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 การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง  
วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ ๆ ละ 50 นาที 
 แบบการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomized One - Group Pretest -Posttest  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  วัง
นารายณ์ราชนิเวศน์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  t-test 
แบบ Dependent Sample 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองวังนารายณ์ราชนิเวศน์มีประสิทธิภาพ 
82.84/83  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องวังนารายณ์ 
ราชนิเวศน์ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research were to development Thai supplementary reading 
books on Narairatchniwet Palace for the third level - secondary education grade II students, 
the Demonstration School, Thepsatri Rajabhat University, Lopburi.  
 The sample consisted of 50 the third level - secondary education grade II, in the 
first semester of the 2009 academic year. They were randomly selected by Cluster Random 
Sampling and were taught through the Thai supplementary reading books on 
Narairatchniwet Palace for eighteen fifty – minute periods. The Randomized One Group 
Pretest - Posttest Design was used in the study. 
 The instruments used in this study included the Thai supplementary reading books 
on Narairatchniwet Palace and the achievement test. The data were statistically analyzed 
by t-test for Dependent Sample. 
 The results of this indicated that: 
 1.  The Thai supplementary reading books on Narairatchniwet Palace attained the 
index at 82.84/83 
 2.  The students’ learning achievement toward the Thai supplementary reading 
books on Narairatchniwet Palace after the experiment was significantly increased at .01 
level 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษา และ
ค าแนะน าอย่างดียิ่งจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี  ชาติกานนท์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน 
รุ่งเรืองธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร พานทอง และ  รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี  ชาติกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน  
รุ่งเรืองธรรม อาจารย์ภูษิดา  ศิริปัญญา และอาจารย์สุณีวรรณ  ประจงจัด  ที่กรุณาช่วยเหลือให้
ค าแนะน าอย่างดีในการตรวจสอบ และแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย เป็นผลให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่านท่ีผู้วิจัย ได้น ามาอ้างอิงไว้ในการท า 
สารนิพนธ์ฉบับน้ี 
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    อมรรัตน์  หรัดดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
บทที่   หน้า 

1 บทน า …………………………………………………………………………….. 1 
  ภูมิหลัง ………………………………………………………………………….. 1 
  ความมุ่งหมายของการศึกษา ………………………………………………… 3 
  ความส าคัญของท าการวิจัย …………………………………………………… 3 
  ขอบเขตของการศึกษา ………………………………………………………… 3 
  นิยามศัพท์เฉพาะ ……………………………………………………………… 4 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย ……………………………………………………….. 5 
  สมมติฐานในการวิจัย …………………………………………………………… 5 
    

2 เอกสาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ………………………………………………... 6 
  ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ………………………………………… 6 
   ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ……………………………………. 6 
   ลักษณะและประเภทของหนังสืออ่านเพิ่มเติม …………………………... 7 
   จุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ……………………………. 8 
   บทบาทหน้าที่และประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ………………….. 9 
   การเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม …………………………………………… 10 
   การประเมินคุณค่าของหนังสืออ่านเพิ่มเติม …………………………….. 13 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม …………………………….. 16 
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ………………………………. 17 
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ……………………………… 20 
   ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………. 20 
   ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………….. 22 
   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ……………………… 25 
   คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี ………….. 31 
   ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………… 32 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………………… 33 
     

3 วิธีด าเนินการวิจัย ………………………………………………………………. 37 
  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ……………………………… 37 
  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือการวิจัย ……………………………………… 37 
  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ………………………………….. 45 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่   หน้า 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล …………………………………………………………. 49 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ………………………………………….. 49 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ……………………………………………. 49 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล …………………………………………………………. 49 
    

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ …………………………………………... 51 
  ความมุ่มหมายของการศึกษาค้นคว้า …………………………………………. 51 
  สมมติฐานในการวิจัย ………………………………………………………….. 51 
  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า ………………………………………………. 51 
  วิธีการด าเนินการทดลอง ……………………………………………………… 52 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ……………………………………………………………... 54 
  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ………………………………………………………. 54 
  อภิปรายผล …………………………………………………………………….. 54 
  ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………….. 56 
    

บรรณานุกรม ……………………………………………………………………………… 57 
  
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………….. 65 

 ภาคผนวก ก ………………………………………………………………………….. 66 
 ภาคผนวก ข ………………………………………………………………………….. 68 

  
ประวัติย่อผู้ท าสารนิพนธ์ ………………………………………………………………… 90 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 
 ตาราง   หน้า 

1 แสดงแบบแผนการวิจัยในการทดสอบสมมติฐาน ………………………………. 44 
2 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  

  วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ตามเกณฑ์ 80/80 …………………………………….. 50 
3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  

  ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ………………………………………………….. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 
 ภาพประกอบ   หน้า 

1 กรอบแนวคิดในการวิจัย …………………………………………………………. 5 
 
 



บทที่  1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
             ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งควา มเจริญก้าวหน้าทางข้อมูลข่าวสาร ทั่วโลกสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้แก่  
คอมพิวเตอร์  ดาวเทียม  เป็นต้น  การแสวงหาความรู้หรือการติดตามอ่านเร่ื องราวจากอินเทอร์เน็ต
จึงเป็นวิธีที่สะดวก  ง่าย  รวดเร็วและทันใจ  แต่อย่างไรก็ตาม  เครื่องมือและวิธีการดังกล่าว ยังมี
ข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะนักเรียน  กล่าวคือ  การ
แสวงหาความรู้ของนักเรียนท่ีอยู่ในตัวเมืองหรือท้อ งถิ่นที่เจริญแล้ว ย่อมได้เปรียบกว่านักเรียนที่อยู่
ในชนบท เพราะมีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า จึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออื่นในการแสวงหาความรู้ 
และหนังสือดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่สะดวกที่สุด เพราะสามารถหาอ่านได้ทั่วไป ราคาถูกกว่าสื่อ
สมัยใหม่อื่น ๆ  พกพาสะดวกในทุก ๆ ที่ อ่านซ้ าแล้วซ้ าเล่าได้เสมอ  และใช้เวลากับการอ่านได้ตาม
ความพอใจ  ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญที่สื่อสมัยใหม่อื่น ๆ ยังไม่อาจท าได้  ความต้องการอ่านหนังสือ 
จึงยังคงมีอยู่เสมอ  
 ดังนั้นหนังสือจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต เพราะจะท าให้มนุษย์มีความเข้าใจต นเอง 
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางปัญญา   เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ ดังพระราช
ด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดงานปีหนังสือระหว่างช าติ  วันท่ี  4  กุมภาพันธ์  
2514  ว่า 
 หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว  ความรู้  ความคิด  วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง
ซึ่งมนุษย์ได้เรี ยนรู้ ได้คิดอ่านและเพียรพยายาม บันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร  หนังสือแพร่
ไปถึงที่ใด  ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น  หนังสือจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ท่ีจะประมาณค่า
มิได้ ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์   ทักษะส าคัญในการเรียนรู้ที่จะอ านวยต่อการใช้
หนังสือ คือ  การอ่าน  เนื่องจากการอ่านจะท าให้เข้าใจเรื่องราว  เข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือ  
สามารถน าสาระความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดย
ยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (มาตรา 22)  เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  ยึดหลัก
ปฏิบัติให้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้  โดยจัดเนื้อหาสาระแล ะกิจกรรมที่ผสมผสาน ระหว่างสาระ
ความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล  สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นบทบาท
ใหม่ที่ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจากการเป็นผู้ให้ความรู้ มาเป็นผู้จัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูต้องเป็น ที่ปรึกษาตลอดจนจัดเนื้อหาวิชา  พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
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 ขณะเดียวกัน ส านักงานรับรองมาตรฐานแ ละประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนด ให้
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนในมาตรฐาน 18 ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยมี
การจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลา กหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองต อบความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ 
แสวงหาค าตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ รู้จักบูรณา
การเชื่อมโยงสาระความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ และแนวคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริง
ของชีวิต สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในบรรยากาศความเป็น
ประชาธิปไตย  
 เกษม วัฒนชัย  (2545: 30) กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้อง สร้างให้
นักเรียนเป็นฝ่ายรุก สนใจ ใฝ่รู้ รู้จักคิด ตั้งค าถาม พิจารณาแยกแยะ ค้นหาค าตอบ แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ จ าแนก จัดหมวดหมู่  สรุป ประยุกต์ และคาดการณ์ได้ เพราะเป้าหมายการศึกษา
อยู่ท่ีการเรียนรู้ การสอนต่างกับการเรียนรู้ การสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรี ยนรู้ เป็นเครื่องมือ
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ เมื่อครูสอนเสร็จ นักเรียนต้องเกิดการเรียนรู้ในวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น 
นักเรียนจะต้องมีความรู้ มีศักยภาพ มีเจตคติเพื่อการเรียนรู้ ต้องสนใจขวนขวายหาความรู้ การ
เรียนรู้ของนักเรียนจึงไม่จบเพียงการสอนเสร็จ  
 การที่นักเรียนจะเกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ ครูผู้สอนต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ วางแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ที่เอา
ชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ให้รู้จักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งทาง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม มีความสุข สนุกสนาน และเกิดทักษะในการเรียน 
 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทางทักษะ  ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  การอ่าน และการฟัง เป็นทักษะการรับรู้เรื่องราว ความรู้และประสบการณ์ การเรียน
ภาษาไทย จึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถ
เลือกใช้ค า เรียบเรียงความคิด  ความรู้  ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้ตรงความหมาย  
และถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ 
 หนังสืออ่านเพิ่มเติม คือวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดย
มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รู้จักการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  ตามความเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล เป็นหนังสือที่เด็กสามารถอ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร มีเน้ือหา เรื่องสนุกสนาน มีภาพประกอบสวยงาม  เร้า
ความสนใจของเด็ก มีความชัดเจ น เหมาะสม น่าสนใจ กระตุ้นให้มี ความอยากอ่าน  อ่านเข้าใจง่าย 
ใช้ภาษาดี ควรเน้นเร่ืองส าคัญที่ มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ช่วยให้นักเรียนได้ค้นคว้า ศึกษารายละเอียดในเนื้อหาของเรื่องที่นักเรียนสนใจได้รายละเอียด
กว้างขวางขึ้น เป็นการฝึกทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ
ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคม ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เป็นการขยายความรู้เพิ่มเติม สร้าง
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เสริมประสบการณ์  ขยายประสบการณ์ เฉพาะเรื่องได้กว้างขวางลึกซึ้ง  ช่วยให้นักเรียนได้ปรับปรุง
แก้ไขนิสัยให้รู้จักแสวงหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนได้มีประส บการณ์
กว้างขวาง ในการค้นคว้าหาค าตอบในด้านต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต 
 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดให้
นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นและชุมชน
ของตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้  สืบสานวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่นได้  ซึ่งในจังหวัดลพบุรีมี
สิ่งปลูกสร้างคู่บ้านคู่เมืองที่ส าคัญคือ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง  วังนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อใช้เป็น
หนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวังนารายณ์ราชนิ เวศน์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี  สิ่งปลูกสร้าง  สถานท่ีส าคัญในวังนารายณ์ราชนิเวศ น์ ตลอดจนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่ ตนอาศัยอยู่  ส าหรับนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยยึดหลักสูตร ก ารศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2542 ของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ความมุ่งหมายทางการศึกษา 
 1.  เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
 2.  เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง วัง
นารายณร์าชนิเวศน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ความส าคัญของการท าวิจัย 
 1.  เพื่อได้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง  วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่สามารถน าไป พัฒนาทักษะ
การอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 2.  เพื่อส่งเสริม การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา  และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมใน สาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ต่อไป 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  1 ปี
การศึกษา 2552 จ านวน 5 ห้องเรียน  
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 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ ๆ ละ 50 นาที 
 3.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  3.1  ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
  3.2  ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี เรียนด้วย หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
 4.  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
  หน่วยที่ 1  ได้แก่ ประวัติเมืองลพบุรี 
  หน่วยที ่2   ได้แก่  ถังเก็บน้ าประปา ตึกเลี้ยงแขกเมือง โรงช้างหลวง  
  หน่วยที ่3   ได้แก่  ตึกสิบสองท้องพระคลัง ตึกพระเจ้าเหา    
  หน่วยที ่4   ได้แก่  พระที่น่ังจันทรพิศาล  
  หน่วยที ่5   ได้แก่  พระที่น่ังดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท  
  หน่วยที ่6   ได้แก่  พระที่น่ังสุทธาสวรรย์  
  หน่วยที ่7   ได้แก่ หมู่พระท่ีนั่งใหญ่หรือหมู่พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ 
  หน่วยที่ 8  ได้แก่ ทิมที่พักรักษาการณ์และหมู่ตึกพระประเทียบ 
  หน่วยที ่9  ได้แก่  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 
 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เรื่อง    
วังนารายณ์ราช นิเวศน์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2552 โดยใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ    
สัปดาห์ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาท ี
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยมีเนื้อหาส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
มุ่งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนนอกเหนือจากหนังสือที่กระทรวงก าหนดไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถ
เลือกอ่านได้ตามวัย ตามความสนใจ 
 2.  หนังสืออ่านเพิ่มเติ ม เร่ือง วังนารายณ์ราชนิเวศน์  หมายถึง  หนังสือที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ตามกระบวนการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สถานสมเด็จ  
พระนารายณ์ ที่คนท่ัวไปรู้จักในนามว่า วังนารายณ์หรือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้กว้างขว้ างขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดความเข้าใจให้แจ่มชัดขึ้นหรือขยายขอบเขตความ
เข้าใจให้กว้างลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับวังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
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ตัวแปรต้น 
การเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองวัง

นารายณ์ราชนิเวศน์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง คุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอลงใช้และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80  
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ไม่ต่ ากว่า 80  
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ไม่ต่ ากว่า 80  
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ ความจ า  ความเข้าใจ  และการน าไปใช้ 
ของนักเรียนหลังจาก เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ซึ่งแบบทดสอบน้ี  เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้นและ
ทดลองหาคุณภาพแล้ว เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ 
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา ผูวิจัยจะนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.1  ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.2  ลักษณะและประเภทของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.3  จุดมุงหมายในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.4  บทบาทหนาที่และประโยชนของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.5  การเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.6  การประเมนิคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับวังนารายณราชนิเวศน 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.1  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.4  คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี   
  3.5  ประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
 1.1  ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 จินตนา ใบกาซูยี (2542: 6) ใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมวา คือหนังสือที่มีสาระ
อิงหลักสูตรสําหรับใหนักเรียนอาน เพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองตามความเหมาะสมของ
วัย และความสามารถในการอานของแตละบุคคล 
 สุภรณ สภาพงศ (2529: 66-69) หนังสืออานเพ่ิมเติมคือ หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร 
สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและ
ความสามารถในการอานของแตละบุคคล การสรางนิสัยรักการอาน ซ่ึงจะเปนทางหนึ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนใหเปนไปในทางที่ดีงาม โดยอาศัยหนังสืออานเพิ่มเติมเปนสื่อใน
กระบวนการเรียนรูของนักเรียน เปนเรื่องที่ทําไดยาก ตองใชเวลา วิธีการและความเอาใจใสจากทุกฝาย  
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 อนงคศิริ วิชาลัย (2536: 3) ใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมวา หมายถึงหนังสือที่
จัดทําขึ้น โดยนําเนื้อหาสวนหน่ึงของหลักสูตรมาเขียนขยายความเพื่อใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียน 
โดยปกติจะเสนอเรื่องนารูเพียงเร่ืองเดียว 
 จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา หนังสืออานเพิ่มเติม หมายถึง หนังสือที่จัดทํา
ขึ้นโดยมีเน้ือหาสวนหนึ่งของหลักสูตร มุงใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนนอกเหนือจากหนังสือที่
กระทรวงกําหนดไว ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกอานไดตามวัย ตามความสนใจ 
  

 1.2 ลักษณะและประเภทของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก. 419/2522) ไดกําหนด
ประเภทของหนังสือที่ใชในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจําแนกประเภทตามลักษณะของหนังสือดังน้ี 
 1.  หนังสือเรียน คือ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหใชสําหรับการเรียน มี
สาระตรงตามที่ระบุไวในหลักสูตรอยางถูกตอง อาจมีลักษณะเปนเลม เปนแผน หรือเปนชุดก็ได 
หนังสือเรียนอาจมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน แบบเรียน แบบสอนอาน หนังสืออาน หนังสือ
ประกอบการเรียน 
 2.  หนังสือเสริมประสบการณ คือ หนังสือที่กระทรวงอนุญาตใหใชในโรงเรียน แตมิใหเปน
หนังสือเรียน หนังสือประเภทน้ีโรงเรียนควรจัดหาไวบริการครูและนักเรียนในโรงเรียน โดยคํานึงถึง
ประโยชนในแงของการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ความซาบซึง้ในคณุคา
ทางภาษา การเสริมสรางทักษะและนิสัยรักการอาน การเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู
ตามหลักสูตรใหกวางขวางขึ้น สําหรับหนังสือเสริมประสบการณ กระทรวงศึกษาธิการ จําแนก
ประเภทดังน้ี 
  2.1  หนังสืออานนอกเวลา คือ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชในการเรียน
วิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตร นอกจากหนังสือเรียนสําหรับใหนักเรียนอานนอกเวลาเรียน โดยถือวา
กิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับหนังสือน้ีเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
  2.2  หนังสืออานเพิ่มเติม คือ หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อ
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอานของ  
แตละบุคคล หนังสือประเภทนี้เคยเรียกวาหนังสืออานประกอบ 
  2.3  หนังสืออุเทศ คือ หนังสือสําหรับใชคนควาอางอิงเกี่ยวกับการเรียน การเรียบเรียง 
หนังสือประเภทนี้เปนเชิงวิชาการ 
  2.4  หนังสือสงเสริมการอาน คือ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนไปในทาง
สงเสริมใหผูอานเกิดทักษะในการอานและมีนิสัยรักการอานใหมากยิ่งขึ้น อาจเปนหนังสือสารคดี   
นวนิยาย นิทาน ฯลฯ ที่มีลักษณะไมขัดตอวัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม ใหเกิดความรู 
มีคติ และมีสาระประโยชน 
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  2.5  แบบฝกหัด คือ สื่อการเรียนสําหรับผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพ่ือชวยเสริมใหเกิดทักษะ
และความแตกฉานในบทเรียน แบบฝกหัดที่ใชในโรงเรียนไดน้ัน กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด 
 จินตนา ใบกาซูยี (2534: 24) แบงประเภทหนังสือสําหรับเด็กออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 1.  หนังสือเรียน ซ่ึงใชเรียนในโรงเรียน มุงใหความรูตามหลักสูตรเปนหลักใหญ 
 2.  หนังสืออานทั่วไป ที่มิใชหนังสือเรียน ซ่ึงมุงหมายใหความรูหรือความเพลิดเพลินอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือใหทั้งความรูและความเพลิดเพลินควบคูกันไป แบงออกไดหลายลักษณะ เชน 
หนังสือภาพ หนังสือภาพประกอบเรื่อง นิทาน นิยาย สารคดีประเภทตาง ๆ 
 3.  นิตยสาร วารสารและการตูน ซ่ึงเปนหนังสือที่มุงหมายใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินและ
สาระความรูควบคูกันไป โดยมีเน้ือหาเปนเรื่องสั้น ๆ อาจจบในตัวเอง ในฉบับเดียวกัน หรือตอเปน
ตอนๆ ในแตละฉบับก็ได  
 หนังสืออานเพิ่มเติม มีลักษณะทั่ว ๆ ไปเหมือนกับแบบเรียนที่กระทรวงกําหนดไว หากมี
ลักษณะพิเศษบางประการที่แปลกออกไป เชน ภาพประกอบ ขนาดรูปเลม ขนาดตัวอักษร รวมทั้ง
วัตถุประสงคหลักของหนังสืออานเพิ่มเติมคือเปนไปในทางสงเสริมใหผูอานเกิดทักษะในการอานและ
มีนิสัยรักการอานใหมากยิ่งขึ้น 
  
 1.3  จุดมุงหมายในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนังสืออานเพิ่มเติมเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่ง ที่กรมวิชาการสงเสริมให
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทําเพิ่มเติมโดยมีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรและทองถิ่นของตน 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูกวางขวางออกไป และมีโอกาสไดอานหนังสือที่มีสาระนอกเหนือจากการอาน
หนังสือแบบเรียนที่หลักสูตรกําหนดไว  
 ณรงค ทองปาน (2526: 72-73) ไดกําหนดจุดมุงหมายในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม
สามารถสรุปได ดังน้ี  
 1.  เพ่ือเสริมสรางจินตนาการ และความคิดสรางสรรคของเด็ก 
 2.  เพ่ือใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดรับความสุขใจ และอานหนังสือได
แตกฉาน 
 3.  เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน ใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และศึกษาหา
ความรูดวยตนเอง ความสนใจและพอใจของผูอาน 
 4.  ใหความรูและปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามของสังคมใหแกเด็กตามวัย เพ่ือจะได
เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคต 
 จุดมุงหมายหลักในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม คือเพ่ือเสริมสรางนิสัยรักการอาน 
สงเสริมจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ใหเด็กไดรับความรู ความสนุกสนานนอกเหนือจากตํารา
หรือแบบเรียนในหองเรียนมากยิ่งขึ้น 
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 1.4  บทบาทหนาที่และประโยชนของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 1.  สงเสริมความรู 
 2.  สงเสริมสติปญญา 
 3.  สงเสริมเจตคติที่เหมาะสม 
 4.  สงเสริมความเขาใจ 
 5.  สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
 นอกจากนี้ บันลือ พฤกษะวัน (2521: 58-59) ใหความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติมไวดังนี้  
 1.  เรียนทุกวิชา ไมวาวิชาอะไร ไมอาจสนองความตองการ ในดานความเขาใจ
ความหมายของเรื่องราวบางเรื่องไดกวางขวางพอ หนังสืออานเพิ่มเติม ยอมชวยขยายประสบการณ
ไดมากกวา ทั้งยังมีภาพประกอบ ชวยใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น 
 2.  เฉพาะแบบเรียนภาษาไทย ไมสามารถจะซ้ําคํา มีประโยคตัวอยาง ตลอดจน เร่ืองราว
ไดเพียงพอ หนังสืออานเพิ่มเติมยอมชวยย้ําในการซ้ําคํา ลักษณะประโยค การใชคําและความหมาย
ของคํา อรรถรสของคําศัพทตาง ๆ ไดดี 
 3.  หนังสืออานเพิ่มเติม มักจัดทําเพื่อความมุงหมายเฉพาะสวน ยอมที่จะชวยเนนขยาย
และเปนเรื่องราว ชวยใหเพลิดเพลิน สรางนิสัยรักการอานไดมากกวาแบบเรียน 
 4.  หนังสืออานเพิ่มเติม ยอมสามารถสนองความตองการ การฝกทักษะ ซ่ึงเด็กจะใชเวลา
อานอยางมีอิสระทั้งในหองเรียน หองสมุด เปนการสงเสริมลักษณะนิสัยรักการคนควา และ
พัฒนาการอานไดมากกวา  
 5. หนังสืออานเพิ่มเติมที่เปนเรื่องราว ยอมชวยชดเชยความรูสึก ความบกพรองทางดาน
จิตใจของเด็กผูอานเปนรายกรณี เชน เด็กที่ขาดความอบอุนจากทางบานไดรับการทารุณเขมงวด
กวดขัน ก็สามารถจะหาสวนชดเชยทดแทนไดจากเรื่องราวที่อานดวยความอบอุน ความมั่นคงทาง
จิตใจ ความเมตตากรุณาและเสริมสรางคุณธรรมไดเปนอยางดี และดีกวาแบบเรียนทั่วไป ซ่ึงไม
สามารถเขียนทํานองหนังสืออานเพิ่มเติมได  
 จารุณี ยอดกัณหา (2540: 26) ใหความสําคัญและประโยชนของหนังสืออานเพิ่มเติมไววา 
หนังสืออานเพิ่มเติมน้ันจะเปนการเพ่ิมเติมความรู และประสบการณตาง ๆ ที่ในหนังสือแบบเรียนไม
มี ทั้งยังเปนการชวยใหเกิดความเพลิดเพลินแกผูอาน และเปนการเสริมความรูที่เรียนใหกวางขวาง 
เปนการชวยนักเรียนที่เรียนออนใหไดความรู เ พ่ิมและทําใหเด็กที่เกงมีความรูมากขึ้น เปน          
การพัฒนาการอานตามความสามารถของเด็กแตละคน และยังเปนการชดเชยความรูสึกตาง ๆ ใน
สวนที่เด็กขาดไดดวย พรอมทั้งยังเปนการใหอิสระแกผูอานในการที่จะเลือกหนังสือไวอานตาม
ความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของตนเองซึ่งจะเปนการเพ่ิมคุณคาแกตัวนักเรียนเองดวย 
ใหมีความคิดคํานึงมากขึ้น มีจินตนาการมากขึ้นอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคน นก สัตว
และตนไม สนใจเรื่องเก่ียวกับชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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 หนังสืออานเพิ่มเติมเปนสื่อสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรู ไดรับประสบการณตาง ๆ 
ที่ในหนังสือแบบเรียนไมมี ชวยใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน พัฒนาทักษะการอานไดดียิ่งขึ้น มี
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค เหมาะสมกับวัยของผูเรียน อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สติปญญาไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกดวย 
  

 1.5  การเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม 
 อนงคศิริ วิชาลัย (2536: 40) แนะนําเทคนิควิธีการเขียนเร่ืองสําหรับเด็กไวดังน้ี 
 1.  ชื่อเรื่อง ตองสะดุดตา เราความสนใจ มีความหมายสอดคลองกับเรื่อง 
 2.  ตัวละคร ตองใหสมจริงสมจัง สมวัยของเด็ก 
 3.  ฉาก ควรเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง มีการบรรยายฉากบางเพื่อใหผูอานเขาใจ 
 4.  เน้ือเรื่อง ควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ถูกตองตามเนื้อหาสาระ ใหความรู ใหคติสอนใจ 
ตองกะทัดรัดไมเยิ่นเยอ ดําเนินเรื่องไปตามลําดับขั้นตอนของเหตุการณ 
 5.  ภาษาที่ใช ควรพิจารณาวาจะใชภาษารอยแกว หรือรอยกรอง ควรใชภาษางาย ๆ 
สุภาพ เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น เขียนใหถูกตองตามหลักเกณฑของการใชภาษาไทย 
 6.  ลักษณะภาพประกอบ ควรมีลักษณะดังน้ี 
  6.1  ภาพที่มีลักษณะงาย ๆ ไมซับซอน 
  6.2  ภาพที่แสดงการกระทําและการผจญภัย 
  6.3  ควรใชภาพสีมากกวาภาพขาวดํา 
  6.4  ควรใชภาพใหญ ๆ มากกวาภาพเล็ก 
  6.5  ภาพประกอบควรมีคําบรรยาย 
 7.  ขั้นตอนในการสรางหนังสือสําหรับเด็ก 
  7.1  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรใหเขาใจ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต
ของเนื้อหา 
  7.2  ศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ใหไดรายละเอียด 
  7.3  กําหนดลักษณะการเขียน วาจะเขียนหนังสืออานในลักษณะใด เชน หนังสือ
สารคดี นิทาน นิยายเกี่ยวกับสัตว ฯลฯ 
  7.4  กําหนดแนวคิดหรือสารัตถะของเรื่อง 
  7.5  กําหนดเคาโครงเรื่องตั้งแตตอนเริ่มตน ตอนกลางเรื่องและตอนจบเรื่อง 
  7.6  กําหนดชื่อเรื่องใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
  7.7  ดําเนินการเขียนตามวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา 
  7.8  อานทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง ใหผูเชี่ยวชาญตรวจเนื้อหาและปรับปรุง
แกไข 
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 ถวัลย มาศจรัส (2539: 77–80) อธิบายเรื่องการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมไววา พ้ืนฐานใน
การเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมน้ัน ใชพ้ืนฐานเดียวกับการเขียนหนังสือสงเสริมการอาน ตางกันอยู
บางเล็กนอย ตรงที่หนังสือสงเสริมการอานโดยทั่ว ๆ ไปจะมีเร่ืองของจินตนาการเขามาเกี่ยวของ
และใชวิธีในรูปของบันเทิงคดี ที่มีความสนุกสนานไดอยางเต็มที่ สวนหนังสืออานเพิ่มเติมสวนใหญ
จะเนนเนื้อหาสาระ กลวิธีการเขียนเครงขรึม โดยใชกลวิธีการเขียนในรูปของสารคดีเปนหลัก 
 สารคดี คืองานเขียนที่ยึดถือเร่ืองราวจากความเปนจริงนํามาเขียนเพื่อมุงแสดงความรู 
ความจริง ทรรศนะความคิดเห็นเปนหลัก ดวยการจัดระเบียบความคิดในการนําเสนอผสมผสานกับ
ศิลปะในการถายทอดตอการสนใจใฝรูของผูอานเพื่อเกิดคุณคาทางดานปญญา 
 ในการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม โดยใชวิธีการเขียนในรูปของสารคดี ตองมีองคประกอบ
ของการเขียนสารคดีดังน้ี 
 1.  เน้ือหา  
  สารคดีมีรูปแบบการเขียนที่เปนลักษณะเฉพาะ เร่ืองสั้น หรือนวนิยายจะผสมผสาน
ระหวางจินตนาการกับเน้ือหาสาระที่อิงความจริงบาง ใชภาษาหลากหลาย แตสารคดีจะตองมีที่มา
จากเรื่องจริง ไมใชจินตนาการ 
  การเขียนสารคดีจึงตองยึดหลักดังน้ี 
  1.1  เปนงานเขียนที่มุงแสดงขอมูล 
  1.2  ใหความรูแกผูอาน 
  1.3  สาระและเรื่องราวสามารถตรวจสอบได 
  1.4  มีแงคิดตอผูอานประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 2.  ภาษาสารคดี 
  สารคดีมีรูปแบบภาษาที่แตกตางจากงานบันเทิงคดี ซ่ึงปกติการเขียนสารคดีจะใช
ภาษาที่เปนแบบแผน เปนหลักในการเขียน 
  วิธีตรวจสอบวา ใชภาษาอยางไรเรียกวา ภาษาที่เปนแบบแผนนั้น สามารถตรวจสอบ
ได ดังน้ี 
  2.1  เปนคําสุภาพ 
  2.2  ใชภาษาที่มีศักดิ์ของคําในระดับเดียวกันไมนําภาษาแสลงเขามาปะปนในงานเขียน 
  2.3  ไมมีการตัดหรือลดทอนรูปประโยค 
  2.4  นํ้าเสียงของคําจะมีลักษณะเครงขรึม เปนกลางไมตลกขบขัน เยาะเยยถากถาง 
  2.5  ภาษาจะไมแสดงออกถึงความรุนแรง 
  2.6  หลีกเลี่ยงการใชภาษาที่เปนโวหาร ยืดเยื้อ 
  2.7  มีความเครงครัด และรักษามาตรฐานของภาษา 
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  เม่ือจะเขียนสารคดีควรเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับประเภทของงานเขียนดวย และ
พึงระวังอยูเสมอวา งานเขียนที่เปนแบบแผนนั้น มิไดหมายถึงภาษาที่แข็งกระดาง ถึงจะเปนภาษาที่
เปนแบบแผน ก็สามารถทําใหนุมนวลนาอานไดดวยสํานวนภาษาของเรา 
 3. ภาพประกอบ 
  งานเขียนประเภทสารคดีตองมีภาพประกอบ เพราะภาพถายจะชวยเสริมเน้ือหาให
ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังชวยใหผูอานมีความรูสึกวาไดรับรูเรื่องราวดังกลาวนั้นดวยตนเอง 
  เพ่ือใหงานเขียนมีความสมบูรณ นาเชื่อถือยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนการเรียกรองความสนใจ
จากผูอาน ภาพที่ถายควรมีลักษณะดังน้ี 
  3.1  เสริมใหเน้ือหาเดนชัดยิ่งขึ้น 
  3.2  ภาพกับเน้ือหาเปนเรื่องเดียวกัน 
  3.3  เปนภาพถายเร่ืองราวจากแหลงขอมูลโดยตรง หรือกอปปมาจากภาพในอดีตที่
เกี่ยวของกับเน้ือหา 
  3.4  มีมุมถายหลาย ๆ มุม ทั้งมุมกวาง (เพ่ือแสดงเรื่องราว) และมุมแคบ (เพ่ือเนน
ความสําคัญ) มุมสูง (เพ่ือใหภาพแปลกตา) มุมต่ํา (เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญ) 
  3.5  ถาใชภาพเขียนประกอบ ตองเขียนถูกตองตามความเปนจริง 
  3.6  มีคําบรรยายภาพที่ถูกตองชัดเจน 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527: 4-21) กลาวถึงขั้นตอนการทําหนังสือสําหรับเด็ก ดังน้ี 
 1.  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการทําหนังสือ จากหนังสือที่ดีสําหรับเด็ก เพ่ือดูแนวทาง
จัดทําหนังสือ ทั้งโครงเรื่อง แกนของเร่ือง วิธีเขียน ภาษาที่ใช ลักษณะดีเดนและจุดบกพรองของ
หนังสือแตละเลม และศึกษาผลงานของนักเขียนหนังสือสําหรับเด็กที่มีชื่อเสียง 
 2.  เขียนโครงเรื่อง (Plot) เน้ือเร่ือง ตั้งชื่อเร่ือง กําหนดแกนของเรื่อง เม่ือเขียนเสร็จแลว
อาจนําไปเลาหรือไปใหเด็กอาน เพ่ือจะไดทราบความคิดเห็นของเด็กวาชอบหรือไมชอบเพียงใด   
ถาเด็กชอบก็แสดงวาเรื่องที่เขียนนาจะใชได และถาเด็กไมชอบก็ใหเด็กวิจารณแลวนําไปแกไข   
การเขียนบทสคริปต (Script) เปนการนําเรื่องราวที่ไดจากเคาโครงเรื่องหรือเน้ือเรื่องยอมาเขียนบอก
ขั้นตอนของเนื้อเรื่องและรูปภาพ โดยบอกแตละหนาของหนังสือตั้งแตหนาปก ใบรองปกหนา 
 3.  ปกใน จนถึงหนาสุดทายจะมีภาพและคําบรรยายอยางไรบาง เปนภาพเกี่ยวกับอะไร 
และคําบรรยายจะเขียนวาอยางไร อยูสวนใดของหนาหนังสือ เริ่มตั้งแตหนาปกเปนตนไป 
 4.  การทําดัมม่ี คือ การทําหนังสือจําลองสําหรับเด็กที่จะทําขึ้นมา อาจจะทําเปนเลมเล็กๆ 
ก็ได แลวนํารายละเอียดจากบทสคริปตมาเขียน และวาดรูปลงไปที่ดัมม่ีตั้งแตปกจนถึงหนาสุดทาย 
วาดภาพและเขียนคําบรรยายใหกับบทสคริปต สําหรับการวาดภาพนั้น ถาวาดไมไดก็ใหเขียนเปน
วงกลมแทน และบอกวาเปนภาพอะไรก็ได 
 5.  การทํารูปเลม คือ การทําหนังสือจริง ๆ ไดแก การวาดภาพ คําบรรยาย รวมทั้งการ
วางหนา การจัดภาพของหนังสือใหเหมาะสม โดยดูจากดัมม่ี สําหรับขนาดของรูปเลม มีหลายชนิดที่
นิยม คือ ขนาดเล็ก 13x18.5 เซนติเมตร หรือ16 หนายก ขนาดกวาง 14.6x21 เซนติเมตรหรือ 16 
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หนายกใหญ ลักษณะรูปเลมจะวางในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได การเย็บเลมจะเย็บจากตรงกลาง
หนังสือ หรือเย็บขาง 
 6.  การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจ นาตื่นเตน นาติดตามและทําใหเดาไดวาเปนเรื่องราวเกีย่วกบั
อะไร รูจักใชถอยคําสํานวนที่เด็กติดใจ ซ่ึงเปนกลวิธีหรือเทคนิคหนึ่งตองตั้งชื่อใหเด็กเกิดภาพพจน 
ถวัลย มาศจรัส (2539: 41- 42) ไดแนะนําและใหเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนดวยคําถามตอไปน้ี 
  ขั้นที่ 1 ปจจุบันสอนกลุมประสบการณอะไร 
  ขั้นที่ 2 จะเขียนหนังสือสงเสริมการอานชั้นใด 
  ขั้นที่ 3 เขียนเร่ืองอะไร แลวตอบคําถามเหลานี้ใหไดวาเขียนทําไม เพ่ืออะไร เน้ือหา
เปนอยางไร สาระที่ไดคืออะไร รูปแบบการเขียนเปนอยางไร รอยแกวหรือรอยกรอง 
  ขั้นที่ 4 หาขอมูลจากที่ไหน 
  ขั้นที่ 5 วางแผนการเขียนไวอยางไร 
  ขั้นที่ 6 จะลงมือเขียนเม่ือไร และกําหนดจะใหแลวเสร็จเม่ือใด 
  ขั้นที่ 7 ลงมือเขียน 
  ทั้ง 7 ขั้นตอนคือ จุดเริ่มตนที่ครูจะตองจัดระเบียบไวเพ่ือใหการปฏิบัติมีแบบแผนทั้งยัง
เปนการสรางวินัยใหกับตนเองอีกดวย 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา ขั้นตอนในการสรางหนังสือสําหรับเด็ก ผูสรางตองบอก
ไดวาตองการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูใด เพ่ือจะไดจํากัดวงในการทําผลงาน
หนังสือสงเสริมการอานใหแคบเขา และตัดสินใจไดงายยิ่งขึ้น การเขียนหนังสือสงเสริมอานหรือ
หนังสืออานเพิ่มเติม ตองคํานึงถึงวัยของนักเรียน และจิตวิทยาของนักเรียน เพ่ือใหหนังสือที่สรางขึ้น
มีความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา ภาพประกอบ รูปเลม ขนาด สีสัน สํานวนภาษาที่ใช หนังสืออาน
เพ่ิมเติมน้ันจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  

 1.6  การประเมินคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 วิริยะ สิริสิงห (2524: 82) กลาวถึงหลักการประเมินคุณคาหนังสือเด็ก ควรพิจารณาดังน้ี 
 1.  มีจุดคิดที่แนนอน 
 2.  เคาโครงเรื่องติดตอกันจนเด็กติดตามไดอยางสนุกสนาน 
 3.  สํานวน ภาษา สําคัญมาก ควรใหถูกตองมีศิลปะการเขียนและเขียนไดตรงรสนิยมของ
เด็ก 
 4.  การจัดรูปเลมเหมาะสมสวยงามดี 
 5.  ภาพประกอบถือวาสําคัญที่สุดจะขาดไมได และภาพจะตองตรงกับเนื้อเรื่องดวย 
 6.  ตรงตามความสนใจ ความนิยมและพ้ืนความรูของเด็กในแตละระดับ 
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 ถวัลย มาศจรัศ (2539: 88–89) เสนอแนวทางการประเมินคุณคาหนังสือเด็ก ไวดังน้ี 
 1.  โครงเรื่อง จะพิจารณาวาผูเขียนไดกําหนดเคาโครงเรื่องไวเปนเอกภาพหรือไมมี    
การเปดเรื่อง ดําเนินเรื่อง และปดเรื่องดีเพียงไร ถาวางโครงเรื่องสับสนคุณคาจะต่ําลง แตถาหากวาง
โครงเรื่องใหมีปมการตอสูขัดแยง ยอกยอนจนนาติดตามแลว ถือไดวาการวางโครงเรื่องน้ันมีความลงตวั 
 2.  การเปดเรื่อง คือการเริ่มตนในฉากแรกของเรื่องไดอยางนาติดตาม 
 3.  แกนเรื่อง กระชับชัดเจนใหความคิดรวบยอดแกเด็กไดตรงเปาหลังจากการอานเนื้อหา
จบ ในขณะที่โครงเรื่อง จะเปนการกําหนดเร่ืองราวที่เกิดขึ้นวามีอะไรบาง แตแกนเรื่องจะเปน
ตัวกําหนดวาเรื่องราวที่เกิดนั้นใหสาระอะไรแกคนอาน 
 4.  การดําเนินเรื่อง ตองชวนติดตามทําใหผูอานอยากรูอยากเห็น คิดการณตาม คาดหวัง
ตามไปในขณะที่อาน 
 5.  ฉาก หนังสือเด็กจะตองมีฉากที่ชัดเจน เชน ในปา ขุนเขา ริมทะเล ในทะเล ฉากจะมี
สวนเสริมเรื่องราวในเนื้อหาใหโดดเดนขึ้น และตัวฉากจะชวยทําใหหนังสือสวยเม่ือวาดภาพประกอบ
แลว 
 6.  บทบรรยายและคําสนทนา จะตองตรงเปาหมาย ใหภาพ ใหความรูสึก ตัวละคร มี
จํานวนเหมาะสมกับเน้ือหา มีบุคลิกที่ชัดเจน เพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบไดงายขึ้น 
 7.  ทวงทํานองเขียน มีลีลาสํานวนที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน 
 8.  ภาพประกอบ ตองไดรับการจัดวางอยางสมดุล สื่อเร่ืองราวไดตรงเน้ือหา มีเทคนิค
ใหมๆ สีสันสดใส ตื่นตาตื่นใจ 
 9.  การปดเรื่อง เปนการจบเรื่องที่คลี่คลายปมปญหา ปมความขัดแยง ทั้งหมดอยาง
กระจางชัด ใหขอคิด ใหคติโดยไมตองบอกวา นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา แตอยางใด โดยใหตัวละคร
และเนื้อหาเปนผูแสดงพฤติกรรมทั้งมวลออกมา 
 ปราณี เชียงทอง (2526: 78-79) ไดกลาวถึงหลักการประเมินคุณคาหนังสือสําหรับเด็กวา
ตองพิจารณาดังตอไปน้ี 
 1.  ฉากตองชัดเจน นาเชื่อถือ ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณในประวัติศาสตรและ
ชีวประวัติ  
 2.  ฉากของเรื่องตองตรงความเปนจริง 
 3.  การดําเนินเรื่องตองสอดคลองกับเหตุการณและเรื่องราวตาง ๆ ในเนื้อเรื่องเปนอยางดี 
 4.  ตัวละครตองสมจริง นาเชื่อถือ และเปนไปตามธรรมชาติของคนจริง ๆ และตองมี 
ตัวละครที่เด็กสามารถลอกเลียนแบบได 
 5.  เคาโครงเรื่อง ควรใหมีขอขัดแยง มีปญหา มีฝายตรงขามและการสิ้นสุดแหงปญหาหรือ
ขอขัดแยงในที่สุด 
 6.  แนวคิดของเรื่อง ไมควรเปนเรื่องลึกซึ้งหรือซับซอน ควรเปนเรื่องงาย ๆ ใน
ชีวิตประจําวันตามประสบการณของเด็ก 
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 7.  แนวการเขียน ควรเปนเรื่องที่ยากงายเหมาะแกการทําความเขาใจเรื่องของเด็ก การใช
ถอยคําสํานวนและคําศัพทตาง ๆ เหมาะกับวัยและประสบการณของเด็ก 
 8.  รูปเลมและภาพประกอบ รูปเลมควรจะเหมาะมือ สะดวกตอการหยิบถือของเด็ก
ลักษณะ รูปเลมภายนอกดึงดูดใจเด็กเปนสําคัญ ความหนาและความใหญเกินของหนังสือไมเปนที่
ถูกใจเด็ก กระดาษมีคุณภาพดี ขนาดตัวหนังสือตองพอเหมาะกับวัยและสายตาของเด็ก มีความ
ชัดเจนไมเลอะเลือน การเวนวรรคตอนตองถูกตอง สะกดการันตถูกตองตามหลักไวยากรณ 
ภาพประกอบควรเปนภาพสี ลักษณะเปนภาพงาย ๆ ไมซับซอน และเปนภาพที่แสดงการกระทํา
และความเคลื่อนไหว 
 คุณภาพในการพิมพ การเขาเลมและการจัดหนา เปนสวนสําคัญมากสําหรับหนังสือเด็ก 
การเย็บเลมตองคงทนถาวร ควรเปนปกแข็งหรือปกที่ใชกระดาษมีคุณภาพดี การจัดหนาควรใหมี
ที่วางเพื่อเปนการพักสายตาของเด็ก 
 หทัย ตันหยง (2529: 91-95) ใหหลักเกณฑในการประเมินคุณคาและการวิเคราะหเน้ือหา
หนังสือสําหรับไวดังน้ี 
 1.  โครงเรื่อง ควรเปนการถายทอดสิ่งที่เกิดจากเคากรณีที่มีจินตนาการ ประสบการณชีวิต
ที่ไดผานพบ สิ่งที่ประทับใจที่เกิดขึ้นในชีวิต เร่ืองราวที่มีเคาเดิมมาปรับปรุงแตง อุบัติการณ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเหตุจูงใจ หรือบันดาลใจตาง ๆ เปนเนื้อหาใหดําเนินเรื่องซึ่งมีตัวละคร
แสดงบทบาทอยูในเหตุการณดวยสภาพชีวิตที่มีขอคิด เน้ือหาสาระ ปมปญหา มโนทัศน เขมขนหรือ
คลี่คลายไปสูจุดสิ้นสุดของเรื่องเพ่ือสรางใหสนุกและจบลงดวยผลอยางใดอยางหนึ่ง 
 2.  สาระแนวคิด คือแกนแทของเรื่องน้ัน ๆ วาเปนเรื่องอะไร เกี่ยวกับใครสภาพอยางไร 
และใหแนวคิดอะไร แกนของเรื่องประกอบดวยแกนแหงทรรศนะ อารมณ พฤติกรรมและสภาพ
เหตุการณ ซ่ึงมีแนวโนมไปตามลักษณะปรัชญาชีวิตของผูเขียน เปนคตินิยม เชน จิตนิยม สัจนิยม 
วัตถุนิยม เปนตน สาระแนวคิดในหนังสือสําหรับเด็ก ควรมีลักษณะตรงไปตรงมา ไมซับซอน มุงเนน
มโนทัศนเดียว และจะตองมีจุดประสงคที่จะพัฒนาเด็กทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัย 
 จากขอความขางตนสามารถสรุปหลักในการประเมินคาของหนังสืออานเพิ่มเติม ไดดังน้ี 
 1.  หนังสืออานเพ่ิมเติมที่ดี ควรมีความเหมาะสมกับวัยของเด็กหรือผูอาน เรื่องราวที่เด็ก
ควรอานและไมควรอานนั้นขึ้นอยูกับวัย สวนหนึ่งควรสนองความตองการของเด็กดวย  
 2.  สารประโยชนที่เด็กผูอานควรไดรับ หาไดอยูที่เด็กฝกทักษะการอานอยางเดียวไม เด็ก
ควรไดแนวคิดแนวประพฤติปฏิบัติและอ่ืน ๆ เชนกัน 
 3.  เพ่ือความประหยัด ถาเลือกหนังสือดี เลือกไดถูก นอกจากประโยชนคุมคาแลว ชวย
ประหยัดการใชจายอีกดวย 
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 1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม  
 นภาลัย สุวรรณธาดา (2524: บทคัดยอ) ไดสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย 
เร่ืองหิโตปเทศคํากลอน สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเรียบเรียงใหมจากหนังสือหิโต
ประเทศ ฉบับแปลโดยเสฐียร โกเศศ แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 100 
คน พบวาหนังสือที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีขึ้น ทั้งยังไดความเพลิดเพลินจากการ
อานดวย 
 อโนมา ไมหอม (2542: 104) ไดสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เพ่ือสงเสริมสุขภาพที่ดีของ
วัยรุน เรื่อง สรางเสนหดวยการกิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานยาวี–หวยโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยปรากฏวา หนังสืออานเพิ่มเติม เพ่ือสงเสริมสุขภาพที่ดีของวัยรุน เรื่อง 
สรางเสนหดวยการกิน มีประสิทธิภาพ 80.34 / 80.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสือ
อานเพ่ิมเติมสูงกวากอนการเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออานเพ่ิมเติมอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุดในทุกดาน รวมทั้งผูเชี่ยวชาญ และครูผูสอนวิชาสุขศึกษาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสืออานเพิ่มเติมอยูในระดับดีมากในทุกดาน 
 ขวัญจิตร สังขทอง (2542: 81) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง สมุนไพร
ในครัวเรือน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา หนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 92.02 / 96.70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลักการอานหนังสืออาน
เพ่ิมเติมสูงกวากอนการอาน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลังการอาน
หนังสืออานเพิ่มเติมสูงกวากลุมควบคุม 
 ศุภวรรณ ศิริพัฒนกุล (2542: 106–107) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
ปะการัง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา หนังสืออานเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพ 
88.33 / 83.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอานหนังสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนการอาน และมี
เจตคติของกลุมทดลองที่อานหนังสือสูงกวากลุมควบคุม 
 นุจรินทร ถิ่นทัพไทย (2547: 83) ศึกษาการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่อง เห็ดในระบบ
นิเวศของปาสะแกราช สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลองหลังการอานสูงกวากอนการอาน และการประเมินคุณภาพหนังสือจากผูทรงคุณวุฒิอยูใน
เกณฑดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 
 สุมาลี วิณวันก (2548: บทคัดยอ) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง       
พืชสมุนไพรที่นารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบวาการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในทองถิ่นที่ใชประโยชนในดานตาง ๆ และรูปแบบของ
หนังสือที่เหมาะสมในการสราง ไดขอมูลที่สามารถนําไปใชในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชา
วิทยาศาสตรเร่ือง พืชสมุนไพรที่นารู ได มีคุณภาพอยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
อานสูงกวากอนการอานรอยละ 80 และนักเรียนมีเจตคติตอหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นอยูใน
ระดับดี 
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 บุญฑริก โชติประเดิม (2550: บทคัดยอ ) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การจําแนกคําใน
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.70/82.42 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ 80/80 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7339 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติมอยูในระดับมากที่สุด 
 กิตติยา กิตติมงคล (2551: 89) พัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ืองประเพณี
ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา หนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 86.10 / 85.30 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติมหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 สาวิตรี สินสันธิเทศ (2551: 71) พัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยเรื่อง ตํานานเมืองลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวามีประสิทธิภาพ 
85.39 / 82.89 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุกุลธีร จรัสศรีสุนทร (2551: 108) ไดพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองการอนุรักษมรดก
โลกทางวัฒนธรรมของไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลความตระหนักตอการอนุรักษมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้น ผลการศึกษาพบวา หนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพ 93.91/84.83 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออานสูงกวา
กอนเรียน และนักเรียนมีความตระหนักตอการอนุรักษมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมในระดับมากที่สุด 
 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยสงเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียน
การสอน สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน และเปนสิ่งที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการใหการ
สนับสนุนและสิ่งเสริมใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ สรางหนังสืออานเพิ่มเติม เพ่ือนํามาใชใน
โรงเรียนตอไป 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับวังนารายณราชนิเวศน 
 สํานักงานศึกษานิเทศกจังหวัดลพบุรี (2543: 7) พระนารายณราชนิเวศน เปนพระราชวัง
ซ่ึงสมเด็จพระนารายณมหาราช พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาครองราชยระหวาง พ.ศ. 2199 – 
2231 โปรดใหสรางขึ้น ณ เมืองลพบุรีเม่ือ พ.ศ. 2209 ดวยเหตุที่พระองคโปรดการเขาปาลาสัตว
ลอมจับชางในบริเวณปาใกลเมืองลพบุรี พระองคจึงโปรดประทับอยู ณ เมืองลพบุรีนานเกือบตลอดป 
เฉพาะฤดูฝนเทานั้น จึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา เม่ือพระองคเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 
2231 พระราชวัง ณ เมืองลพบุรี คงถูกทิ้งราง ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดโปรดใหซอมแซมพระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ ณ 
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เมืองลพบุรีขึ้นใหมใน พ.ศ. 2399 เพ่ือใหเปนราชธานีชั้นใน และโปรดพระราชทานชื่อพระราชวังวา 
พระนารายณราชนิเวศน 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดใหความสนพระทัยเมืองลพบุรี    
มาตั้งแตเริ่มครองราชยสมบัติ ทรงเสด็จเมืองลพบุรีเปนระยะ ๆ มาตั้งแตเริ่มครองราชยจนถึงปลาย
รัชกาลของพระองค 
 ความสําคัญอันเปนแรงจูงใจใหเสด็จประพาสเมืองลพบุรีสมํ่าเสมอ จนในทายที่สุดไดโปรด
ใหสรางพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรี เปนเพราะความสําคัญตอการใชสถานที่ตาง ๆ ในเมืองลพบุรี
เพ่ือทําพระราชพิธีสําคัญ ๆ เชน โปรดใหทําพิธีชุบพระแสงศรที่สรางขึ้นใหมเปนเครื่องราชูปโภคที่
เมืองลพบุรีใน พ.ศ. 2393 หรือนํ้าที่จะตมเสวยเปนพระสุธารส 
 สภาพทั่วไปของพระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณที่เมืองลพบุรีกอนที่พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูไดผาติกรรม มีสภาพรกราง ราษฎรเขาไปจับจองทําสวนนอยหนา จอง
ที่ดินเปนของตัว ตึก พระที่น่ังตาง ๆ ไมมีหลังคา คงเหลือแตผนัง พระองคจึงทรงมีพระราชประสงค
ซอมสรางพระราชวังแหงน้ี  
 กรมศิลปากร (2525: 3–9) ไดรวบรวมเอกสารหลักฐาน จดหมายเหตุตางๆ  เรื่องสาเหตุ
ในการสรางวังนารายณราชนิเวศน และหมูพระที่น่ังตาง ๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือจะไดเปนเกียรติยศของสมเด็จพระนารายณมหาราชสืบตอไป  
 2.  เพ่ือจะไดเปนที่ประทับแรมอยูเม่ือคราวสบายพระราชหฤทัย 
 3.  เพ่ือใหเปนพระนครชั้นในอีกชั้นหนึ่งหากมีเหตุการณฉุกเฉินก็จะไดประทับ ณ เมืองน้ี 
 4.  การเสด็จพระราชดําเนินมาประทับ ณ วังบานสีทาของพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว ปจจุบันอยูที่ตําบลสองคอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี คงมีสวนเกี่ยวของกับการขึ้นมาสราง
เมืองลพบุรีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวยบาง 
 พ้ืนที่ที่พระองคโปรดใหซอมสรางตึกและพระที่น่ังรัชกาลของพระองคน้ันเปนพ้ืนที่บริเวณ
ทิศตะวันตกของพระราชวัง สามารถแบงเขตพระราชฐานออกไดเปน 2 เขต คือ เขตพระราชฐาน
ชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นในประกอบดวยตึกและพระที่น่ังตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  หมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎ ประกอบดวย 
  1.1  พระที่น่ังพิมานมงกุฎ 
  1.2  พระที่น่ังวิสุทธิวินิจฉัย 
  1.3  พระที่น่ังไชยศาสตราการ 
  1.4  พระที่น่ังอักษรศาสตราคม 
 2.  พระที่น่ังจันทรพิศาล 
 3.  ตึกสําหรับขาราชการฝายใน มีทั้งสิ้น 8 หลัง ขนาดตาง ๆ กัน 
 4.  ตึกชั้นเดียว อาจใชเปนหองเครื่องหรือยุงฉางเก็บขาว 
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 5.  ศาลาโถง คงใชเปนที่สําราญพระราชอิริยาบถ 
 6.  ทิม 2 หลัง คงใชเปนที่พักทหารหรือเจาหนาที่รักษาการณ 
 สวนอ่ืนๆ ที่โปรดใหซอมสรางในพระราชวังแหงน้ีอีกนั้น ปรากฏในจดหมายเหตุอีกคือ ได
กอปอมกําแพงขึ้นใหม ทําทางลาดชันตอจากประตูไปยังทาน้ํา และที่กําแพงดานตะวันตกไดกอใบ
เสมาสวมหลัง 
 บุญเยี่ยม แยมเมือง (2531: 23–57) แบงเขตพระนารายณราชนิเวศน ไวดังน้ี 
 1.  เขตพระราชฐานชั้นนอก ไดแก 
  1.1  ประตูพยัคฆา 
  1.2  ถังกัก – เก็บนํ้าประปา 
  1.3  ตึกสิบสองทองพระคลัง 
  1.4  ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง 
  1.5  ตึกพระเจาเหา 
  1.6  โรงชางและโรงมา 
 2.  เขตพระราชฐานชั้นกลาง ไดแก 
  2.1  ทิมดาบ 
  2.2  กําแพงแกวและเกย 
  2.3  พระที่น่ังจันทรพิศาล 
  2.4  หมูพระที่น่ังพิมานมงกฎุ 
  2.5  พระที่น่ังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท 
 3.  เขตพระราชฐานชั้นใน ไดแก 
  3.1  พระที่น่ังสุทธาสวรรค 
  3.2  พระที่น่ังพิมานมงกุฎ (สวนใน) 
  3.3  พระที่น่ังจันทรพิศาล (สวนใน) 
  3.4  ประตูทายวัง    
 วังนารายณราชนิเวศน เปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่สําคัญอยางยิ่งของจังหวัด
ลพบุรี นอกจากจะเปนพระราชวังตั้งแตเม่ือครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง อันมีสมเด็จพระ
นารายณมหาราชเปนกษัตริยแลว ครั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ยังทรงมีพระกรุณาธิคุณ บูรณะวังนารายณราชนิเวศนใหสามารถใชเปนที่ประทับได
อีกดวย  
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3.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ (2543) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนขอ
คําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  
 สาคร  ธรรมศักดิ์  (2541: 135) กลาววา  ผลสัมฤทธิ์  หมายถึงคุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการ
ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลว 
 วรรณี โสมประยูร (2537: 262) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง 
ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรูซ่ึงพัฒนาขึ้น หลังจากไดรับการอบรม
สั่งสอนหรือฝกฝนโดยตรง 
 ภพ เลาหไพบูลย (2537: 295) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดจากที่ไมเคยกระทําไดหรือ
กระทําไดนอยกวากอนที่จะมีการเรียนรูซ่ึงเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได 
 วาสนา จาดพุม (2535) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง การวัด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบในดานเนื้อหาวิชาและใน
ดานของการปฏิบัติ ตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน 
 ทัศนี โชติพฤฒิพงศ (2534: 22) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง ความรู ทักษะ 
และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูแตละวิชา ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เกตุแกว ลาวัณยวุฒิ (2534: 46) ใหความหมายไววา คุณลักษณะ และความสามารถของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียน การสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูที่
เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ หรือความ
สัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด ซ่ึงสามารถวัดได 2 แบบ ตาม
จุดมุงหมายและลักษณะวิชาการสอน คือ 
 1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือลักษณะ
ของนักเรียน โดยมุงเนนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงใหออกเปน
ผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ  
 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาซึ่งเปน
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดได
โดยใช ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
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 ไพศาล หวังพานิช (2532: 127) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 
คุณลักษณะและประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม หรือจากการสอน จึงเปนการ
ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด 
จํานง พรายแยมแข (2531: 9) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสําเร็จในเชิงวิชาการที่
เด็กสามารถจดจําเนื้อหา เรื่องราวตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใด นําความรูไปใชไดถูกตองหรือไม และ
รวมถึงสมรรถภาพทางสติปญญาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 19) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนการ
ตรวจสอบความรู ทักษะ และสมรรถภาพของสมองดานตาง ๆ ของนักเรียนวาหลังการเรียนรูเรื่อง
น้ัน ๆ แลว นักเรียนมีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมากนอยเพียงใด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้น ๆ เพียงใด 
 พวงแกว โคจรานนท (2530: 25) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู 
ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะทางดานวิชาการ รวมทั้งสมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ เชน 
ระดับสติปญญา การคิด การแกปญหาตาง ๆ ของเด็ก ซ่ึงแสดงใหเห็นดวยคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการรายงานทั้งเขียนและพูด การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย ตลอดจนการทําการบานในแตละรายวิชา 
 อัจฉรา สุขารมณ; และอรพินทร ชูชม (2530: 10) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่งซ่ึงอาจเปนผลมา
จากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปน
ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ เชน จากการสังเกตหรือการตรวจ
การบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและ
ชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
 ไคแซงค อารโนลด; และไมลี (สิริวรรณ พรหมโชติ. 2542: 17; อางอิงจาก Kyseak, 
Arnold; &  Meili. 1972: 6)  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจาก
การทํางานที่ตองอาศัยความพยายามอยางมากซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถ
ทั้งทางรางกายและสติปญญา ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจาก
การเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจาก
กระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจการบานหรืออาจไดในรูปแบบของ
เกรดจากโรงเรียนซึ่งตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอนและระยะเวลานานพอสมควรหรืออาจไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่ว ๆ ไป 
 กูด (Good. 1973: 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมายถึง ความรูที่ไดรับหรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัดจาก
คะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบ 
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 สมบุญ  ภูนวล (2525: 125) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การนําเอา
แบบทดสอบไปวัดผลหลังจากที่สอนจบไปแลวบทหนึ่ง ภาคเรียนหนึ่ง ๆ หรือปหน่ึง ๆ เพ่ือจะไดทราบวา
ผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะมากนอยเพียงใด หรือเปนการทดสอบเพื่อตองการทราบความ
สัมฤทธิ์หรือผลสําเร็จของการเรียนที่เรียนมาแลว (สมบุญ  ภูนวล.  2525) 
 สรุปแลว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมและ
ประสบการณการเรียนรูหลังการเรียนหรือการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบทางดานเนื้อหาวิชาและ
ดานการปฏิบัติ  
  

 3.2  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ภัทรา นิคมานนท (2540: 61–68) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบดานพุทธิพิสัย วา
โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบที่ถามใหตอบยาวๆ 
แสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง ประเภทที่สองคือ แบบทดสอบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบ
ประเภทถูก – ผิด จับคู เติมคํา และเลือกตอบ โดยเกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทของแบบทดสอบ
ไดแก 
 1.  จําแนกตามกระบวนการในการสราง จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ  
  1.1  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นเฉพาะคราวเพื่อใช
ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก 
  1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวยกระบวนการหรือวิธีการที่
ซับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น เม่ือสรางขึ้นแลวมีการนําไปทดลองสอบ และนําผลมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 
 2.  จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึงแบบทดสอบที่ ใชวัดปริมาณความรู 
ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่ไดเรียนรูวามีมากนอยเพียงใด 
  2.2 แบบทดสอบความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต 
 3.  จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 
  3.1  แบบทดสอบอัตนัย มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสอบไดตอบยาว ๆ แสดงความคิดเห็น
อยางเต็มที่ 
  3.2  แบบทดสอบปรนัย เปนแบบสอบถามที่ถามใหผูสอบตอบสั้น ๆ ในขอบเขตจํากัด
คําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 
 4.  จําแนกตามลักษณะการตอบ จําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ 



 23 

  4.1  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เชน ขอสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบเพลง 
วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจากการทดสอบประเภทนี้ครูตอง
พิจารณาทั้งดานคุณภาพของผลงาน ความถูกตองของวิธีปฏิบัติรวมทั้งความคลองแคลว และ
ปริมาณของผลงานดวย 
  4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบทุกชนิด 
  4.3  แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบที่ผูสอบใชการโตตอบดวยวาจา 
 5.  จําแนกตามเวลาที่กําหนดใหตอบ จําแนกได 2 ประเภท 
  5.1  แบบทดสอบวัดความเร็ว เปนแบบทดสอบที่มุงวัดทักษะความคลองแคลวในการคิด
ความแมนยําในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทําขอสอบนอย ผูสอบ
ตองแขงขันกันตอบ ใครที่ทําเสร็จกอนและถูกตองมากที่สุดถือวามีประสิทธิภาพสูงกวา 
  5.2  แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลักษณะนี้มีลักษณะคอนขางยาก
และใหเวลาทํามาก 
 6.  จําแนกตามลักษณะและโอกาสในการใช จําแนกได 2 ประเภทคือ 
  6.1  แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบที่มีจํานวนขอคําถามไมมากนัก มักใชสําหรับ
ประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดยมีจุดประสงคหลักคือ เพ่ือปรับปรุง
การเรียนเปนสําคัญ 
  6.2 แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบที่ถามความรูความเขาใจรวมหลาย ๆ เร่ือง
หลาย ๆ เน้ือหา หลาย ๆ จุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายป
การศึกษา จุดมุงหมายสําคัญคือใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกัน  
 7. จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบวัดไปประเมิน จําแนกได 2 ประเภทคือ 
  7.1  แบบทดสอบอิงเกณฑ มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดระดับความรูพ้ืนฐานและความรูที่
จําเปนในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงค 
  7.2  แบบทดสอบอิงกลุม เปนแบบทดสอบที่มุงนําผลการสอบไปเปรียบเทียบกับบุคคล
อ่ืนในกลุมที่ใชขอสอบเดียวกัน ถาใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใด เหมาะสําหรับใชเพ่ือการ
สอบที่มีการแขงขันกันมากกวาเพื่อการเรียนการสอน 
 8.  จําแนกตามสิ่งเรา จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 
  8.1  แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบตอบโดย
การพูดหรือเขียนออกมา 
  8.2  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ไดแก การใชรูปภาพ กิริยา ทาทาง หรืออุปกรณตาง ๆ 
ไปเราใหผูสอบตอบสนอง 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตละ
ชนิดก็มีจุดมุงหมาย และขีดความสามารถในการทดสอบแตกตางกัน ดังน้ันในการนําแบบทดสอบไป
ใชตองระมัดระวังวาเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่เราตองการหรือไม การจําแนก
ประเภทของแบบทดสอบจึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองยิ่งขึ้น การ
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จําแนกแบบทดสอบสามารถทําไดหลายแบบขึ้นอยูกับผูจําแนกวาจะยึดถืออะไรเปนเกณฑในการ
จําแนก 
 ลวน สายยศ; อังคณา สายยศ (2538: 147) แบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี  
 1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น ซ่ึงเปนขอคําถามที่
เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองสวนใดจะได
ซอมเสริม หรือเปนการวัดความพรอมที่จะเรียนบทเรียนใหม ขึ้นอยูกับความตองการของครู  
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบทดสอบที่สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดี
พอจึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินคา
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบ บอกถึง
วิธีการสอบ และยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย  
  ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสรางขอคําถาม
เหมือนกัน เปนคําถามที่วัดเนื้อหา และพฤติกรรมที่สอนไปแลวจะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถาม
วัดได ซ่ึงควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
  2.1  วัดความรูความจํา 
  2.2  วัดความเขาใจ 
  2.3  วัดการนําไปใช 
  2.4  วัดการวิเคราะห 
  2.5  วัดการสังเคราะห 
  2.6  วัดการประเมินคา 
 ประกิจ  รัตนสุวรรณ  (2525: 210)  แบงประเภทของแบบทดสอบไวดังน้ี 
 1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชกันโดยทั่วไปในถานศึกษา เพ่ือวัด
ความกาวหนาของนักเรียนภายหลังจากไดมีการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแลว โดยปกติ
แบบทดสอบประเภทนี้ จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออกขอสอบเปนผูสอน จะไมนําไปใช
กับนักเรียนกลุมอ่ืน ทั้งน้ีโดยจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียนวามีความรูความสามารถตาม
จุดมุงหมายของการเรียนรูมากนอยเพียงใด และจะนําผลการสอบนี้ไปใชทั้งปรับปรุง ซอมเสริมใน
การเรียนการสอน และนําไปใชตัดสินผลการเรียนของนักเรียนดวย ครูอาจใชในการสอบปลายภาค 
หรือปลายป หรือเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละบทนั่นเอง ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบ
ขอเขียน ซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ 
 2.  แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถามหรือปญหาแลวใหผูตอบเขียน
โดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที่ 
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 3.  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้น ๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียน
ตอบสั้น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิด ไดอยาง
กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก – 
ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 
 4.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั่วไป ซ่ึง
สรางโดยผูเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดี จนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน คือมีมาตรฐานใน
การดําเนินการสอบ วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
 สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบของครู เปนชุดขอคําถามที่ครูสรางขั้นเพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะตาง ๆ ของผูเรียนวามี
ความสามารถในดานใดและควรจะไดรับการชวยเหลือในดานใด และแบบทดสอบมาตรฐาน เปน
แบบทดสอบที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวของ แตผานกระบวนการหาคุณภาพ
เพ่ือนํามาใชในการประเมินคาของการเรียนการสอน 
  

 3.3  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ สามารถปรับปรุงได โดยฝกเขียนขอสอบ ไดรับความ
วิจารณและขอเสนอแนะ ผูสอนตองเขาใจทั้งจุดประสงคและเนื้อหาที่จะวัด ตองรูถึงกระบวนการคิด
ในการปฏิบัติงานของผูเรียน รูระดับความสามารถในการอานและการใชศัพทของผูสอบ รูจักลักษณะ
เดนและขอบกพรองของขอสอบแตละชนิดเพื่อจะนําไปใชใหเหมาะสม 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 97–100) ใหแนวการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังน้ี 
 1.  วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 
 2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
 3.  กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง  
 4.  เขียนขอสอบ 
 5.  ตรวจทานขอสอบ 
 6.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 
 7.  ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 
 8.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
 สุมาลี  จันทรชลอ  (2543: 50)  เสนอวิธีการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังน้ี 
 1.  ขอสอบควรใชประเมินจุดประสงคที่สําคัญของการสอน ที่สามารถสอบวัดไดโดยใช
แบบทดสอบที่เปนขอเขียน 
 2.  ขอสอบควรสะทอนให เ ห็นทั้ ง จุดประสงคที่ เปนเ น้ือหาและจุดประสงคที่ เปน
กระบวนการสําคัญที่เนนในหลักสูตร 
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 3.  ขอสอบควรจะสะทอนใหเห็นทั้งจุดประสงคในการวัด เชน วัดประเมินความแตกตาง
ระหวางบุคคล หรือวัดเพื่อแยกแยะผูที่ไดเรียนรู 
 4.  ขอสอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอาน และมีความยาวที่
พอเหมาะ 
 นอกจากนี้ กรอนลันด (Gronlund. 1993:8–11) ไดใหหลักการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ไวดังน้ี 
 1.  ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่ตองการจะวัดใหชัดเจน 
 2.  ควรสรางแบบทดสอบวัดใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่ไดกําหนดไวทั้งหมด 
 3.  แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรจะวัดพฤติกรรม หรือผลการเรียนรูที่เปนตัวแทนของ
กิจกรรมการเรียนรู โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรูที่จะวัดแลวจึงเขียน
ขอสอบตามตัวชี้วัด 
 4.  แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรประกอบดวยขอสอบชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสม สอดคลองกับ
การวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่กําหนดไวใหมากที่สุด 
 5.  ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการทดสอบไป
ใชประโยชน จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และทันใชตามแผนที่กําหนดไว 
 สําหรับการวัดและประเมินผลการสอนวิชาภาษาไทยนั้น ศศิธร ธัญลักษณานันท (2542: 
471– 474) กลาวถึงพฤติกรรมที่ตองการวัดในภาษาไทย หรือจุดมุงหมายในการสอนวิชาภาษาไทย
ที่จะใหผูเรียนบรรลุผล จําแนกเปน 3 ประการ คือ 
 1.  ใหมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูจะตองสอนใหนักเรียนมีทักษะทางภาษา รูจักใชศิลปะภาษาในดาน
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ตามวัยและศักยภาพ การเรียนรูจะทําใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 2.  ใหมีความรูเกี่ยวกับภาษาที่จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ไดแก กฎเกณฑ ทฤษฎี 
หรือแนวความรูทางภาษาไทย ที่จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และนําไปใชไดอยางถูกตอง 
 3.  ในดานวรรณคดี ใหมีความรู ความเขาใจในรสไพเราะ และความงดงามในดานศิลปะ
ภาษา อันทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดและสรางคานิยมที่ดีใหแกนักเรียน 
 เม่ือมีจุดมุงหมายในการสอนแลว จะวัดความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนได โดย
กําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัดขึ้น ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรมที่ครูตองการใหเกิดในตัวนักเรียน ดังน้ี 
 1.  ความสามารถในการจําและเขาใจภาษา 
 2.  ความสามารถในการใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 4.  ความสามารถในการใชภาษาเชิงสรางสรรคและสุนทรียภาพ 
 5.  มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ 
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 อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึงการสรางขอสอบที่เปนระบบน้ัน มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ 
 2.  การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
 3.  การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
 4.  การทําน้ําหนัก 
 5.  การกําหนดเวลาสอบ 
 6.  การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
 7.  การเขียนขอสอบ 
 8.  การตรวจสอบขอสอบที่เขียนขึ้น 
 9.  การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 วัญญา วิศาลาภรณ (2530: 12) กลาววา ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนนั้น มีหลักเกณฑเบื้องตนที่ควรพิจารณาประกอบในการสรางแบบทดสอบดังตอไปน้ี 
 1.  วัดใหตรงกับวัตถุประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะวัด
ตามจุดมุงหมายทุกอยางของการสอน และจะตองม่ันใจไดวาสิ่งที่ตองการจะวัดไดจริงในปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในทุกรายวิชา ดังนั้นจึงจําเปนตองวัดใหตรง
และครบจ ุดประสงค 
 2.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไว ดังนั้นครูควรจะทราบวากอนเรียน
นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร 
 3.  การวัดผลเปนการวัดทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัดพฤติกรรม
ที่จะสอบ จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 
 4.  การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอน
ไดภายในเวลาจํากัด สิ่งที่สอบวัดไดเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น ดังน้ันจึงตองม่ันใจวา
สิ่งที่สอบวัดนั้นเปนตัวแทนที่แทจริงได 
 5.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น มิใชเพียงเพ่ือจะใหเกรดเทานั้น การวัดผลเปน
เครื่องชวยในการพัฒนาการสอนของครู เปนเคร่ืองชวยในการเรียนของนักเรียน ดังน้ันการสอบ
ปลายภาคครั้งเดียวจึงไมพอที่จะวัดกระบวนการเจริญงอกงามของนักเรียนได 
 6.  ในการใหการศึกษาที่สมบูรณน้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแคเพียงอยางเดียว
กระบวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
 7.  การวัดผลการศึกษามีความผิดพลาด ของที่ชั่งไดนํ้าหนักเทากันโดยตาชั่งหยาบ ๆ 
อาจมีนํ้าหนักตางกัน ถาชั่งโดยตาชั่งละเอียด ทฤษฎีการวัดผลเชื่อวา 
  คะแนนที่สอบได = คะแนนจริง + ความผิดพลาดในการวัด 
 8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรูใหเปน
ประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหม ๆ 
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 9.  ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องมือที่ใช 
โดยมากคือขอสอบ ขีดจํากัดของขอสอบไดแกการเลือกตัวแทนของเนื้อหาเพื่อมาเขียนขอสอบ 
ความเชื่อถือไดคะแนน และการตีความหมายของคะแนน เปนตน 
 10. ควรจะใชชนิดของแบบทดสอบ หรือคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหาเพื่อวิชาที่สอบและ
จุดประสงคที่จะสอบวัด 
 11. ในสภาพแวดลอมที่ตางกัน คะแนนที่สอบไดอาจแตกตางกัน ดังนั้นในการวัดผล
การศึกษาจึงจะตองจัดสิ่งแวดลอมใหพอเหมาะ 
 12. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน มีความยากงายพอเหมาะ 
มีระดับความยากงายของภาษาที่ใชเหมาะสม มีเวลาสอบนานพอที่นักเรียนเรียนสวนใหญจะทํา
ขอสอบไดเสรจ็ 
 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 21-30) กลาวถึง ขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช 
 การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไร จําเปนตองเรียนรูเสียกอน
วาเราจะนําแบบทดสอบไปใชเพ่ือทําอะไรหรือตองทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช
นั่นเอง โดยหลักการแลวการนําแบบทดสอบไปใชจะสัมพันธอยูกับการสอน เชน การสอบเพื่อ
ตรวจสอบความรูเดิมจะสอบกอนการทําการสอนเพื่อปรับปรุงผลการเรียนและวินิจฉัยขอบกพรองจะ
สอบในระหวางดําเนินการสอนและการสอบเพื่อสรุปผลการเรียนจะสอบหลังจากการสอนเสร็จสิ้นทั้ง
หมดแลว ดังน้ัน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช อาจจําแนกเปน 4 จุดประสงค ดังน้ี 
 1.  ใชตรวจสอบความรู จะทําการสอบกอนที่จะเร่ิมตนการสอน เพ่ือพิจารณา 
  1.1  นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม 
  1.2  นักเรียนมีความรูเน้ือหาที่จะสอนหรือไม 
 2.  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 3.  ใชวินิจฉัยผูเรียน 
 4.  ใชสรุปผลการเรียน  
 การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวขอ 
เน้ือหาสาระที่สําคัญอะไรบาง มีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังนั้น การวิเคราะห
หลักสูตรจึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ การวิเคราะหเน้ือหาวิชาและการวิเคราะห
จุดประสงค 
 การวิเคราะหเน้ือหาวิชา เปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดย
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1.  ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเน้ือหา 
 2.  ความยากงายของเนื้อหา 



 29 

 3.  ขนาดความยาวของเนื้อหา 
 4.  เวลาที่ใชสอน 
 การวิเคราะหจุดประสงคเปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอสําคัญโดย
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  
 1.  รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหนังสือหลักสูตรและคูมือครู 
 2.  เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 
 3.  ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 
 4.  นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 
 ข้ันที่ 2 การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ เม่ือวางแผนการสรางแบบทดสอบโดยการ
สรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรเรียบรอยแลว ตองตระเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป 
 ข้ันที่ 3 การทดลองสอบ เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดลองสอบ 
 ข้ันที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบวา
แบบทดสอบมีคุณพาหรือไมโดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู 10 ประการ คือ 
 1.  ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน
จุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 
 2.  ความเชื่อม่ัน หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 
 3.  อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกง ออน ออกจากกันได กลาวคือ คน
เกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 
 4.  ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลว ความยากงายที่
เหมาะสมจะมีจํานวนครึ่งหน่ึงตอบถูก 
 5.  ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจน และการใหคะแนนชัดเจน 
 6.  ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 
 7.  ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชน้ัน ประหยัดในเวลาการสราง การดําเนินการสอบ 
การตรวจใหคะแนนแตใหผลการสอบถูกตอง 
 8.  ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและเนื้อหา
มีสัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
 9.  ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาสใหทุก
คนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 
 10. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอใน
การตอบขอสอบจนเสร็จ 
 พิตร ทองชั้น (2524: 60-61) ไดกลาวถึงกระบวนการในการสรางแบบทดสอบ วาการสราง
แบบทดสอบจะตองมีการวางแผนในการสรางอยางมีขั้นตอน เพ่ือชวยใหการสรางแบบทดสอบมี
ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับขั้นตอนในการวางแผนดังน้ี 
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 1. กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเรื่องใด อยางไร เชน 
สรางแบบทดสอบในเรื่องใด และมีการกําหนดน้ําหนักคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะ
ทดสอบวาเกง-ออนเพียงใด เพ่ือจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียน และควรมีการกําหนดวันเวลาในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 
 2.  ขั้นเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เน้ือหาวิชาตลอดจนตําราหนังสือแบบเรียน รวมถึง
ตองมีการวิเคราะหหลักสูตร และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชการทําแบบทดสอบ เชน กระดาษคําตอบ และ
ครูผูสอนตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน จะใชแบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบ
ผสม 
 3.  ขั้นลงมือปฏิบัติ ไดแกชั้นลงมือปฏิบัติการเขียนขอสอบตามที่กําหนดไว สิ่งที่ควรยึดถือ
คือหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกิดขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับเพ่ือนครู
หรือผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ทางดานเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
 4.  ขั้นตรวจสอบ ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรองดี – ไมดีอยางไร โดยนํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหขอสอบหลังจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 
 5.  ขั้นจัดพิมพ สิ่งที่ควรคํานึงไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พิมพใหสะอาด ตัวอักษร
ไมผิดพลาด คําชี้แจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนขอสอบ เวลา 
คะแนนเต็ม 
 บลูม (Bloom. 1956: 21) ใหลําดับขั้นของความรูที่ใชในการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมดานความรูความคิดไว 6 ขั้น คือ 
 1.  ความรู ความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวโดยตรง 
ในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา ดังน้ัน ขั้น
ความรูความจําจึงจัดไดวาเปนขั้นต่ําสุด 
 2.  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่ไดเรียน หรือ
อาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตาง ๆ การเรียนรูในขั้นนี้ถือวาเปนขั้นที่สูงกวาการ
ทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
 3.  การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลวไปใชใน
สถานการณใหม ดังนั้น ในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน หลักสําคัญ วิธีการ
นําไปใช การเรียนรูในขั้นน้ีถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาในในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอน จึงจะนํา
ความรูไปใชได ดังน้ัน จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 
 4.  การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชาลงไปเปนองคประกอบ
ยอย ๆ เหลานั้น เพ่ือที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตาง ๆ ในขั้นน้ี จึงรวมถึงการแยกแยะ
หาสวนประกอบยอย ๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอย ๆ เหลานั้น ตองเขาใจทั้งเนื้อหาและ
โครงสรางของบทเรียน 
 5.  การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอย ๆ มาประกอบกันเปนสิ่ง
ใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมติฐาน การแกปญหา
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ที่ยาก ๆ การเรียนรูในระดับน้ี เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันที่จะสรางแนวคิดหรือแบบ
แผนใหม ๆ ขึ้นมา ดังน้ัน การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหนึ่ง 
 6.  การประเมินคา หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตาง ๆ ไมวาจะ
เปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบนเกณฑ
ที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได การเรียนรูใน
ขั้นนี้ ถือวาเปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความรูความจํา 
 สรุปวา หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ควร
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวใหรบทุกจุดประสงค เนน
การวัดความสามารถในการใชความรูใหเปนประโยชน คํานึงถึงขีดจํากัดของขอสอบ ตั้งคําถามให
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอบ มีความชัดเจนในขอคําถามและการใหคะแนน นอกจากนี้ ขอสอบ
ควรจะมีความยากงายพอเหมาะและมีเวลาในการสอบที่มากพอ 
  

 3.4  คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
 ชวาล แพรัตกุล (2520: 123–136) กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีไว 10 
ประการ ดังน้ี 
 1.  ตองเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติที่จะทําใหครูบรรลุถึงวัตถุประสงค แบบทดสอบที่มี
ความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดสิ่งที่เราจะวัดไดอยางถูกตองตาม
จุดมุงหมาย 
 2.  ตองยุติธรรม คือ โจทยคําถามทั้งหลายไมที่ชองทางแนะใหนักเรียนเดาคําตอบได    
ไมเปดโอกาสใหนักเรียนเกียจครานที่จะดูตํารา แตตอบไดดี 
 3.  ตองถามลึก วัดความลึกซึ้งถึงวิทยาการ ตามแนวดิ่งมากกวาที่จะวัดตามแนวกวางวารู
มากนอยเพียงใด 
 4.  ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง คําถามที่มีลักษณะทาทาย เชิญชวนใหคิด นักเรียนสอบแลวมี
ความรูเรื่องราวไดกวางขวางยิ่งขึ้นอีก 
 5.  ตองจําเพาะเจาะจง เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัดวาครูถามถึงอะไร หรือให
นักเรียนคิดอะไร ไมถามคลุมเครือ 
 6.  ตองเปนปรนัย หมายถึง คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
  6.1  แจมชัดในความหมายของคําถาม 
  6.2  แจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
  6.3  แจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน 
 7.  ตองมีประสิทธิภาพ คือ สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากที่สุดภายใน
เวลา แรงงาน และเงินที่นอยที่สุดดวย 
 8.  ตองยากพอเหมาะ  
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 9.  ตองมีอํานาจจําแนก คือ สามารถแยกนักเรียนออกเปนประเภทตาง ๆ ไดที่สุดระดับ
ตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 
 10. ตองเชื่อม่ันได คือ ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอนไมแปรผัน 
 สรุปไดวา คุณลักษณะของแบบสดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี คือ ตองมีความ
เที่ยงตรง วัดคุณลักษณะตาง ๆ ของผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย มีความยุติธรรมไมเปด
ชองทางใหนักเรียนเดาคําตอบ มีความชัดเจนในขอคําถามใหนักเรียนเขาใจแจมชัด มีประสิทธิภาพ
ในดานความเที่ยงตรง ความยาก อํานาจจําแนก และความเชื่อม่ัน 
  

 3.5  ประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พรพิศ เถื่อนมณเฑียร (2542: 50-51) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว ดังน้ี 
 1.  ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
 2.  ใชสําหรับปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3.  ใหแยกประเภทนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ ตามความสามารถ 
 4.  ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพเพื่อใหไดรับการชวยเหลือไดตรงจุด 
 5.  ใชเปรียบเทียบความงอกงาม 
 6.  ใชตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
 7.  ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษา 
 8.  ใชในการแนะแนว 
 9.  ใชในการประเมินผลการศึกษา 
 10. ใชในการศึกษาคนควาวิจัย 
 เชินซี่; และดอบบิน (สุริยัน แสงแกว. 2535: 23–25; อางอิงจาก Chauncey; & Dobbin. 
1963: 63–67) กลาวถึงประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว 5 ประการดังน้ี  
 1.  เพ่ือดูระดับพัฒนาการ 
 2.  ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนักเรียน 
 3.  เพ่ือเปนประโยชนในดานการวางแผนสรางหลักสูตรตอไป 
 4.  เพ่ือใชในการสอบคัดเลือกและเลื่อนขั้น 
 5.  เพ่ือใชเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกันหรือ
เปรียบเทียบระหวางโรงเรียน 
 สุรชัย ขวญัเมือง (2522) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนไว
ดังตอไปน้ี 
 1.  ทําใหผูสอนเห็นเปาหมายปลายทางไดชัดเจน หรือรูพฤติกรรมปลายทางที่คาดไดอยาง
แนชัดยิ่งขึ้น 
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 2.  ทําใหผูสอนสามารถประเมินไดวานักเรียนมีความสําเร็จในการเรียน คือ เขาใกลเปาหมาย
เขาไปแลวเพียงใด 
 3.  ทําใหผูสอนสามารถเห็นทิศทางในการพฒันานักเรียนวา ไปตรงตามแนวทางที่จะไปสู
เปาหมายเพียงใด 
 สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชนตอผูเรียนในดานการให
ความชวยเหลือการพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดตรงจุด ใชในการตรวจสอบพัฒนาการในการ
เรียนรูของผู เรียนวามีมากขึ้นเพียงใด และในดานใด อันจะเปนประโยชนตอการพยากรณ
ความสําเร็จของผูเรียนในการศึกษา และยังเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนตอไป 
  

 3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ชุลีพร ฤทธิเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไม
ใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลังเรียน ของกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช 
แผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับของคาเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดของ
กลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.24  
 นพนภา ออกดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองคํา
และหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
กลุมที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ 
 ปทมา ไตรคุป (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู พบวากลุมที่สอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 



 34 

 สุนันท กลอมฤทธิ์ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย เร่ืองขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ เปนงานวิจัยกึ่งทดลองมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนแบบบูรณาการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา (เสนา
ประสิทธิ์) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท32101 ภาษาไทย ไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
 ฉันทนา การสะอาด (2547: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกทักษะการอานเชิง
วิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช
แผนการสอนอานเชิงวิเคราะหจํานวน 1 ชุด ชุดการสอนใหความรูเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการอานเชิง
วิเคราะหจํานวน 1 ชุด แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหจํานวน 6 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาคนควาพบวา แบบฝก
ทักษะการอานเชิงวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 มานพ ศรีเทียม (2527: 39) วิจัยการใชเกมประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยเรื่องคําราชาศัพท
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงเรียนดวยการใชเกมประกอบการสอนและการสอนแบบธรรมดา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แสดงวาการใชเกมประกอบการสอนใหผลดี 
ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2522: 121) ไดศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดชลบุรีพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ยุพดี นาคพีระยุทธ (2522: 80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดลอง
นําวิธีสอนแบบสืบสวนมาใชกับการเรียนการสอนภาษาไทย เม่ือศึกษาผลการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนที่มีตอความคิดสรางสรรคโดยเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยายในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคําแหง ปการศึกษา 2522 จํานวน 60 คน เปนกลุม
ตัวอยาง แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการทดลองพบวา ความคิด
สรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับนัยสําคัญ .01 
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 สมพิศ ซังซมแกว (2515:77) ไดศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียน
ฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมี
ความสามารถในการอานภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แสดงวานักเรียนที่
มีความสามารถในการอานสูงจะเรียนวิชาตาง ๆ ไดผลดีและไดรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นไดมีผูศึกษาไวหลายทาน เชน 
 นาบอร (Nabor. 1675: 3214–A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 5 และ เกรด 6 โดยใชแบบทดสอบ Lowe test of 
Education Progress: Science วัดความสามารถในการแกปญหา และใชแบบทดสอบ Lowe test of 
Basic Skills From 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
 เดล (Dale. 1974) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนระหวางการสอนปกติกับการเรียนโดย
ใชชุดการสอนของนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิค ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนดีกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติ 
 โนเอท; และคนอ่ืน ๆ (Noeth; et al. 1974: 213–215) ศึกษา พบวา การอานเปนตัว
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปที่ 1 คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเปอรดู (Purdue) 
ไดแก คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเขารับการศึกษา ความจําดานภาษา ความเขาใจในการ
อาน ความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา คะแนนแตละตัวของตัวแปร
ทั้ง 5 สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาคแรกของนักศึกษาไดเทากับการใชคะแนนจากตัว
แปรทุกตัวรวมกันทํานาย 
 สกอตต (Scott. 1963: 322–325) ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสติปญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางในการอาน เหตุผลทางคณิตศาสตร สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร รวมทั้งไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการอานกับผลสัมฤทธิ์ในเหตุผลทางคณิตศาสตร สังคมศึกษา 
และวิทยาศาสตร กลุมประชากรเปนนักเรียนเกรด 5 และ 6 จํานวน 670 คน โดยแบงนักเรียนเปน 3 
กลุม ตามระดับความสามารถ คือ กลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ํา เครื่องมือที่ใชไดแก Stand 
ford Achievement Test, Intermediate Battery และ California Test of Mental Maturity คะแนน
เฉลี่ยที่ไดจากคะแนนบรรทัดฐานแหงชาติ (National Norms) ผลการศึกษาสรุปไดวา 
 1.  กลุมต่ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานกับวิชาสังคม
ศึกษาอยูในระดับสูง สวนคาอ่ืน ๆ อยูในระดับต่ํา 
 2.  กลุมปานกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานกับ
วิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ํา 
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 3.  กลุมออน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนสติปญญากับคะแนนการอานและ
คะแนนวิชาสังคมศึกษาอยูในระดับต่ํา 
 คลาก (Clark. 1961: 205) ไดศึกษาถึงความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
เพศ โดยการควบคุมในเรื่องอายุสมองและอายุจริง เพ่ือที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเกรด 3 4 และ เกรด 8 ดวยวิธีการสุมตัวอยางจากนักเรียนชั้นละ 150 คน พบวา นักเรียน
ชายหญิงไมแตกตางกันในเรื่องเกณฑสติปญญาและทักษะพื้นฐานในการอาน การทําเลขคณิต แตใน
เรื่องการใชภาษา และการสะกดตัวแลวพบวา นักเรียนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียน
ชาย 
 จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนการสอน
ดวยหนังสืออานเพิ่มเติม สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอาน และสรางนิสัยรักการอานยิ่งขึ้น โดยที่
หนังสืออานเพิ่มเติมน้ัน ตองประกอบดวยเนื้อหาสาระ รูปเลม แบบฝกปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งเม่ือสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมแลว การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงคของการเรียน ครอบคลุมเน้ือหาสาระการเรียน จะชวยใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ปการศึกษา  2552  จะมีขอมูลที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
 1.  กําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2.  การเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1  ป
การศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา  2552  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จํานวน  50  คน ไดมาจากการ
สุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

การสรางและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
 1.  หนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน  ประกอบดวยเนื้อหา  9  หนวย  
โดยใชเวลาเรียนหนวยละ  2  คาบ  คือ 
  หนวยที่  1 ไดแก ประวัติเมืองลพบุรี 
  หนวยที่  2    ไดแก ถังเก็บนํ้าประปา  ตึกเลี้ยงแขกเมือง โรงชางหลวง   
  หนวยที่  3    ไดแก  ตกึสิบสองทองพระคลัง  ตึกพระเจาเหา     
  หนวยที่  4    ไดแก  พระที่น่ังจันทรพิศาล   
  หนวยที่  5    ไดแก  พระที่น่ังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท   
  หนวยที่  6    ไดแก  พระที่น่ังสุทธาสวรรย   
  หนวยที่  7    ไดแก  หมูพระที่น่ังใหญหรือหมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎ 
  หนวยที่  8    ไดแก  ทิมที่พักรักษาการณและหมูตึกพระประเทียบ 
  หนวยที่  9  ไดแก  งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ 
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 2.  แบบประเมินหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
 3.  แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน ทั้ง  9  
หนวย  เปนปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วังนารายณราชนิเวศนเปนปรนัย
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก   
 
ข้ันตอนในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม   
 ผูวิจัยไดสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองวังนารายณราชนิเวศน ขึ้นเองโดยมีขั้นตอนการ
สรางดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พุทธศักราช 2548  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม  ขั้นตอน
การทําหนังสือสําหรับเด็ก  พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็กรวมถึงการประเมิน
คุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม   
 3.  ศึกษาเกี่ยวกับวังนารายณราชนิเวศนที่ไดมาจากการสํารวจและรวบรวมขอมูล  
เพ่ือที่จะนํามาใชในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย  เรื่อง  วังนารายณราชนิเวศน โดย
แบงเปนหนวยการเรียนดังน้ี 
  หนวยที่  1 ไดแก  ประวัติเมืองลพบุรี 
  หนวยที่  2    ไดแก  ถังเก็บนํ้าประปา  ตึกเลี้ยงแขกเมือง โรงชางหลวง   
  หนวยที่  3    ไดแก  ตึกสิบสองทองพระคลัง  ตึกพระเจาเหา     
  หนวยที่  4    ไดแก  พระที่น่ังจันทรพิศาล   
  หนวยที่  5    ไดแก  พระที่น่ังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท   
  หนวยที่  6   ไดแก  พระที่น่ังสุทธาสวรรย   
  หนวยที่  7    ไดแก  หมูพระที่น่ังใหญหรือหมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎ 
  หนวยที่  8    ไดแก  ทิมที่พักรักษาการณและหมูตึกพระประเทียบ 
  หนวยที่  9  ไดแก  งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ 
 4.  สรางหนังสืออานเพิ่มเติม โดยประยุกตจากหลักเกณฑและวธิีการของฉวีวรรณ  
คูหาภินันท  โดยมีองคประกอบดังน้ี 
  4.1 ศึกษาแนวทางในการจัดทําหนังสือ  ศึกษาหาความรูเกีย่วกับการทําหนังสือ  
จากหนังสือที่ดีสําหรับเด็ก เพ่ือดูแนวทางจัดทําหนังสือ  ทั้งโครงเรื่อง  แกนของเร่ือง  วิธีเขียน  
ภาษาที่ใช  ลกัษณะดีเดนและจุดบกพรองของหนังสือแตละเลม  และศึกษาผลงานของนักเขียน
หนังสือสําหรับเด็กที่มีชื่อเสียง 
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  4.2 เขียนโครงเรื่องวังนารายณ  เน้ือเรื่อง ตั้งชื่อเรื่อง กําหนดแกนของเรื่อง  ขอบเขต
ของเนื้อเรื่องในแตละหนวยการเรียน 
  4.3 การทําดัมม่ี ทําหนังสือจําลองสําหรับเด็กที่จะทําขึ้นมา นํารายละเอียดจากบท
สคริปตมาเขียน  จัดวางรูปถายที่ใชประกอบลงไปที่ดัมม่ีตั้งแตปกจนถึงหนาสุดทาย  และเขียนคํา
บรรยายใหกับบทสคริปต  
  4.4 การทํารูปเลม คือการทําหนังสือจริงขนาด A4  พิมพสี่สี จัดรูปแบบใหสวยงาม 
การเย็บเลมจะเย็บจากตรงขางหนังสือ  
  4.5 การตั้งชื่อเร่ือง  ตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจ  ตรงกับเน้ือหา และทําใหเดาไดวาเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับอะไร   
 5. ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดหนังสืออานเพิ่มเติมที่ถูกตองเหมาะสม 
 

 การหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง วังนารายณ
ราชนิเวศน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ดําเนินการสรางแบบคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1.2 พิจารณาหัวขอปญหาและจุดมุงหมาย เพ่ือทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 
  1.3  สรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาโดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะ
มาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยกําหนดความหมายของ
คะแนนไว ดังน้ี  
   คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
   คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
   คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
   คะแนน 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
  1.4  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 
  1.5  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ประเมิน
คุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง วังนารายณราชนิเวศน   
  1.6  นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมิน
คุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน โดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51 – 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.51 – 3.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง 
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   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.51 – 2.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00 – 1.50   หมายถึง  มีค ุณภาพระดับใชไมได 

 เกณฑในการยอมรับวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไม ผูวิ จัยได
กําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51  ขึ้นไป โดยผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ ธรัญญา นาคหอม 
(2545: 52) 

 
 แบบประเมนิความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเติม 

เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 

ระดับคะแนน 
ความเหมาะสม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 

5 4 3 2 1 

1. ลักษณะรปูเลมและการพิมพ 
   1.1 ขนาดและความหนาของหนังสือเหมาะสมในการจับถือไดอยาง
สะดวกสําหรบัเด็กในวยัน้ี 

     

   1.2 ลักษณะของปกหนังสือนาสนใจชวนใหอยากอาน      

   1.3 ตัวอักษรที่พิมพสวยงาม อานงาย และชัดเจน      

   1.4 การพิมพตัวสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษาไทย      

2. ภาพประกอบ 
    2.1 ลักษณะของภาพสวนใหญสวยงามและชัดเจน 

     

    2.2 ภาพประกอบชวยขยายขอความและสงเสริมใหเขาใจเนื้อเรือ่ง      

    2.3 ภาพประกอบดึงดูดใหอยากอานเน้ือเรื่อง      

3. เน้ือเรื่อง 
    3.1 เน้ือเรื่องเหมาะกับระดับชั้นเรียนของเด็ก 

     

    3.2 ความยาวของเนื้อเรื่องแตละหนวยเหมาะสมกบัวัยและความ
สนใจของเด็กในระดับน้ี 

     

     3.3 เน้ือเรื่องแปลกออกไปจากหนังสือเลมอ่ืน ๆ ที่นักเรียนมีอยู      
     3.4 เน้ือเรื่องมีสารประโยชนเหมาะทีจ่ะใชเปนหนังสืออานเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

     

     3.5 ผูอานรับความเพลิดเพลินจากการอาน      
     3.6 ผูอานสามารถสรุปเร่ืองราวหรือใจความสําคญัของเร่ืองแตละ
หนวยได 

     

     3.7 กิจกรรมแบบฝกหัดชวยพัฒนาทกัษะดานภาษาไทยได      
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ระดับคะแนน 
ความเหมาะสม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 

5 4 3 2 1 

4. การใชภาษา 
    4.1 ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรยีน 

     

    4.2 การใชคําศัพทตาง ๆ เหมาะสม      

    4.3 การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน      

 4.4 คําที่เลือกใชมีความสละสลวยและไพเราะ      

5. คุณคาและประโยชนทีจ่ะไดรับ 
    5.1 ชวยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีหนังสืออานเพิ่มเติม
ประเภทรอยแกว 

     

    5.2 ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยและมีทักษะในการ
อานบทรอยแกว 

     

    5.3 ชวยปลูกฝงใหเห็นคณุคาของวังนารายณราชนิเวศน อันเปน
สมบัติล้ําคาของจังหวัดลพบุรี 

     

    5.4 ชวยกระตุนใหนักเรยีนอยากรูอยากเห็น เปนการนําไปสูนิสัยใฝ
คนควาและรักการอาน 

     

    5.5 ชวยใหเกิดความสนุกสนาน เพลดิเพลินใจ      

    5.6 เปนแนวทางหรือตวัอยางในการจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียน ครูและผูสนใจได 

     

 
 นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ 
 2. ดําเนินการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม เร่ือง วังนารายณราช
นิเวศน โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  2.1  การทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติม  
   การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง วังนารายณราช
นิเวศน โดยดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
   2.1.1 ขั้นทดลองรายบุคคล ผูวิจัยไดนําหนังสือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่  1  ป
การศึกษา  2552  จํานวน  3  คน  ที่ไดจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับ
เกง  ปานกลาง  ออนอยางละ 1 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการอานหนังสือ ผูวิจัยสังเกต
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พฤติกรรมการอานและการซักถามความเขาใจเนื้อเร่ืองโดยใหนักเรียนตอบคําถามจากเนื้อหา ผูวิจัย
จดบันทึกขอมูลเก็บไว แลวนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข 
   2.1.2  ขั้นทดลองกลุมเล็ก นําหนังสือที่ผานการทดลองครั้งที่  1  ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  จํานวน  15  คน  ที่ไดจากการ
สุมนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  5  คนโดยเริ่มจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน  ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียน ใชขั้นตอนและ
วิธีการเหมือนกับการทดลองครั้งที่  1  ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลไว  
   2.2.3  ขั้นทดลองภาคสนาม นําหนังสือที่ผานการทดลองครั้งที่  2  ไปปรับปรุงอีก
ครั้งแลวนําไปสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง จากนั้นนําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมตามเกณฑ 80/80 
    80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ นักเรียนทั้งหมดทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนถูก  คิดเปนรอยละ  80  
    80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ นักเรียนทั้งหมดทํา
แบบทดสอบหลังเรียนถูก  คิดเปนรอยละ  80  
    เม่ือพิจารณาขอมูล  80  ตัวแรก  และ  80  ตัวหลัง  ถาไดเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ถือวาเปนหนังสืออานเพ่ิมเติมที่มีประสิทธิภาพ แตถาไมถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80  ถือวา
เปนหนังสอืที่ไมมีประสิทธิภาพตองปรับปรุงแกไขตอไป 
 

 การสรางและหาคุณภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วัง
นารายณราชนิเวศน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม จากหนังสือ
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ 
 2.  วิเคราะหเน้ือหาจากเนื้อหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 3.  สรางแบบฝกหัดจากเนื้อหาในหนังสืออานเพิ่มเติมเปนแบบปรนัย  4  ตัวเลือก 
 4.  นําแบบฝกหัดระหวางเรียนที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานสาระวิชาภาษาไทย 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนน  ดังน้ี 
    คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
  คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
  คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
  คะแนน 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
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 โดยเกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
 

แบบประเมนิฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
 
ที่ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
1 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค 1 2 3 4 5 
2 ความถูกตองของเนื้อหา      
3 ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา      
4 เน้ือหามีความตอเน่ืองกัน      
5 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน      
6 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
7 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช      
8 ความเหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละหนวย      
9 สงเสริมการคิดวิเคราะห      
10 สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช      
 รวม      
  
 5.  นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยคาความสอดคลอง (IOC) เพ่ือใชเปนเกณฑ
การประเมินคุณภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม โดยกําหนดเกณฑ  ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51  -  5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51  -  4.50 หมายถึง คุณภาพดี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51  -  3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51  -  2.50 หมายถึง ตองปรับปรุงคุณภาพ 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00  -  1.50 หมายถงึ ไมมีคุณภาพ 
  เกณฑในการยอมรับวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไม ผูวิจัยได
ปรับปรุงเกณฑแนวคิดของ ธรัญญา  นาคหอม (2545: 52)  โดยกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.51  
ขึ้นไป 
 
 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติม 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
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 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม  
จากหนังสือหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ พิชิต  ฤทธิ์จรูญ 
 2. วิเคราะหเน้ือหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple  Choice)  
จํานวน 60 ขอ  มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  เกณฑการใหคะแนนขอที่ตอบถูกให 1 
คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก เปนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง วังนารายณนิเวศน   แบบปรนัย 4 ตัวเลือกกอนและ
หลังเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
 4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลวิชาภาษาไทย 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดยใชคาดัชนีความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน  3  ระดับ  คือ 
            +1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
            -1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  จากน้ันนําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) โดยคาดัชนีความสอดคลองควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5  จึงจะถือวาขอคําถามนั้น เปน
ตัวแทนของลักษณะกลุมพฤติกรรมที่วัด 
 5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try – out)  กับนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 100   คน 
 6.  นําแบบทดสอบที่นักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนน  ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน  ขอที่
ตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (P)  และคาอํานาจ
จําแนก (R)  ของขอสอบเปนรายขอโดยใชโปรแกรม SPSS   คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย
ระหวาง   0.20 – 0.80  และไดจํานวน 30 ขอ คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป  สวนขอที่ไมถึงเกณฑ
ใหตัดออก  เลือกขอสอบที่ใชไดและตองปรับปรุง 
 7.  นํ าแบบทดสอบมาหาค าความ เชื่ อ ม่ั น (Reliability)  จากสู ตร  KR-20 (Kuder 
Richardson – 20)  
 8. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได  มาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด Randomized One Group Pretest – Posttest Design  
(พวงรัตน ทวีรัตน.  2530: 60-61)  ดังตาราง 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
E T1 X T2 

 
 เม่ือ E  แทน  กลุมตัวอยาง 
   T1  แทน  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียน 
   X  แทน  การอานหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  
      เรื่องวังนารายณราชนิเวศน 
   T2  แทน  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียน 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี   
 1.  สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง โดยใชสูตร  
 

    XX
N
∑

=  

 
   เม่ือ X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน  
    ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
  1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน โดยใชสูตร 
 

    
2 2

2 ( )
( 1)

N x xS
N N
∑ − ∑

=
−

   

 
   เม่ือ S2   แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
    ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    ∑ x

2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความเขาใจในบทเรียน แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 196) โดยใชสูตร  
 

     RP
N

=  
 

   เม่ือ P  แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
    R  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
    N  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูกทั้งหมด 
 

  2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความเขาใจในบทเรียน แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน  
    

    R tt = 
1−N

N  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −∑
st

pq
2

1
      

 

   เม่ือ R tt  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    n  แทน จํานวนขอ 
    p  แทน สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 
    q  แทน สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 
    st

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
   

  2.3  หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบวัดความ
เขาใจในบทเรียน โดยใชสูตรการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ดังน้ี 
 

    IOC  = 
N

R∑  

 
   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

  2.4  การหาคาเชื่อม่ันของการจัดอันดับ โดยใชสูตรสหสัมพันธของเค็นดัลที่เรียกวา 
สัมประสิทธคอนคอแดนซ 
  

    2 2

12
( )

sW
K n n

=
−
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   เม่ือ W  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ  
    S  แทน ผลรวมทั้งหมดของอันดับคะแนนของขอสอบแตละขอที่ 
       เบี่ยงออกจากคะแนนอันดับเฉลี่ย 
    K   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    n  แทน จํานวนขอคําถาม 
  2.5  หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง วังนารายณ
ราชนิเวศน โดยใชสูตร 
     

    B = 

2

Re
N

Ru −      

 

   เม่ือ B  แทน คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
    Ru  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงที่ทําแบบทดสอบถูก 
    Re  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมออนที่ทําแบบทดสอบถูก 
    N  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบทั้งหมด 
 

 3.  การหาประสิทธิภาพของหนังสือตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชคารอยละ (เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294–295) 
  80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
ถูก คิดเปนรอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน
ถูก คิดเปนรอยละ 80 
  

    สูตรที่ 1 E1  = 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
∑

A
N

x
 x 100 

  

   เม่ือ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวหนังสืออานเพิ่มเติม  
    คิดเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบ 
    กิจกรรมระหวางเรียน 

    ∑x แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบกิจกรรม 
       หลังเรียน 
    A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการเรียน 
    N  แทน จํานวนผูเรียน 
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    สูตรที่ 2  E2 = 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
∑

B
N

F
 x 100 

    

   เม่ือ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียน 
       หลังจากการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม) คิดเปนรอยละ 
       จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรม 
       หลังเรียน 

    ∑F  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนหรือกิจกรรม 
       หลังเรียน 
    B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรม 
       หลังเรียน 
    N  แทน จํานวนผูเรียน 
 
 4.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  เปรียบเทียบความสามารถความเขาใจในบทเรียน กอนและหลังการเรียนภายในกลุม
เดียวกันโดยใช t – test แบบ Dependent Samples โดยใชสูตร 
      

    t = 
( )
1

22
−

− ∑∑
∑

N
DN

D

D

     

    df  = N - 1 
 
   เม่ือ t  แทน คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
    D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
    N  แทน จํานวนคู 
    ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนราย 

       บุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียน 
    ∑D

2 แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 
       เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน 
       กับทดสอบหลังเรียน  
   
      
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายของ
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในหนังสืออานเพิ่มเติม คิดเปน 

รอยละจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนหลัง 

การเรียน)  คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย   

 K  แทน คะแนนเต็ม 
 S.D. แทน คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาสถิติทดสอบ  ที 
 p  แทน คาระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหผลการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วัง
นารายณราชนิเวศนที่สรางขึ้นตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราช
นิเวศน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องวัง
นารายณราชนิเวศนที่สรางขึ้นตามเกณฑ 
  เม่ือผลการวิจัยสิ้นสุดลงผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อานเพิ่มเติม (E1/E2) ไดผลดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองวังนารายณ
ราชนิเวศน ตามเกณฑ 80/80 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม 

45 
คาเฉลี่ย 
37.28 

E1 
82.84 

คะแนนเต็ม 
30 

คาเฉลี่ย 
16.66 

E2 

83 
E1 / E2 

82.84 / 83 

  
 จากตาราง 2 พบวาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง 
วังนารายณราชนิเวศน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 กอน
และหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน
ปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง  3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 กอนและ

หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
 

ผลการทดสอบ n K X  S.D. t P 
กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

50 
50 

30 
30 

12.08 
25.90 

2.53 
0.93 

40.352 .00 

      
* p>.01 

 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทพสตรี 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนจากหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณ
ราชนิเวศน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง 
วังนารายณราชนิเวศน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
 2. เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียน
และหลังเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วังนารายณ
ราชนิเวศน หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ป
การศึกษา  2552  จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 100  คน 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 50 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ใชเวลาในการทดลอง 18 คาบๆ ละ 50 นาที 

           ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดลองใชหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง   
วังนารายณราชนิเวศน ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2552 โดยใชเวลาในการทดลอง 18  คาบ  
สัปดาหละ  2  คาบ ๆ ละ 50  นาที 
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  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
    เน้ือหาในหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  จํานวน 9 หนวย คือ 
                หนวยที่  1  ไดแก ประวัติเมืองลพบุรี 
  หนวยที่  2     ไดแก   ถังเก็บนํ้าประปา  ตึกเลี้ยงแขกเมือง โรงชางหลวง   
  หนวยที่  3    ไดแก   ตกึสิบสองทองพระคลัง  ตึกพระเจาเหา     
  หนวยที่  4     ไดแก   พระที่น่ังจันทรพิศาล   
  หนวยที่  5     ไดแก   พระที่น่ังดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท   
  หนวยที่  6     ไดแก   พระที่น่ังสุทธาสวรรย   
  หนวยที่  7     ไดแก หมูพระที่น่ังใหญหรือหมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎ 
  หนวยที่  8    ไดแก ทิมที่พักรักษาการณและหมูตึกพระประเทียบ 
  หนวยที่  9  ไดแก   งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ 
 2.   เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย 
  2.1  หนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
  2.2  แบบประเมินหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราช
นิเวศน โดยผูเชี่ยวชาญ 
  2.3  แบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 9 หนวย 
  2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง วังนารายณ       
ราชนิเวศน 
 

วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  จํานวน  50  คน ใชระยะเวลาใน
การทดลอง 18 คาบ สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1.  ผูวิจัยนําหนังสืออานเพิ่มเติมไปทดลองใชกับนักเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อานเพิ่มเติมตามเกณฑ 80/80 
  การทดลองครั้งที่  1  ข้ันทดลองรายบุคคล 
  ผูวิจัยไดนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 3 คน เพ่ือหาขอบกพรองของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมในดานตาง ๆ โดยการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง สัมภาษณถึงปญหาใน
การเรียน ซ่ึงผูวิจัยพบวามีปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข ดังน้ี 
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  1)  เน้ือหาของหนังสืออานเพิ่มเติมในบางหนวยมีปริมาณนอย พบคําที่พิมพผิดบาง 
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขใหครบถวนสมบูรณและเหมาะสมแลว 
  2)  ภาพในหนังสืออานเพิ่มเติมบางภาพยังไมชัดเจน การจัดวางรูปภาพยังไม
เหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหาในบางหนวย ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแลว 
 
  การทดลองครั้งที่  2  ข้ันทดลองกลุมเล็ก 
  ผูวิจัยไดนําหนังสืออานเพิ่มเติมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จํานวน 15  คน โดยเริ่มจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ทําแบบทดสอบระหวางเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียน ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลที่เปนขอบกพรองและปญหาตาง ๆ ขณะทดลอง การสังเกตขณะเรียนและการสัมภาษณ
นักเรียน ปญหาที่พบและตองปรับปรุงมีดังน้ี 
  1)  แบบทดสอบบางหนวยคําถามยาวมากเกินไป เปนการใหคําอธิบายแบบอัตนัย
มากกวาแบบตัวเลือกปรนัย ผูวิจัยไดปรับปรุงใหคําถามกระชับมากกวาเดิมเรียบรอยแลว 
  2)  แบบทดสอบมีลักษณะแบบความรูความจําเปนสวนใหญ จึงตองปรับปรุงใหขอสอบมี
ลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น ผูวิจัยไดนําขอบกพรองนี้ไปปรับปรุงแกไขแลว 
  
  การทดลองภาคสนาม 
  ผูวิ จัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 50 คน โดยดําเนินการทดลองดังน้ี 
  1)  ชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
  2)  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัง
นารายณราชนิเวศน 
  3)  ใหนักเรียนเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน ซ่ึงมีเน้ือหา
ทั้งหมด 9 หนวย 
  4) หลังจากที่ เ รียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมในแตละหนวยแลวใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน หนวยละ 5 ขอ รวมทั้ง  45  ขอ  จากนั้นผูวิจัยนําผลการทําแบบทดสอบ
ระหวางมาหาคาเฉลี่ยเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม (E1) 
  5)  เม่ือนักเรียนเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมครบทั้ง 9 หนวยแลว ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม (E2) 
  6)  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
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  7)  ตรวจใหคะแนนแลวนําผลการตรวจมาวิเคราะหโดยใชวีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ คือ คาคะแนนเฉลี่ย 
 2.  หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 
 3.  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.  วิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมโดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละ 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีพบวา 
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นทั้งหมด จํานวน  40  ขอ ให
นักเรียนทําแบบทดสอบแลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใหไดขอที่มีคาความเชื่อม่ัน จํานวน 30 ขอ ไดคา
ความยากงาย (p) เทากับ 0.36 – 0.76 ไดคาอํานาจจําแนก (r) เทากบั 0.20 – 0.49               และ
มีคาความเชื่อม่ันที่  0.83   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออานเพ่ิมเติมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
 2. การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน 
ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยการประเมินผลระหวางเรียน และหลังเรียนแสดงใหเห็นวา หนังสือ
อานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ  
82.84/83 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
2 ภายหลังไดรับการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอนการเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง 
วังนารายณราชนิเวศน มีผลการวิจัย ดังน้ี 
 1.  การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง วังนารายณราชนิเวศน 
จากการวิจัยขางตนแสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราช
นิเวศน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 82.84/83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ทั้งน้ีเปนผลเนื่องจาก
เน้ือหาของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน สงเสริมให
นักเรียนไดรูจักการเรียนรูดวยตนเอง โดยการอานสรุปความ เน้ือหาเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน ทั้ง
เรื่องของ ประวัติเมืองลพบุรี  ตึกเลี้ยงรับรอง โรงชางหลวง  ตึกสิบสองทองพระคลัง พระที่น่ัง
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จันทรพิศาล หมูพระที่น่ังพิมานมงกุฏ หมูตึกพระประเทียบ งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ ลวน
แสดงใหเห็นประวัติความเปนมา ความยิ่งใหญ งดงามของโบราณสถานดังกลาว ซ่ึงสงผล ปลูกฝงให
นักเรียนเห็นคุณคาของวังนารายณราชนิเวศนอันเปนสมบัติล้ําคาของจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้
เน้ือหายังแสดงถึงวัฒนธรรม  ประเพณีหลากหลายที่ชาวลพบุรีประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา อีกทั้ง
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการเปนมัคคุเทศกนอยของโรงเรียนดวย 
 เม่ือพิจารณาภาพรวมของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วัง
นารายณราชนิเวศน จะเห็นไดวามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่กําหนด
ไว ทั้งน้ีเน่ืองจากหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราชนิเวศนเน้ือหา
มีสาระประโยชน  นาสนใจ สํานวนภาษาเขาใจงาย ปก - ภาพประกอบสะทอนเน้ือเร่ือง ทําให
นักเรียนสนใจอาน รูปภาพมีสีสันสวยงาม มีตัวการตูนประกอบ ทําใหนักเรียนสรุปเรื่องและใจความ
สําคัญของเร่ืองในแตละหนวยได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  จันทนา  ขัดตา  (2551: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่องการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมนิทานพื้นบานแมสอด ชุดนิทานประจําถิ่นสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ผลการวิจัยปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหนังสือมีความเห็นโดยภาพ
รวมอยูในเกณฑเหมาะสมมาก สวนดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับอยูในระดับมากที่สุด และ
หนังสืออานเพิ่มเติมนิทานพื้นบานแมสอด ชุดนิทานประจําถิ่นมีประสิทธิภาพ 81.75 /81.14 อีกทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชหนังสืออานเพิ่มเติมนิทานพื้นบานแมสอด 
ชุดนิทานประจําถิ่น มีการพัฒนาการขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05  นักเรียนมีความพึง
พอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมนิทานพื้นบานแมสอด ชุดนิทานประจําถิ่นโดยภาพรวม ที่ระดับมากที่สุด  
และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญฑริก  โชติประเดิม  (2550: บทคัดยอ)  เรื่องการสรางและพัฒนา
หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การจําแนกคําในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1 โรงเรียนบานนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงผลการศึกษาคนควาปรากฏวา 
หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การจําแนกคําในภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 83.70/82.42 มีคาดัชนี
ประสิทธิผลของหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การจําแนกคําในภาษาไทย มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 
0.7339  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การจําแนกคําใน
ภาษาไทย สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนรูดวยหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การจําแนกคําในภาษาไทย อยูในระดับมากที่สุด 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วังนารายณราชนิเวศน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ภายหลังไดรับการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ. 01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
  ทั้งน้ีเปนผลจากหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วังนารายณราช
นิเวศน ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตามขั้นตอนที่ถูกตอง โดยคํานึงถึงความสนใจในการอาน
หนังสือของนักเรียนเปนสําคัญ ผานการทดลองหาคุณภาพและการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน ในดานความถูกตองของเน้ือหา ความยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ความเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ใช ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดังน้ันเม่ือนักเรียนไดอานหนังสืออานเพิ่มเติม
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ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและฝกกิจกรรมอานสรุปความที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและการนําไปใช จึงสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับกิติสุภา เจริญพร (2544: 
บทคัดยอ) หนังสืออานเพิ่มเติมที่ผานการประเมินคุณภาพและอยูในเกณฑดีมาก จะชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้หนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง 
วังนารายณราชนิเวศนที่ผูวิจัยสรางขึ้นยังเปนหนังสือที่ชวยขยายความรูตามขอเท็จจริงของโบราณ
สถานที่ปรากฏ ผูวิจัยรวบรวม เรียบเรียงไดเหมาะสมเปนไปตามเกณฑการสรางหนังสือสําหรับเด็ก 
เม่ือนักเรียนไดอานหนังสืออานเพิ่มเติมจึงมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของสาวิตรี  สันสินธิเทศ (2551: บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ตํานานเมืองลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมถ และพบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักรเยนหลังอาน
หนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอนการอาน ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหนักเรียนที่ไดอานหนังสืออาน
เพ่ิมเติม เรื่องวังนารายณราชนิเวศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.   ขอเสนอแนะทั่วไป 

  ควรจัดเนื้อหาในแตละหนวยใหมีความยากงาย และสัมพันธกับเน้ือหาสาระที่ 5 
วรรณคดี วรรณกรรมตามแตละสถานศึกษากําหนด 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  ควรมีการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการดู การฟง และการเขียน   
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พระคลังศุภรัตน (หมูตึก
สิบสองทองพระคลัง) เปนหมูตึก
ตั้งอยูระหวางอางเก็บน้ําประปา
และตึกเล้ียงรับรองแขกเมืองซึ่งใช
เปนสถานที่พระราชทานจัดเล้ียง
ชาวตางประเทศ สรางขึ้นอยางมี
ระเบียบดวยอิฐเปน ๒ แถวยาว
เรียงชิดติดกัน อาคารมีลักษณะ
ค อ นข า ง ทึ บ  มี ถนนผ า ก ล า ง 
จํานวนรวม ๑๒ หลัง เขาใจวาเปนคลังเพื่อเก็บสินคา หรือเก็บสิ่งของเพื่อใชในราชการ 

ตึกสิบสองทองพระคลังมีลักษณะ
สถาปตยกรรม เปนอาคารทรงตึก ศิลปะ
แบบยุโรป มีรูปทรงทึบตัน ประตูหนาตาง
เปนรูปโคงแหลม ผนังดานสกัดชองระบาย
ลมใตหลังคาเปนรูปโคงแหลม ฝาผนังดาน
ในอาคารมีรองรอยเจาะรูสี่เหล่ียม สําหรับ
วางคานไม และตงรับพื้นไมกระดานเพื่อ
เปนชั้นวางสินคา หรือสิ่งของตางๆ และมี

รอยแนวยาวตามลักษณะแผนไมกระดานดวย ไมมีหลักฐานที่แนชัดวาหมูตึกกลุมนี้สราง
ข้ึน เพื่อประโยชนอันใด คงใชเปนที่เก็บของหรือพระคลังเก็บสินคา และสิ่งของเพื่อใชใน
ราชการ หรือสิ่งของที่จะพระราชทานใหแกผูทําความดีความชอบ อาทิเชน เสื้อผา ผา
แพรพรรณ ดาบและคุมเงิน เปนตน จึงเขาใจวาจุดประสงคของการกอสราง คงจะไมใช

เปนที่พํานักเนื่องจากลักษณะของอาคาร เปนหองเล็กๆ 
คอนขางทึบตัน หนาตางมีขนาดเล็ก สันนิษฐานวานาจะ
เปนหองเก็บสินคา และส่ิงของที่ใชในราชการตางๆ 
เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ ทรงทําการคาขายกับ
ประเทศตางๆ เชน จีน ญี่ปุน มาเลเซีย เปนตน  
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ถัดจากตึกพระคลังศุภรัตนหรือสิบสองทองพระคลังแลว เราจะเดินทางตอ 
ไปยังตึกพระเจาเหา ที่มีชื่อแสนจะแปลกชวนสงสัยวาทําไมจึงชื่อวา  
พระเจาเหา แลวคําวา “มีมาตั้งแตพระเจาเหาแลว”  มีความหมายวาอยางไร 
กันนะ เราไปหาคําตอบกันเลยดีกวานะครับ 
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ตึกพระเจาเหา ตั้งอยูทางดานใตของเขตพระราชฐานชั้นนอก ตึกหลังนี้แสดง
ใหเห็นถึงลักษณะสถาปตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณไดอยางชัดเจนมาก เปนตึกที่
สรางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ยกพื้นสูงข้ึนไปประมาณ ๑ 
เมตร ตัวตึกเปนรูปทรงไทย ฐานกอดวยศิลาแลง และจึงกออิฐข้ึนมาอีกชั้นหนึ่ง ปจจุบัน
เหลือแตผนังประตูหนาตาง ทําเปนซุมเรือนแกวฐานสิงห ปจจุบันคงปรากฏลายใหเห็นอยู 
ดวยเหตุวาภายในตึกมีฐานชุกชีปรากฏใหเห็นอยูและชาวฝรั่งเศสไดระบุวาเปนวัด จึง
สันนิษฐานวาเปนหอพระประจําพระราชวัง 

  
 ตึกพระเจาเหาหรือ “พระเจาหาว” (หาวเปนภาษาไทยโบราณ หมายถึงทองฟา) 

ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ  พระเพทราชา และขุนหลวงสรศักดิ์ใชตึกพระ
เจาเหาเปนที่นัดแนะประชุมขุนนางและทหารเพื่อแยงชิงราชสมบัติขณะที่สมเด็จพระ
นารายณทรงพระประชวรหนัก 
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ตึกพระเจาเหาเปนสถานที่ที่ใชเปนหอพระประจําพระราชวัง ตั้งอยูบริเวณดาน
ทิศใต ลักษณะสถาปตยกรรมเปนอาคารทรงตึก ที่มีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะแบบ
ไทยและยุโรปประตูและหนาตางเปนแบบไทย มีลวดลายปูนปนประดับที่กรอกประตู และ
หนาตางเปนรูปซุมเรือนแกว และฐานเทาสิงห มีประตูทางเขา ๓  ดาน คือทางดานสกัด

ทั้ง ๒ ดาน และดานขาง ๑ ดาน ทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก พนังตึกดานสกัด
สูงยันอกไก ตรงจั่วมีชองระบายลม ทําเปนรูป
โคงแหลมแบบยุโรป  
 
 
 
 

ภาย ในตึ กพ ร ะ เ จ า เ ห ามี ฐ านชุ ก ชี  สํ า ห รั บ
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ ซึ่งยังคงเหลือ
ปรากฏใหเห็นอยูจนทุกวันนี้ ภายในตึกมีกําแพง
แกวเตี้ยๆ ลอมรอบ กั้นขอบเขตตึกไวอยางชัดเจน 
ที่กําแพงแกวเจาะชองโคงแหลมเรียง เปนแถว
สําหรับวางตะเกียง ใหความสวางไดโดยรอบ สภาพ
ทั่ว ๆไปของตึกพระเจาเหาในปจจุบัน คงเหลือแต
ผนังของตึกทั้ง ๔ ดาน แตไมมีหลังคา เนื่องจาก
ปรักหักพังไปหมดแลว  

 
 ตึกพระเจาเหามีความสําคัญอยูมาก ในปลายรัชกาลสมัยสมเด็จพระนารายณ 

เมื่อพระองคทรงพระประชวร เสด็จออกวาราชการแผนดินไมไดแลว ทรงปลงราชการ
แผนดินให สมเด็จพระเทพราชาวาราชการแทนและ ณ ตึกหลังนี้เองที่สมเด็จพระเทพ
ราชา ทรงใชเปนที่ประกาศตอที่ประชุมขุนนาง เสนาบดีและขาราชการชั้นผูใหญ ถึงการ
ยึดอํานาจสมเด็จพระนารายณมหาราช และเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเปน พระมหากษัตริย
แหงกรุงศรีอยุธยาเปนองคตอไป  
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  ตึกพระเจาเหา ตึกหลังนี้แสดงให
เห็นลักษณะสถาปตยกรรม ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ไดชัดเจนมาก ประตู
หนาตางทําซุมเรือนแกวฐานสิงหผนังดาน
สกัดสูงยันอกไก ตรงจั่วเจาะเปนชองโคงมี 
กําแพงแกวเจาะเปนชองสําหรับวางตะเกียง
ลอมรอบตึก ดวยเหตุวาภายในตึกมีฐานชุกชี

ปรากฏให เ ห็นอ ยู และบันทึกชาวฝรั่ ง เศสระบุว า เปนวัด 
เพราะฉะนั้นตึกหลังนี้สันนิษฐานวาเปนหอพระประจําพระราชวัง 
เปนที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชื่อวา "พระเจาเหา" หรือ "พระ
เจาหาว" ตึกหลังนี้ สันนิษฐานวาสมเด็จพระนารายณทรงใชเปน

ที่ประชุมขุนนาง  
 

"ตึกพระ
เจาเหาที่ เมือง
ลพบุรีที่ไดชื่อวา เหา นั้น ศาสตราจารย
เซเดสสันนิษฐานวา คําวา 'เหา' มาจาก
ภาษาเขมร แปลวา ที่พระเจาแผนดิน
ต รั ส เ รี ย ก เ ค าน ซิ ล อ อฟ เชม เบอ ร 
(Council of Chamber) มาประชุม ใน

ตอนที่สมเด็จพระนารายณสวรรคต ก็มีการประชุมที่นั่น" 
 
 สันนิษฐานวา  พระเจาเหาเปนจักรพรรดิของเมือง ๆ หนึ่งของจีนหรือมองโกล 

มีมาตั้งแตสมัยกอนเกิดสามกก ทานเปนคนที่ผูอื่นเกลียดชังมาก เพราะรบทีไรตองแพทุก
ที แลวทุกครั้งพระเจาเหา ก็ไมออกรบ มัวแตสนโสเภณี พวกทหารบางสวนจึงคิด กบฏ
ข้ึน เพื่อที่จะลอบฆาพระเจาเหา โดยหนึ่งในกบฏนั้นมีนองชายของเขาชื่อ เหลือง
(ภาษาจีน) เหลืองเคยเปนแมทัพ แตตอนนี้กลับเปนทหารธรรมดา เพราะถูกเนรเทศ (ที่
จริงแลวพระเจาเหากลัวนองชายจะมาครองราชยแทนที่ จึงคิดแผนไลนองชายตนเองออก
จากวัง) และแลวพวกทหารก็รวมกบฏไดจํานวนหนึ่ง โดยมีทัพจากตางเมืองอื่นอีก ๒  
เมืองมารวมดวย แลวก็กอ กบฏขึ้น จนพระเจาเหาโดนจับ และถูกตัดคอ เหลืองจึงคิด
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ครองราชยแทนที่พระเจาเหา แตก็ถูก จักรพรรดิของเมืองที่ ๑ และ ๒  ขวางไว จึงเกิด
การแยงชิง และก็สูกันเองจนทัพของ เหลืองแพ และแลว เมือง ๑ และเมือง ๒ ก็แยงชิงการ
เปนจักรพรรดิ จึงสูกันอีก และทั้ง ๒ ก็พายแพทั้งคู  

 
 จากหนังสือ"รวมบทความสารคดีเชิงศาสนา" โดย ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค 

ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตนั้น ทานไดนําคํานํา ที่ทานลิขิต ฮุนตระกูล เขียนไวในหนังสือ 
"ประวัติการสัมพันธระหวางชาติไทยกับชาติจีน" ดังกลาวตอนหนึ่งมาเสนอวา 

 "ในที่สุด ขาพเจาก็พบหลักฐานในหนังสือจีนกลาววา ชนชาติไทยกับจีนก็ได
กอสรางตนมาตั้งแตเริ่มตนพงศาวดารจีน ฉะนั้น หนังสือประวัติศาสตรการสัมพันธ
ระหวางชาติไทยและจีนเลมนี้ จําเปนที่ขาพเจาจะตองนําเหตุการณ และศักราชแหง
พงศาวดารจีนมาเปนแนวทางเรียบเรียง เพื่อใหผูอานจะไดมีโอกาสตรวจสอบไดสะดวก
ในพงศาวดารจีน มีขอความปรากฏดังตอไปนี้ คือ  
 

“ในที่สุด  ขาพเจาก็พบหลักฐานใน
หนังสือจีนกลาววา  ชนชาติไทยกับจีนก็ได
กอสรางตนมาตั้ งแต เริ่มตนพงศาวดารจีน 
ฉะนั้น  หนังสือประวัติศาสตรการสัมพันธ
ระหวางชาติไทยและจีนเลมนี้  จําเปนที่ขาพเจา
จ ะ ต อ ง นํ า เ หตุ ก า รณ   แล ะศั ก ร า ชแห ง
พงศาวดารจีนมาเปนแนวทางเรียบเรียง  
เพื่อใหผูอานจะไดมีโอกาสตรวจสอบไดสะดวก
ในพงศาวดารจีน  มีขอความปรากฏดังตอไปนี้  
คือ  

( ก )  พระเจาเสียวเหา  ( หรือพระเจา
เหานอย  ไทยเรียก  พระเจาเหา )  กษัตริยองคที่  ๒  ในพงศาวดารจีนครองราชย
ระหวาง  ๒,๐๕๔  ถึง  ๑,๘๗๑  กอนพุทธศักราช  พระองคเปนตนตระกูลของชนชาว
ไทย–ไทย  หรือ ไท-ไท ซึ่งลูกหลานในภายหลังไดกลายเปนชาวดอยไปในมณฑลฮูนาน  
กวางตุง  กวางสี  กุยจิว  เสฉวน  และหยุนนาน  ซึ่งชนจีนไดพบชาวดอยนี้ในสมัย
ราชวงศฮั่น ” 
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 จากขอความตอนนี้  ก็ยอมแสดงใหเห็นวา  พระเจาเสียวเหา  หรือ  พระเจาเหา  
ซึ่งเปนกษัตริยไทยนั้น  จีนไดยอมรับนับถือวาเปนกษัตริยในพงศาวดารของจีน  ปญหาก็
อยูที่วา  แลวกษัตริยองคแรกของจีนคือใคร  หนังสือเลมดังกลาวนั้นวาไดแกพระเจา
หวางตี่  (๒๑๕๔  ปกอน  พ.ศ.)  เมื่อจีนไดอพยพเขามาสุดินแดนที่เปนประเทศจีนทุก
วันนี้  ดินแดนนี้คงเปนดินแดนที่คนไทยไดเคยครอบครองอยูกอน  ดังที่  เอเวิรด  เอช. 
ชาเฟอร  ( Edward  H. Schafer )  ไดเขียนไวในหนังสือชื่อจีนโบราณ  ( Ancient  
China )  ตอนหนึ่งวา 

 “อารยธรรมจีนในสวนที่เกี่ยวกับจิตใจ  และจินตนาการสวนมากซึ่งพวกเราใน
ปจจุบันนี้คิดวาเปนแบบจีนนั้น  ความจริงไดกําเนิดมาจากประชาชนคนไทยเดิมทางใต  
จากประชาชนชาวทิเบตเดิมทางตะวันตก  และจากประชาชนชาวมองโกเลียนเดิมทางเหนือ”  

 

 
จากขอเขียนของซาเฟอรนี้  แสดงวา

กอนที่จีนจะเขามาครอบครองดินแดนที่เปนประเทศ
จีนในบัดนี้  เดิมดินแดนนี้ไดมีชนเผาตาง ๆ  ที่ทรง
อํานาจปกครองอยูอยางนอยก็  ๓  เผา  ดวยกัน  
คือ  ไทย  ทิเบต  และมองโกเลียน  และชนทั้ง  ๓  
เผานี้คงปกครองดินแดนนี้มาเปนเวลานานแลว  
จนกระทั่งมีวัฒนธรรมและอารยธรรมสูง  ถึงขนาดที่เมื่อคนจีนไดอพยพเขามาอาศัยตอง
รับวัฒนธรรมและอารยธรรมเหลานั้น  โดยเฉพาะอารยธรรมในสวนที่เกี่ยวกับจิตใจซึ่ง
แสดงใหเห็นวาชนเผาตาง ๆ  เหลานี้ไดมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่
ดีงามอยูกอนแลว  และถาหากไมดกีวาของจีน  จีนคงไมยอมรับนับถือแน 
 

และในบรรดาชนทั้ง  ๓  เผาที่ปกครองดินแดน
นี้  คนไทยคงจะเปนเผาที่มีอํานาจมีอิทธิพลมากที่สุด  
ชาวจีนจึงไดยอมรับนับถือ  “ พระเจาเหา ”   ซึ่งเปน
กษัตริยไทยใหเปนกษัตริยจีนดวย  คงจะทํานองเดียวกับ
เมื่อไทยไดอพยพเขามาสูดินแดนที่เปนสุโขทัยเดี๋ยวนี้  
เดิมก็เปนดินแดนที่อยูในอํานาจของขอมมากอนเมื่อเรา
มาอยูใหม ๆ  เราก็ตองยอมรับอํานาจของขอมไปกอน   
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 แตเมื่อเราปกกลาขาแข็ง  มีอํานาจมีอิทธิพลมากขึ้น  เราก็ยึดอํานาจจากขอมได  
และตั้งตัวเปนเอกราช  แลวในที่สุดขอมก็ตกอยูภายใตอํานาจของเราขอนี้ฉันใด  จีนกับ
ไทยก็ฉันนั้น 

 การที่เรามีกษัตริยที่ทรงพระนามวา  เสียวเหา  ซึ่งแปลวา  เหานอย  นั้นยอม
แสดงวาตองมีกษัตริยที่ทรงพระนามวา  เหาใหญ  ซึ่งอาจเปนพอหรือพี่ของพระเจาเสียว
เหาหรือเหานอยก็ได  เชนเดียวกับในภาษาบาลีก็มี  มหา  กับ  จุล  ถาเปนคนพี่ก็มี มหา  
นําหนา  เปนนองก็ใช  จุล  นําหนา  เชน  มหากาลจุลกาล  มหาปนถก – จุลปนถก  
หรืออยางฝรั่งก็มี  senior  กับ  junior  คําวา  junior  ก็คลาย ๆ กับ  จุล  นั่นเอง  แตเขา
มักใชเรียกคนที่เปนลูก  เชน  Tom  junior  ก็คือทอมซึ่งเปนลูก  ไทยเราก็นํามา
ประยุกตใช  เชน  รัชกาลที่  ๔  ทรงพระนามวา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่  ๕  ซึ่งเปนพระราชโอรสของรัชกาลที่  ๔  ทรงพระนามวา  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ก็คือ  จอมจูเนียร  นั่นเอง  หรือ  สมเด็จเจาฟาจักรพงศภูวนาถ  
พระโอรสของพระองคก็คือ  พระองคเจาจุลจักรพงศ  ก็คือ  จักรพงศจูเนียรนั่นเอง 

ถาหากพระเจาเสียวเหาหรือเหานอย  เปนกษัตริยองคที่  ๒  ของจีน  ก็แสดงวา
กอนหนาพระเจาเสียวเหา หรือพระเจาเหานอยนี้ จะตองมีกษัตริยองคอื่น ๆ อีก รวมทั้ง
พระเจาเหาใหญดวย 

คําวา  เหา  นี้  คงจะตรงกับ  พระเจาเหยา  ซึ่งเขียนเปน
อักษรโรมันวา  Yao  แตคําวา  Yao  นี้  เมื่อผมแปลหนังสือชุด  
บอเกิดลัทธิประเพณีจีน  ใหราชบัณฑิตยสถาน  ผมถอดออกมา
เปน  เหยา  เวลาสงไปให  คุณหมอตันมอเซี้ยง  ตรวจเกี่ยวกับ
ชื่อภาษาจีน  ทานไดแกเปน  เอี่ยว  เพราะตัว  Y  อาจเปนตัว  ย  
หรือตรงกับ  I  กอได  ถา  Y  ตรงกับ  I  ดังนั้น  Iao  ก็ตองถอด
เปน  เอี่ยว   

 
 นอกจากนั้น  ทานลิขิต  ฮุนตระกูล  ยังไดเขียนถึงกษัตริยที่ถัดจาก พระเจาเหา 

หรือ พระเจาเหยา หรือ  เอี่ยว  อีก  ๒  องค  ดังนี้ 
  ( ก )  พระบรมศพของพระเจาซุน  อันดับราชวงศที่  ๓  ครองราชยระหวาง  

๑,๗๑๒  ถึง  ๑,๖๖๓  ปกอนพุทธศักราช  ไดสวรรคตและทําฮวงซุยไว  ณ  ภูเขากิวหยี
ซาน  ใตเมืองเพงยวน  ปลายเขตมณฑลฮูนาน  ติดภาคเหนือมณฑลกวางสีและมณฑล
กวางตุงในปจจุบันนี้  คือ  อยู  ณ  ดินแดนภาคใตแมน้ํายางจือเกียง 
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  ( ข )  พระบรมศพ  พระเจาหยู  อันดับราชวงศที่  ๔  ครองราชยระหวาง  
๑,๖๖๒  ถึง ๑,๖๕๕  ปกอนพุทธศักราช  ไดสวรรคต  ณ  ฝงใตแมน้ํายางจือเกียง
เหมือนกัน  และทําฮวงซุย  ไว ณ ภูเขาหวยจิซาน แหงเมืองเจียงเฮง  มณฑลจิเกียง  
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดทะเลจีน 

 
 
 
 
 
 

พระบรมศพพระเจาซุน  กับพระเจาหยู  ยังมีรองรอยอยูจนทุกวันนี ้
 

 คําวาพระเจา ซุน และ หยู  ในภาษาจีนนี้อาจเปนชื่อไทยๆ วา ชวน หรือ อยู ก็
ได  แตจีนไดออกเสียงเพี้ยนไปเปน  ซุน  และ  หยู  ในตอนสุดทาย  ทานลิขิต  ฮุน
ตระกูล  ไดเขียนไววา 

 “ ขาพเจาขอแสดงความนับถือ  และเคารพทานผูที่ไดแตงหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง
ชาติไทยตาง ๆ  ที่ไดอุตสาหพยายามไปดวยตนเอง  ตรวจคนหาเรื่องชาติไทยโบราณ
และมีความเห็นเปนเอกฉันทวา  ชาติไทยเปนชาติโบราณเกาแกมาก  ไดตั้งรกรากเปน
ปกแผนมาตั้งแตดั้งเดิมอยูในดินแดนภาคเหนือและภาคใตแมน้ํายางจือเกียงแหงประเทศ
จีน  ซึ่งเปนกรณีแวดลอมนํามาถึงผลสุดทายใหขาพเจาคิดเห็นและเขาใจเอาวา  ทานผู
แตงหนังสือเหลานั้นคงจะไดพบหลักฐานเทาที่ขาพเจาไดคนพบมานี้กอนหนาขาพเจา  
จากหนังสือประวัติศาสตรจีน  หนังสือพงศาวดารจีน  และหนังสือบันทึกเหตุการณ
โบราณของจีนอื่น ๆ  มาแลว  จึงไดรูเรื่องชาติไทยชัดแจงหนักหนา  แตไฉนจึงไมเขียน
เรื่องของชาติไทยอยางละเอียดกวางขวางยิ่งกวานี้  เพราะหลักธรรมดามีอยูวา  ถาไม
ทราบเรื่องพิสดารแลวจะยอเรื่องไดอยางไร ? ” 
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 จากความเห็นของทานลิขิต  ฮุนตระกูล  ก็พอสรุปไดวา  ชาติไทยเคยเปนชาติที่
ย่ิงใหญมากอนจีน  แตที่เราตองอพยพหนีลงมาทางใตนั้นคงไมใชวาจีนเกงกวาไทย  แต
อาจเปนเพราะคนจีนมีจํานวนมากกวาไทย  เราสูในดานกําลังคนไมไดจึงตองถอยรนลง
มา  คนไทยบางพวกที่เห็นวาจีนมอีํานาจขึ้นมา  ก็อาจประจบประแจงจีน  แตงตัวแบบจนี  
พูดภาษาจีน  เหยียดภาษาไทยลงไป  ในที่สุดก็ถูกจีนกลืนหมด  เพราะเมื่อคนไทยพูด
ไทยไมไดแถมพูดแตภาษาจีน  แตงกายแบบจีน  และอาจแตงงานกับคนจีนดวย  ในที่สุด
ก็ถูกกลืนเปนจีนไปอยางสิ้นเชิง 

 
 สวนพวกที่ยังรักความเปนไทย  ทะนงในศักดิ์ศรีของความเปนไทย  เพราะไทย

มีวัฒนธรรมและอารยธรรมสูงสงกวาจีน  ไมยอมประจบประแจงจีน  ไมยอมโอนออนให
จีน  ก็ตองหลบหนีไปอยูตามปาตามภูเขา  ตั้งตัวเปนอิสระ  คอยรบพุงกับจีนเมื่อมีโอกาส  
บางครั้งก็สามารถตั้งตัวเปนใหญได  ยังรักวัฒนธรรมไทย  ยังแตงตัวแบบไทย  และยัง
พูดภาษาไทยอยู  พวกนี้จึงยังคงความเปนไทยไดตลอดมาจนถึงทุกวันนี้   ซึ่งก็ปรากฏวา
เวลานี้ยังมีคนไทยที่พูดไทย  ภาคภูมิใจในความเปนไทยของตน  อยูในดินแดนที่เปน
ประเทศจีน  ปจจุบันอีกหลายสิบลานคน  ดังที่ทราบกันอยูโดยทั่ว ๆ ไปแลว  เวลาคน
สําคัญ ๆ  ของไทยไปเยือนเมืองจีน  โดยเฉพาะ  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  ไดไปเย่ียม
เยียนคนไทยที่นั่น  และไดรับการตอนรับขับสูจากคนไทยที่นั่นอยางคับคั่งและทําให
บรรยากาศคลาย ๆ  อยูในทามกลางแหงญาติสนิทมิตรสหายที่มีความรักความสนิทสนม
กันอยางแนนแฟน 

 

 นอกจากนั้น  ในหนา  ๑๕  ของหนังสือเลมนี้  ยังไดให  คําอธิบายตําแหนงไทย
ที่ปรากฏในพงศาวดารจีนอยูหลายตําแหนง  คือ   

 ๑.  จงไทย  เสนาบดี  ยศเปนพลเอก  กับมหาอํามาตยเอก  เปนตําแหนง
ขาราชการฝายในชั้นสูงสุด 

 ๒.  จิไทย  อุปราช  ยศเปนพลเอก  กับมหาอํามาตยเอก  วาราชการ  ๒  
มณฑล  เปนตําแหนงฝายนอกชั้นสูงสุด 

 ๓.  ตุงไทย  ปลัดทูลฉลอง  ยศเปนพลโท  กับมหาอํามาตยโท 
 ๔.  ฟูไทย  ผูวาราชการมณฑล  ยศเปนพลโท  กับมหาอํามาตยโท 
 ๕.  งิดไทย  ผูพิพากษามณฑล  ยศเปนมหาอํามาตยตรี 
 ๖.  พวนไทย  ผูวาการคลังมณฑล  ยศเปนมหาอํามาตยตรี 
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 ๗.  ดิ้นไทย  ผูบัญชาการทหารมณฑล  ยศเปนพลตรี 
 ๘.  เตาไทย  ขาหลวงภาค  ยศเปนพันเอก  กับอํามาตยเอก  วาราชการ  ๒  

จังหวัด  ในสมัยราชวงศ “ ซิง ” 
 
 ตําแหนง “เตาไทย”  เปนตําแหนงไทยที่เล็กที่สุดแตเรียกกันวา  “หัวเขาทองคํา”  

คือไมตองคุกเขา  แมแตจะเปนเสนาบดีหรืออุปราชก็ตาม 
 

 เพราะเหตุที่ไทยเราเปนประเทศที่ย่ิงใหญมาแตอดีต  มีวัฒนธรรมและอารย
ธรรมสูงสงกวาจีนที่เขามามีอํานาจในภายหลัง  แมแตจีนก็ตองยอมรับ  จีนจึงไดให
เกียรติแกไทยมากกวาชนเผาอื่น ๆ  ดัง ตําแหนงตาง ๆ  ๘  ตําแหนงดังกลาวนั้น  ซึ่ง
ลวนเปนตําแหนงสําคัญ ๆ  ทั้งสิ้น  ลวนมีคําวา  ไทย  ตอทาย  ขนาดตําแหนง  “เตา
ไทย”  ซึ่งเปนตําแหนงที่ต่ําที่สุดในบรรดาตําแหนง  ๘  ตําแหนงดังกลาวนั้น  ยังไดรับ
การยกยองวาเปน  “หัวเขาทองคํา”  ไดรับอภิสิทธิในอันที่จะไมตองคุกเขาทําความเคารพ  
ไมวาทานผูนั้นจะเปนเสนาบดีหรืออุปราชก็ตาม 

 
 พระเจาเสียวเหา หรือ พระเจาเหา (นอย) เปนพระนามของกษัตริยจีนราชวงศ 

ที่ ๑ (แตยังมิไดรวบรวมประเทศเปนจีน) เมื่อ ๔,๖๐๐ ปเศษมาแลว (กอนพุทธศักราชสอง
พันกวาป) เปนพระราชโอรสของพระเจาหวางตี้ ราชวงศที่1 ปฐมกษัตริยของจีน พระเจา
เหาเปนกษัตริยองคที่สอง ครองราชย ๒๑๔๕-๒๐๕๕ ป กอนพุทธศักราช อยูในราช
สมบัติ ๑๐๐ ป มีพระอัครชายา ๕ องค พระนางชีเลงสี พระมารดาพระเจาเหา (นอย) 
เปนพระอัครชายาที่ ๑ มีพระโอรส ๓ องค คือ ชังฮี  พระเจาเหา (นอย)  เปนพระโอรส 
อันดับที่ ๒ พระองค ข้ึนครองราชยเมื่อปมะโรง ๒๐๔๕ ปกอนพุทธศักราช และสวรรคต
เมื่อ ปเถาะ ๑๙๗๑ ปกอนพุทธศักราช พระองคเปนตนตระกูลไทย ในบันทึกประวัติศาตร
จีน มีชัดแจงอยูวา  เชื้อพระวงศพระเจาเหานี้ ไดรับพระราชทานตราตั้งราชกูล "ไทไท" 
เปนฐานันดรศักดิ์ประจําตระกูล ฉะนั้นพระเจาเหาจึงนับวาทรงเปนตนตระกูลไทย และวา
เปน บรรพบุรุษของไทย ดังที่บรรพบุรุษไทยแตโบราณกาลมักอางเสมอวา"คนไทยนี้เปน
ลูกหลานพระเจาเหา"  

ที่นาสังเกตคือ มีคําพูดอันหมายถึงเกาแกเหลือเกิน ติดปากคนไทยมาจนถึงทุก
วันนี้วา" โอย เกาแกตั้งแตสมัยพระเจาเหาโนน" 
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ฝกสมอง  ประลองความรู 
 
 
 
 
จงตอบคําถามตอไปนี้โดยทําเคร่ืองหมาย   หนาขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 
๑.  ขอใดคือจุดประสงคในการสรางตึกพระคลังศุภรัตน หรือสิบสองทองพระคลัง 
 ก.  เพื่อใชเปนที่เก็บของหรือพระคลังเก็บสินคา และส่ิงของเพื่อใชในราชการ  
 ข.  เพื่อใชเปนที่เก็บศาตราวุธในการสงคราม เพื่อหยิบใชไดสะดวกตามตองการ 
 ค.  เพื่อใชเปนที่เก็บเสบียงอาหาร ยารักษาโรคที่สงมาจากกรุงศรีอยุธยาไวใช 

 ง.  เพื่อใชเปนที่พํานักของคณะทูตที่มาติดตอซื้อขายสินคาในสมัยนั้น 
 

๒. ลักษณะสถาปตยกรรมที่ปรากฏในพระคลังศุภรัตนหรือตึกสิบสองทองพระคลัง 
     ไดรับอิทธิพลจากชนชาติได 
 ก.  ยุโรป  ข.  จีน   ค.  อินเดีย  ง.  ขอม 
 
๓.  จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานวา คําวา “พระเจาเหา” มีรากศัพทมาจาก 
     คําภาษาใด 
 ก.  ภาษาบาลี    ข.  ภาษาสันสกฤต  

 ค.  ภาษาจีน     ง.  ภาษามองโกเลีย 
 

๔.  หลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นใด ที่ชาวฝรั่งเศสระบุวา ตึกพระเจาเหาคงจะ 
      เปนวัดเกาในสมัยสมเด็จพระนารายณ 
 ก.  ซากปรักหักพังของพระพุทธรูปเกา ข.  สถาปตยกรรมแบบพุทธศาสนา 
 ค.  จดหมายเหตุชาวฝรั่งเศส  ง.  ฐานชุกชีที่อยูบริเวณกลางตึก  
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๕.  เพราะเหตุใดคนไทยจึงมีคําพูดอันหมายถึงเกาแกวา  “.....ตั้งแตสมัยพระเจา 
      เหา” 
 ก.  เพราะคนไทยเชื่อวาตนเปนลูกหลานพระเจาเหาที่ปกครองไทยมาตั้งแต 
  กอนพุทธศักราช 
 ข.  เพราะคนไทยเชื่อวาพระเจาเหาทรงมีพระชนมายุยืนยาว จึงมีคําติดปาก 
  เรียกสิ่งที่เกาแกมาก ๆ 
 ค.  เพราะคําวาเหา หรือ เหยา ในภาษาจีน มีความหมายวายาวนาน เกาแก คน 
  ไทยจึงมักใชเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอายุมาก ๆ 

ง. เพราะพระเจาเหาทรงเปนกษัตริยพระองคแรกที่รวบรวมคนไทยเขาเปนชน 
  กลุมเดียวกัน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
สาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง  วังนารายณราชนิเวศน 

 
 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงขอเดียว  โดยการทําเครื่องหมาย  หนาคําตอบ 
1.  ยุคสมัยใดที่ไดชื่อวาเปนยุคที่เมืองความเจริญสูงสุดรองจากกรุงศรีอยุธยา   
 ก.  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  ข.  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
 ค.  สมัยสมเด็จพระราเมศวร   ง.  สมัยสมเด็จพระเพทราชา 
2. จากคําขวัญประจําจงัหวัดลพบุรีทีว่า “วังนารายณคูบาน ศาลพระกาฬคูเมือง ปรางคสาม
ยอดลือเลื่อง เมืองแหงดนิสอพอง เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิเกริกกอง แผนดินทองสมเด็จพระ
นารายณ”  ไดสะทอนใหเห็นสิ่งใด 

 ก.  ความอุดมสมบูรณของจังหวัดลพบุรี  
 ข.  สิ่งสําคัญคูบานคูเมืองของจังหวัดลพบุรี  
 ค.  ความสงบรมเย็นของจังหวัดลพบุรี   
 ง.  ความสวยงามของโบราณสถานและโบราณวัตถ ุ

3.  ขอใดไมใชสาเหตุของการสรางเมอืงลพบุรี      
 ก. เพ่ือใหเมืองลพบุรีเปนเสมอืนราชธานีทีส่องรองจากกรุงศรีอยุธยา การคมนาคม 
  สะดวก 
 ข. เพ่ือเปนพระราชวังอีกแหงหน่ึงนอกไปจากพระราชวังที่ประทบั ณ กรุงศรีอยุธยา หาก 
  เกิดเหตุฉุกเฉนิ 
 ค. เพ่ือเปนที่ประทับของพระนารายณเพ่ือรักษาพระอาการประชวรดวยโรคหอบ หืด 
  ในชวงฤดูฝน – ฤดูหนาว 
 ง.  พระนารายณทรงโปรดการลาสัตวปา เมืองลพบุรีมีปาเหมาะตอการเสด็จประพาสและ 
  ลาสัตวปา 

4. การผสมผสานวัฒนธรรมและการกอสรางตาง ๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชจะ 
    ใกลเคียงของชาติใดมากที่สุด         
 ก.  ฮอลันดา    ข.  โปรตุเกส   
 ค.  อังกฤษ    ง.  ฝรั่งเศส 
5.  อาคารใดใชเปนสถานที่จัดแสดงพพิิธภัณฑเก่ียวสมเด็จพระนารายณมหาราช  
 ก.  พระที่น่ังดุสิตธัญมหาปราสาท ข.  พระที่น่ังพิมานมงกุฎ 
 ค.  พระที่น่ังจันทรพิศาล  ง.  พระที่น่ังสุทธาสวรรย 
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6.  นํ้าที่ใชในการอุปโภคบริโภคภายในพระราชวังมาจากแหลงใด    
 ก.  นํ้าฝนจากธรรมชาต ิ  ข.  อางเก็บนํ้าซับเหล็ก 
 ค.  เขื่อนกักเก็บนํ้าในพระราชวัง ง.  นํ้าฝนจากเขาสมอคอน 
7.  คําวา “เพนียด” มีความหมายตรงกับขอใด      
 ก.  ที่อยูอาศัยของชาง   ข.  โรงอาหารชาง  

 ค.  โรงนอนของชาง   ง.  ที่อยูอาศัยของชางโรงพยาบาลชาง 
8.  พาหนะที่สําคัญในการสัญจรสมัยสมเด็จพระนารายณคือขอใด    
 ก.  เกวียน – รถมา   ข.  เกวียน – ชาง  
 ค.  รถมา -   ลา   ง.  ชาง – มา 
9.  เพราะเหตุใดโรงชางจงึตองมีประตหูนาตางสูงใหญ เปนรูปโคงแหลม   

 ก.  มีพ้ืนที่กวางขวาง ใชสอยประโยชนไดเต็มที ่
 ข.  ใหมีพ้ืนที่เหมาะสมกับขนาดของตัวชาง ดูแลไดงาย 
 ค.  เปนชองใหอาหารของชาง ควาญชาง เดินเขามาดูแลเลี้ยงชางไดโดยสะดวก 
 ง.  ชวยเปดใหแสงสวางเขาไดงายและทั่วถึง อากาศถายเทไดสะดวก เพราะมีลมพัดผานตลอด 

10.  ขอใดคือจุดประสงคในการสรางตึกพระคลังศุภรัตน หรือสิบสองทองพระคลัง  
 ก.  เพ่ือใชเปนที่เก็บของหรือพระคลังเก็บสินคา และสิ่งของเพ่ือใชในราชการ  
 ข.  เพ่ือใชเปนที่เก็บศาตราวุธในการสงคราม เพ่ือหยิบใชไดสะดวกตามตองการ 
 ค.  เพ่ือใชเปนที่เก็บเสบียงอาหาร ยารักษาโรคที่สงมาจากกรุงศรีอยุธยาไวใช 

 ง.  เพ่ือใชเปนที่พํานักของคณะทูตที่มาติดตอซ้ือขายสินคาในสมัยน้ัน 
11.  เพราะเหตุใดคนไทยจึงมีคําพูดอันหมายถึงเกาแกวา  “.....ตั้งแตสมัยพระเจาเหา”  
 ก.  เพราะคนไทยเชื่อวาตนเปนลูกหลานพระเจาเหาที่ปกครองไทยมาตั้งแตกอน 
  พุทธศักราช 
 ข.  เพราะพระเจาเหาทรงเปนกษัตริยพระองคแรกที่รวบรวมคนไทยเขาเปนชนกลุม 
  เดียวกัน 
 ค.  เพราะคนไทยเชื่อวาพระเจาเหาทรงมีพระชนมายุยืนยาว จึงมีคําติดปากเรียกสิ่งที่เกาแก 
  มาก ๆ 
 ง.  เพราะคําวาเหา หรือ เหยา ในภาษาจีน มีความหมายวายาวนาน เกาแก คนไทยจึงมัก 
  ใชเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอายุมาก ๆ 
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12.  ตึกพระเจาเหามีความสําคัญตอการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระนารายณ 
       อยางไร  
 ก.  สมเด็จพระนารายณทรงปลงราชการแผนดินให สมเด็จพระเทพราชาวาราชการแทน  
  ณ ตึกหลังน้ี 
 ข.  พระเพทราชา และขุนหลวงสรศักดิ์ใชตึกพระเจาเหาเปนที่ประชุมขุนนางและทหาร 
  เพ่ือแยงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายณ 
 ค.  สมเด็จพระนารายณทรงพระราชทานใหเปนธรณีสงฆ ใหขุนนางที่จงรักภักดีออกบวชเพื่อ 
  หนีภัยจากพระเพทราชา 
 ง.  สมเด็จพระนารายณทรงใชเปนที่ประชุมขุนนาง พรอมทั้งเปนที่เสด็จออกรับแขกบาน 
  แขกเมืองเม่ือมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา 
13.  เพราะเหตุใด พระที่น่ังจันทรพศิาลจึงไดชื่อวาเปนพระที่น่ังที่มีสถาปตยกรรมแบบไทยแท  
 ก.  เพราะสรางทบัลงไปบนรากฐานเดิมของพระที่น่ังของพระราเมศวรจึงคงเคารปูแบบเดิมไว 
 ข.  เพราะสมเด็จพระนารายณทรงมีพระราชประสงคใหคงงานสถาปตยกรรมแบบอยุธยา 
  และขอมไว 
 ค. เพราะโครงสรางของอาคารแบงเปนสวนหนาและสวนหลังตามธรรมเนียมการสรางพระที ่
  น่ังของไทยแท 
 ง.  เพราะรูปทรงอาคาร มีลักษณะเฉพาะแบบไทยแท คือ มีซุมหนาตางที่สูงกวาสวนอ่ืน ๆ  
  เพ่ือใหพระเจาแผนดินเสด็จออกวาราชการ 
14.                                          จากภาพดังกลาวมีความสะทอนใหเห็นสิ่งใด   
   ก.  พระบารมี อันแผไพศาลของสมเด็จพระนารายณ 
   ข.  ความเจริญทางการทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ 
   ค.  ความงดงามของอาคาร พระที่น่ังในสมัยสมเด็จพระนารายณ 
   ง.  ความอุดมสมบูรณดานพืชพรรณธัญยาหารในสมัยสมเด็จ 

    พระนารายณ 
 
  
15.  ปจจุบันพระที่น่ังจันทรพิศาลมีความสําคัญอยางไร     
 ก.  เปนโบราณสถานที่คงรปูแบบสถาปตยกรรมแบบไทยแทมากที่สดุ 
 ข.  เปนอาคารจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวการดํารงชีวิตของชาวไทยภาคกลาง  
 ค.  เปนอาคารจัดแสดงเรื่องราวทางประวัตศิาสตรสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

 ง.  เปนอาคารจัดแสดงศิลปกรรม การแสดงแขนงตาง ๆ ที่ไดการฟนฟูในสมัยสมเด็จ 
      พระนารายณ 
 



 87 

16.    “ดุสิตปราสาทสรอย  สมพุทธ 
สูงเทริธารมารุต   ชอชั้น 
พรหมพักตรฉัตรเฉลิมสดุ  เสาวภาคย 
นาคพะพานพลดหลั้น   เลียบเลื้อยลงมา” 

 
จากบทรอยกรองขางตนกลาวถึงสิ่งใด      
ก.  ความสวยงามของพระที่น่ังดุสิตธัญญมหาปราสาท 
ข.  ความใหญโต โออาของพระที่น่ังดุสิตธัญญมหาปราสาท 
ค.  ความเปนเอกลักษณของพระที่น่ังดุสิตธัญญมหาปราสาท 
ง.  ความแปลกพิสดารในการกอสรางพระที่น่ังดุสิตธญัญมหาปราสาท 

 
17.  พระที่น่ังดสุิตธัญญมหาปราสาทมีความสําคญัทางประวตัิศาสตรอยางไร   
 ก. หลังคาของพระที่น่ังเปนทรงสูงมีลักษณะสถาปตยกรรมที่แปลกไปจากพระที่น่ังองค

อ่ืนๆ 
 ข. สมเด็จพระนารายณเคยเสดจ็ออกรับคณะราชทูตจากฝรั่งเศสที่มาเจรญิสัมพันธไมตรีที่

พระที่น่ังองคน้ี 
 ค. พระที่น่ังองคน้ีมีความยิ่งใหญกวาพระทีน่ั่งองคอ่ืน ๆ ในกรุงศรีอยุธยา จึงเหมาะแก

การเลี้ยงรับรองคณะทูตจากตางเมืองที่มาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยน้ัน 
 ง. พระที่น่ังองคน้ีมีความวิจิตรตระการตามากกวาพระทีน่ั่งองคอ่ืน ๆ ในพระราชวังเมือง

ลพบุรี จึงเปนแบบอยางในการสรางพระที่น่ังองคอ่ืน ๆ ในสมัยตอมา 
18. การเจริญสัมพันธไมตรีกับตางชาติในสมัยสมเด็จพระนารายณน้ัน คณะทูตทีเ่ดินทาง 
 มาจากฝรั่งเศสนั้นตรงกบักษัตริยพระองคใดของฝรั่งเศส      
 ก.  พระเจาหลุยสที่  12   ข.  พระเจาหลุยสที่  14 
 ค.  พระเจาจอหนปอนดที่  15   ง.  พระเจาจอหนปอนดที่  16 
19.  “.......เปนที่สรงสนานของพระเจาแผนดิน............”  หมายความวาอยางไร  
 ก.  เปนที่ประทับของพระเจาแผนดิน   

 ข.  เปนที่อาบนํ้าของพระเจาแผนดิน 
 ค.  เปนที่ประชุมขุนนางและองคมนตรี   

 ง.  เปนที่ออกประกาศสําคญั ๆ ของพระเจาแผนดิน 
20.  หมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎสรางข้ึนในสมัยใด      
 ก.  สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ข.  สมเด็จพระเลศิหลานภาลัย 
 ค.  สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ง.  สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
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21.  ขอใดไมเก่ียวของกับหมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎ      
 ก.  พระที่น่ังอักษรศาสตราคม    ข.  พระที่น่ังไชยศาสตราคม  

 ค.  พระที่น่ังวายุสถานอมเรศ   ง.  พระที่น่ังวิสุทธวิินิจฉัย 
22.  รัชกาลที่  4  ทรงไดรับการขนานพระนามวาอยางไร     

ก.  พระบิดาแหงการสื่อสารไทย   ข.  พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย 
ค.  พระบิดาแหงการตางประเทศ   ง.  พระบิดาแหงการทูตไทย 
 

23.                                                                                  จากภาพนี้แสดงลักษณะ 
สถาปตยกรรมแบบใด   

                                                                       ก.  ไทย – จีน   
ข.  ไทย – โปรตุเกส   
ค.  ไทย – ฝรั่งเศส  
ง.  ไทย - อังกฤษ  

 

24.  ความพิเศษของหมูพระที่น่ังพิมานมงกุฎคืออะไร     
 ก.  พระที่น่ังทุกหลังมีหลังคาแบบเกงจีน  
 ข.  พระที่น่ังทุกหลังมีทางเชื่อมเดินถึงไดกันหมด 
 ค.  พระที่น่ังชั้นสามเปนพระที่น่ังประธานของหมูพระที่น่ัง 
 ง.  พระที่น่ังทุกชั้นมีขาวของเครื่องใชของพระจอมเกลาเจาอยูหัวจัดแสดงไว 
25.  ทิมในสมัยรัชกาลที่  4  มีความสําคัญอยางไร       

 ก.  เปนที่พักของทหารรักษาการณ ในเขตพระราชวัง 
 ข.  เปนที่พักของพอคาชาวตางชาติที่มาติดตอคาขาย 
 ค.  เปนที่พักของเหลาขุนนางกอนเขาเฝารัชกาลที่  4 
 ง.  เปนที่พักของพระเชื้อวงศที่ตามเสด็จรัชกาลที่  4 
26.  คูนํ้า คันดินมีความสาํคัญตอการวางผังเมืองอยางไร     
 ก.  เปนการแสดงอาณาเขตอันกวางใหญของเมือง 
 ข.  เปนแนวปองกันนํ้าทวมเม่ือถึงฤดูนํ้าหลาก 

 ค.  เปนปจจัยสําคัญ ในการตั้งม่ันรับศึกจากศัตร ู
 ง.  เปนแหลงนํ้าอุปโภคบริโภคในพระราชวัง 

27.  เอกลักษณที่สําคัญของงานแผนดินสมเด็จพระนารายณคือขอใด    
 ก.  การประดับประดาอาคารสถานที่ดวยธงสีสันสวยงาม 

 ข.  การแตงกายชุดไทยยอนยุคของชาวเมืองลพบุรี 
 ค.  การแสดงนาฏศิลป จินตลลีาประกอบแสง สีเสียง 
 ง.  การจําหนายสินคาพื้นบานของเมืองลพบุรี 
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28.  ชื่อแรกของการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณคือขอใด    
 ก.  งานราตรีวังนารายณ    ข.  กาชาดนารายณราชนิเวศน 
 ค.  งานนารายณอนุสรณ    ง.  งานนารายณรําลึก 
29.  จุดมุงหมายของการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณคือขอใด    

 ก.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย 
 ข.  เพ่ือสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของไทยใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
 ค.  เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 
 ง.  เพ่ือเทดิพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช 

30.  ในฐานะที่นักเรียนเปนชาวเมืองลพบุรี นักเรียนจะมีสวนชวยกันอนุรักษงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณไดอยางไร         

 ก.  เผยแพรประชาสัมพันธงานแผนดินสมเด็จพระนารายณใหผูอ่ืนทราบ 
 ข.  ศึกษาหาความรูเกี่ยวกบัสมเด็จพระนารายณเพ่ือนําไปเผยแพรตอไป 
 ค.  รวมมือ  รวมใจ แตงกายดวยชุดไทยยอนยุค เม่ือถึงงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ 
 ง.  เชิญชวนใหชาวตางชาต ิหรือชาวจังหวัดอ่ืน ๆ มาเที่ยวงานแผนดินสมเด็จ 
  พระนารายณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประว ัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวอมรรัตน  หรัดดี 
วันเดือนปเกิด  20  สิงหาคม  2526 
สถานที่เกิด   อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่  21  หมู 3 ตําบลชองสาริกา  อําเภอพัฒนานิคม 
    จังหวัดลพบุรี  15220 
ตําแหนงหนาที่การงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอนประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  321  ถนนนารายณมหาราช 
    ตําบลทะเลชบุศร  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000 
 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2549 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 
     จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 พ.ศ. 2552 กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)   

จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   
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