรียนคน
ที
1
2
3

บทที 1

บทที 2

บทที 3

บทที 4

บทที 5

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5
4
4

4
4
3

5
4
4

4
4
3

5
4
4

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ

ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบรายบุคคล เท่ากับ 81.32/81.10

รวม 25
คะแนน
23
20
18
61
81.32

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่ าน
30 คะแนน
25
25
23
73
81.10
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ตารางที 12 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบบกลุ่มเล็ก จํานวน 9 คน
คะแนนแบบฝึ กหัดหลังอ่ าน
นักเรียนคน
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บทที 1

บทที 2

บทที 3

บทที 4

บทที 5

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5
5
5
5
5
4
4
4
4

5
4
5
4
4
4
4
4
3

5
5
5
5
5
4
4
4
4

5
5
5
4
4
4
4
4
3

5
5
4
5
4
4
4
4
4

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ

ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 87.08/80.00

รวม 25
คะแนน
25
24
24
23
22
20
20
20
18
196
87.08

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่ าน
30 คะแนน
27
26
25
25
24
24
23
22
20
216
80.00
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ตารางที 13 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบบภาคสนาม
จํานวน 30 คน

นักเรียนคน
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนแบบฝึ กหัดหลังอ่ าน
บทที 1

บทที 2

บทที 3

บทที 4

บทที 5

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
4

5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

รวม 25
คะแนน
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
21
20
20
20
19
21
19

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่ าน
30 คะแนน
28
28
27
27
27
26
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
22
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นักเรียนคน
ที
26
27
28
29
30

คะแนนแบบฝึ กหัดหลังอ่ าน
บทที 1

บทที 2

บทที 3

บทที 4

บทที 5

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

4
4
4
4
4

4
4
4
3
3

4
4
4
4
4

4
3
3
3
3

4
4
4
4
4

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ

ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนาม เท่ากับ 87.20/80.66

รวม 25
คะแนน
20
19
19
18
18
654
87.20

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่ าน
30 คะแนน
22
21
21
20
19
726
80.66
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ตารางที 14 ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน

1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนน
ทดสอบก่อน
อ่าน
(30 คะแนน)
14
13
11
10
11
13
12
10

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

12
13
12
9
10
11
10
10
10
12
11
10
10
9
9
10
11
10
9

นักเรียน
คนที

บทที 1

บทที 2

บทที 3

บทที 4

บทที 5

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

รวม 25
คะแนน

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

25
25
25
25
25
25
25
25

คะแนนผล
การเรียนรู้
หลังอ่าน 30
คะแนน
28
28
27
27
27
26
26
25

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4

4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

24
24
24
24
23
23
23
22
22
21
21
21
20
20
20
20
19
19
19

25
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22

คะแนนแบบฝึ กหัดหลังอ่ าน
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ตารางที 14 (ต่อ)
คะแนนแบบฝึ กหัดหลังอ่ าน

คะแนนผล
การเรียนรู้
บทที 5
รวม 25
หลังอ่ าน
คะแนน
5 คะแนน
30 คะแนน

คะแนน
ทดสอบก่อน
อ่าน
(30 คะแนน)

บทที 1

บทที 2

บทที 3

บทที 4

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

28
29
30

9
7
7

4
4
4

4
3
3

4
4
4

3
4
3

3
3
3

18
18
17

22
22
21

รวม

315

139

128

137

126

132

662

727

เฉลีย

10.50

4.633

4.267

4.567

4.200

4.400

22.06

24.23

88.24

80.76

นักเรี ยน
คนที

คิดคิดเป็ นร้ อยละ

ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 88.24/80.76
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ตารางที 15 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ เรื อง
ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จากโปรแกรมสําเร็ จรู ป CHUNG TEH FAN
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

p
0.50
0.72
0.67
0.58
0.77
0.73
0.51
0.29
0.73
0.77
0.62
0.62
0.57
0.47
0.52
0.62
0.53
0.53
0.62
0.77

r
0.93
0.80
0.84
0.70
0.76
0.50
0.61
0.81
0.50
0.76
0.24
0.44
0.34
0.34
0.24
0.44
0.89
0.89
0.44
0.41

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้ อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p
0.47
0.73
0.44
0.77
0.25
0.72
0.53
0.62
0.77
0.57
0.58
0.42
0.68
0.77
0.73
0.41
0.67
0.77
0.62
0.77

r
0.34
0.50
0.71
0.76
0.78
0.26
0.89
0.44
0.76
0.34
0.70
0.26
0.57
0.41
0.50
0.45
0.36
0.76
0.44
0.76

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้ อ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
เฉลีย

p
0.35
0.72
0.62
0.68
0.72
0.46
0.72
0.37
0.39
0.58
0.61
0.51
0.63
0.46
0.81
0.63
0.51
0.11
0.40
0.58

r
0.58
0.80
0.44
0.57
0.26
0.53
0.80
0.37
0.64
0.70
0.88
0.61
0.63
0.53
0.72
0.63
0.61
0.59
0.88
0.62

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง*
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง*
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง*
ใช้ได้
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หมายเหตุ
1. ข้อสอบข้อที 48 มีค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกเป็ นศูนย์ จึงตัดออก
จํานวน 1 ข้อ
2. ข้อสอบข้อที 56 มีค่า p สูงกว่า 0.80 จัดเป็ นข้อสอบทีง่ายเกินไป จึงตัดออก
จํานวน 1 ข้อ
3. ข้อสอบข้อที 59 มีค่า p ตํากว่า 0.20 จัดเป็ นข้อสอบทียากเกินไป จึงตัดออก
จํานวน 1 ข้อ
4. เนืองจากมีขอ้ สอบเกินจํานวนทีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจงได้แก่ขอ้ สอบข้อ
ที 1, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 50, 51, 54, 57
จํานวน 27 ข้อ รวมตัดข้อสอบออกไปทังหมด 30 ข้อ
นอกจากนี จากโปรแกรมสําเร็ จรู ป CHUNG TEH FAN ทีใช้ในการวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายของข้อสอบ (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ได้ค่าความเชือมัน KR-20 ของ Kuder
Richardson ของข้อสอบเรื องยําถินแดนเคร็ ง เท่ากับ 0.93 ซึงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 0.75
(กระทรวงศึกษาธิการ, กองวิจยั ทางการศึกษา 2545 : 63)
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ตารางที 16 สรุ ปความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อหนังสื ออ่านเพิมเติม
เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ความคิดเห็น
1. ด้ านเนือหา
1.1จัดลําดับเนือหาง่ายต่อการทําความเข้าใจ
1.2 ความยาวแต่ละเรื องเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.3 ช่วยเพิมพูนความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
1.4 ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน
1.5 สามารถสรุ ปเรื องราวหรื อใจความสําคัญ
ของเรื องได้
รวมด้ านเนือหา
2. ด้ านการใช้ ภาษา
2.1 การใช้ภาษาสือความหมายได้ชดั เจน
2.2 ใช้ภาษาได้ถกู ต้องเหมาะสมกับวัยและ
เข้าใจง่าย
2.3 การสะกดการันต์ถกู ต้องตามหลัก
ภาษาไทย
2.4 คําชีแจงการใช้หนังสือชัดเจน
รวมด้ านการใช้ ภาษา
3. ด้ านลักษณะรูปเล่ มและการพิมพ์
3.1 การจัดทํารู ปเล่มสวยงาม เปิ ดอ่านได้ง่าย
3.2 ลักษณะของปกหนังสือน่าสนใจชวนให้
อยากอ่าน

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.46

0.62

มาก

4.33

0.66

มาก

4.66
4.40

0.47
0.67

มากทีสุด
มาก

4.46

0.62

มาก

4.46

0.57

มาก

4.70

0.46

มากทีสุด

4.56

0.50

มากทีสุด

4.73

0.44

มากทีสุด

4.68
4.63

0.47
0.52

มากทีสุด
มากทีสุ ด

4.70

0.46

มากทีสุด

4.33

0.60

มาก
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ความคิดเห็น
3.3 ขนาดและความหนาของหนังสือ
3.4 คุณภาพของกระดาษทีใช้พิมพ์
3.5 ตัวอักษรทีพิมพ์สวยงาม อ่านง่ายและ
ชัดเจน
3.6 ขนาดของตัวอักษร การวางจังหวะการ
พิมพ์ตวั อักษร การจัดช่องว่างระหว่างภาพ
และตัวอักษรเหมาะสมกับระดับชันและวัย
3.7 การบรรจุคาํ หรื อข้อความในแต่ละหน้าทํา
ได้เหมาะสม
3.8 สีสนั สวยงามดึงดูดความสนใจ
รวมด้ านลักษณะรูปเล่ มและการพิมพ์
4. ด้ านภาพประกอบและแผนที
4.1 ลักษณะของภาพประกอบสีสนั สวยงาม
และชัดเจน
4.2 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกับ
หน้ากระดาษและขนาดของตัวอักษร
4.3 จํานวนภาพประกอบสอดคล้องกับเนือหา
4.4 ภาพประกอบและแผนทีสามารถสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน
รวมด้ านภาพประกอบและแผนที

X

S.D.

4.50
4.83

0.62
0.37

ระดับความ
คิดเห็น
มากทีสุด
มากทีสุด

4.66

0.47

มากทีสุด

4.53

0.62

มากทีสุด

4.56

0.62

มากทีสุด

4.60
4.59

0.62
0.50

มากทีสุด
มากทีสุ ด

4.53

0.68

มากทีสุด

4.63

0.61

มากทีสุด

4.66

0.47

มากทีสุด

4.60

0.49

มากทีสุด

4.60

0.53

มากทีสุ ด
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ความคิดเห็น
5. ด้ าน แบบฝึ กหัดท้ ายบท
5.1 ส่งเสริ มความรู้ และทักษะการคิดได้หลากหลาย
5.2 ส่งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจในเนือหามากขึน
รวมด้ านแบบฝึ กหัดท้ ายบท
6. ด้ านคุณค่าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
6.1 ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื องราวความ
เป็ นมาของท้องถิน
6.2 ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
6.3 มีสารประโยชน์สามารถทีจะใช้เป็ นหนังสืออ่านเพิมเติม
สําหรับนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
6.4 ช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเกิดความรักและภูมิใจในวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน
6.5 สามารถนําความรู้ทีได้จากหนังสือไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
รวมด้ านคุณค่ าและประโยชน์ ทีจะได้ รับ
รวมทังฉบับ

X

S.D.

4.66

0.60

4.76

0.43

4.71

0.50

4.86

0.34

4.93

0.25

4.83

0.37

4.86

0.34

4.80

0.40

4.86

0.31

4.64

0.46

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุ ด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุด
มาก
ทีสุ ด
มาก
ทีสุ ด
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ภาคผนวก ง
หนังสื ออ่านเพิมเติม เรื อง ยําถินแดนเคร็ ง สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ-นามสกุล

นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์

ทีอยู่

เลขที 6 ถนนถาวรรัตน์ ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช รหัสไปรษณี ย ์ 80180

การทํางาน

พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั รับราชการครู ตําแหน่ง ครู คศ.1
โรงเรี ยนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยนบ้านชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนกัลยาณีศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
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มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

