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 การวิจยัครั้งนี ้ มีความมุงหมาย  เพื่อพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง  
ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรยีนนานาชาตฮิารโรว กรุงเทพมหานคร  
และหาประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
นานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร จํานวน 25 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) จาํนวน 1 หองเรียน 
 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก หนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง  
ประเพณีไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยใชสถิติวิเคราะหขอมลู t-test Dependent  
 ผลการวิจยั พบวา 
  1. หนังสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย มีประสิทธิภาพ  86.10 / 85.80 
  2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณไีทย ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การเรียนโดยใชหนงัสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
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 The purposes of this research were to develop the supplementary reading books and 
student’s achievement on Thai culture for mathayomsuksa II students at Harrow International 
School. 
 The samples were 25 mathayomsuksa II students in the first semester of the 2008 
academic year, at Harrow International School.  They were randomly selected by cluster 
random Sampling, and were taught through the supplementary reading books.  The 
instrument used in this study included the Thai supplementary reading books on Thai culture 
and learning achievement tests.  The data were statistically analyzed by t-test Dependent. 
 The results of this research indicated that 
  1.  The efficiency of the supplementary reading books was 86.10/85.80 
  2.  The students’ achievement was significantly increased after the experiment at 
.01 level. 
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 สารนิพนธฉบับนี ้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา  และคําแนะนําอยางดยีิ่งจาก  
ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท  ผูชวยศาสตราจารย สุมานนิ รุงเรืองธรรม  ผูชวยศาสตราจารย 
บังอร  พานทอง  รองศาสตราจารย อัจฉรา  สุขารมณ  และ อาจารย อรวรรณ  สัมมาพนัธ  ผูวิจยัรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณาที่ไดถายทอดความรู  ความคิดเหน็  และคําแนะนํา  ตลอดจนแกไขขอบกพรอง
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เปนอยางสงูไว ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย  สุมานิน   รุงเรืองธรรม  อาจารย  ขวัญใจ   ฮีลีย  และ อาจารย 
ขนิษฐา   พระวิเชนทร   ทีก่รุณาชวยเหลือใหคําแนะนําอยางดีในการตรวจสอบ  และแกไขเครื่องมือในการ
วจิัยเปนผลใหสารนิพนธฉบับนี้สมบูรณยิง่ขึ้น   
 ขอกราบขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการโรงเรียนนานาชาติฮารโรว อาจารย เจอรรี  คารเตอร
หัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย  อาจารยทุกทานในหมวดวชิาภาษาไทย และเพื่อนๆ ทกุคนในโรงเรียน
นานาชาติฮารโรว ที่ใหการสนับสนนุ  อํานวยความสะดวก  และเปนกาํลังใจในการทาํวิจัยในครั้งนี้  
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศกึษา 2551 โรงเรียนนานาชาติฮารโรว ที่ใหความรวมมือ
ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี   
 ขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวจิัยทุกทาน  ทีผู่วิจัยไดนาํมาอางอิงไวในการทํา 
สารนิพนธฉบับนี ้
 ทายสุดขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  และญาตพิี่นอง คุณกานดิษฎ  สิงหากัน 
อาจารยสาวิตรี  สินสันธิเทศ และอาจารย พกัตรวิภา  ไทรรารอด  ตลอดจนเพื่อนนิสิตปริญญาโท   
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย) ทุกคนที่มีสวนในการแนะนาํและใหกําลังใจเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ทีพ่ึงมีจากสารนพินธฉบับนี ้ ขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคณุ บิดา  
มารดา ครู  อาจารย  และผูมีพระคุณทกุทาน 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติเปนสิ่งทีสํ่าคัญและมีความจาํเปนอยาง
ยิ่งเนื่องจากนกัเรียนไทยทีเ่รียนในโรงเรียนนานาชาติจําเปนจะตองเรียนรูเกี่ยวกับภาษาไทย รวมถงึ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนเอกลกัษณที่แสดงถงึความเปนไทย  แตนกัเรียนสวนใหญจะมี
ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาไทยไมดีพอ  ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนการสอน จะ
เนนการใชภาษาอังกฤษในการพูด  การอาน และการเขยีน  นอกจากนี้การจัดระบบตารางเวลาเรยีน
ภาษาไทยมีนอย ซ่ึงมีประมาณ 2 คาบ/สัปดาห  สงผลใหนกัเรียนไมสามารถที่จะฝกฝนการอาน และ
การเขียนภาษาไทยไดเพยีงพอ 
 นอกจากการเรียนดานทกัษะภาษาไทยแลว  การศึกษาเรื่องประเพณีไทยกเ็ปนสวนหนึง่ 
ในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนนานาชาติจะตองบรรจุไว  ทัง้นี้เพือ่ใหนักเรียนได 
มีโอกาสเรยีนรูเกี่ยวกบัวัฒนธรรมและประเพณีไทยซึ่งเปนสิ่งที่อยูรอบขางและใกลตัวนักเรยีนมาก
ที่สุด แตเนื่องจากการจัดระบบตารางเวลาเรยีนภาษาไทยมนีอย  จึงทําใหนกัเรียนไมสามารถที่จะ
เรียนรูเกี่ยวกับประเพณีไทยไดเพียงพอ  ดังนั้น  การใหนักเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
โดยการอานหนังสือจงึเปนสิง่จําเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนการพัฒนา และสงเสริมใหนักเรียนรัก 
การอาน และทราบประเพณีไทยที่อยูคูกบัคนไทยมาเปนเวลาชานาน  
 ในขณะที่สังคมมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ อยางรวดเร็ว การเรียนรูทางดาน
วิทยาการสมัยใหมจึงเปนสิง่จําเปน  ทั้งนี ้เพื่อใหทันตอความเปลีย่นแปลงตาง ๆ ในขณะเดียวกนัคน
ไทยจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกบัความเปนไทย  เพื่อใหเกิดสํานึกในความเปนไทยและกลมกลืนกับวิถี
ชีวิตของคนไทย  อันจะทําใหการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูที่สอดคลองกบัการดํารงชวีติ  ดังนั้น  
การเรียนรูเร่ืองประเพณีไทยจงึเปนสวนหนึง่ทีท่ําใหทราบถึงความเชื่อ วถิีชีวิต และสิง่ที่ปฏิบัติสืบตอ
กันมาของคนไทยตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบัน นั่นแสดงใหเหน็อยางชัดเจนวา ประเพณีไทยถือเปนเครือ่ง
สะทอนความเปนอยูของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีบรรพบุรุษไทยเปนผูคิดคนและปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ซึ่งถือเปนสิง่ที่มีคุณคาและมีความสาํคญัตอจิตใจของคนไทยที่ควรคาแกการรักษาไว
เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูและปฏิบัติสืบไป 
 จะเหน็ไดวา  การอาน เปนหัวใจสาํคัญของการศึกษา และเปนเครื่องมือสําคัญในการ
แสวงหาความรู  ความเพลิดเพลิน ตลอดจนเปนทักษะหนึ่งในการใชภาษา  ยิ่งอานมากกย็ิ่งเกิด
ความชาํนาญมาก และยิ่งไดรับประโยชนมาก ดังที่ สมถวิล  วิเศษสมบัติ (2525) กลาววา  การอาน 
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ทําใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดวา การอานมีประโยชนและมีความสําคัญเพราะเปนเครื่องมือ 
ในการแสวงหาความรู ทาํใหผูอานมีความรอบรู  สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจบัุน
ไดอยางเปนสขุ  ซึ่งสอดคลองกับที ่ ฉวีลักษณ  บุญยกาญจน (2523) กลาวไววา  การอานเปรียบ 
เสมือนกุญแจไขไปหาความรูที่มีอยูมากมายในโลก และถานาํความรูจากการอานมาใชใหเกิด
ประโยชนในการแกปญหาใหแกสังคมแลว  บุคคลเหลานี ้ จะเปนพลเมืองดีของสังคม สังคมใด 
มีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอานอยูมาก  สังคมนัน้กย็อมเจริญอยางรวดเร็ว 
 เมื่อการอานเปนสิ่งที่มีความสําคัญดังทีก่ลาวมาแลว ส่ิงที่ตามมาและมีความสําคญัเปน
อยางยิ่งที่ตองมีอยูคูกัน คือ หนงัสือ  เพราะหนังสือถือเปนเครื่องมือและอุปกรณสําคญัในการฝก
ทักษะการอาน  ดังที ่ แมนมาส  ชวลิต (2530: 7) ไดกลาววา ส่ิงจาํเปนสําหรับการรณรงคเพื่อใหรู
หนงัสือและใหอานเปนกิจนสัิยก็คือ หนงัสอื   ซึ่งจะตองมีมากจนเพียงพอแกความตองการของ
ผูอาน ตองมหีนังสือในสาขาวิชาตาง ๆ ทกุวิชา มีหนงัสือซึ่งใหความจรรโลงใจ มีรสนยิมดี และชวย
พฒันากลอมเกลาอารมณและแนวทางความคิดที่ถกูตองดวยศีลธรรม เหตุผล และมนุษยธรรม 
เชนเดียวกับคํากลาวของ กอ  สวัสดิพาณชิย (2532) เสนอไวในเรื่องขุมทรัพยในหนงัสือวา หนงัสอื 
แตละเลมเปนขุมทรัพย แตมิใชทรัพยที่เปนเงินทอง ทรัพยในหนงัสือเปนทรพัยทางปญญา ใครอาน
มากคนนัน้ไดทรัพยทางปญญามาก  ยิ่งไดอานหนงัสือที่มีคุณภาพสงูเปนประจําแลว   คุณสมบติั
ทางปญญาที่ไดก็จะดีตามไปดวย  
 การที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กสนใจอานหนงัสือและมีนิสัยรักการอานนัน้ ควรจัดหา
หนงัสือที่เหมาะกับความตองการ ความสนใจและวัยของเด็ก ตลอดจนความหลากหลายของหนังสือ
ที่เด็กสามารถเลือกอานได ดังเชน  ทัศนยี ศุภเมธี (2527: 17) เสนอวา  ไมควรยึดหนังสือเรียนเพยีง
เลมเดียวในการสอนภาษาไทย กระทรวงศึกษาธกิารจงึกําหนดใหมีหนังสืออานประกอบ หรือหนงัสือ
อานเพิ่มเติมข้ึนในหลักสูตรวิชาภาษาไทย  นอกจากนี ้จนิตนา  ใบกาซูยี (2522) กลาววา  หลักสตูร
ไดกําหนดใหเด็กมีนิสัยรักการอาน  รูจักเลือกหนังสืออาน และใชเวลาวางในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมจากหนังสือและแหลงความรูอ่ืน ๆ ดังนัน้ หนงัสืออานอื่น ๆ นอกเหนือจากหนงัสือเรียนหรือ
หนงัสืออานประกอบที่กาํหนดใหแลว  อาทิเชน หนงัสืออานเพิ่มเติม หนงัสือสงเสรมิการอาน หนงัสือ
อางอิง เปนตน หนงัสือเหลานี้ไมบังคับใหเด็กซื้อ  แตเปนหนังสือที่จัดหาไวในหองสมุดหรือตามมมุ
หนงัสือในหองเรียนเพื่อใหเดก็มีโอกาสอาน  อันเปนการสงเสริมการศึกษาหาความรู รายชื่อหนังสือ
อานเพิ่มเติม หนงัสือสงเสรมิการอาน หนงัสืออางองินี้ กรมวิชาการไดกําหนดหรือไดจัดทําสงไปจาก
สวนกลางจํานวนหนึง่แลว กรมวิชาการ  ยังไดสงเสริมใหทองถิน่และเอกชนเขียนหนงัสือเหลานี้
เพิ่มเติมใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสอานหนงัสือที่มีสาระเกี่ยวกับประสบการณจริงในทองถิ่น
ของตนและมคีวามรูกวางขวางตลอดไป 
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 จากเหตุผลดังกลาว  จะเหน็ไดวา  หนังสือมีความสาํคัญในการพัฒนาการอาน  ของ
นักเรียน  ผูวิจยัจึงไดพัฒนาหนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  เพื่อเพิ่มจํานวนหนงัสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย และเพื่อใหนกัเรียนได
เพิ่มพูนความรูความเขาใจในประเพณีไทย  ซึ่งเปนเรื่องที่อยูใกลตัวนกัเรยีน อันจะนําไปสูความรัก
และความภูมิใจในชาติไทย  นอกจากนี ้ ยงัเปนการสรางนิสัยรักการอาน  พัฒนาทักษะการอาน 
อันเปนพืน้ฐานทางการศึกษา และแสวงหาความรูในดานตางๆ  ซึ่งเปนการวางพืน้ฐานนิสัยรัก 
การอาน  เพื่อการคนควาในระดับตอไป 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาหนงัสืออานเพิม่เติม เร่ือง  ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2  โรงเรียนนานาชาติฮารโรว  กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นตามเกณฑ 80/80 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 กอน และ
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
 2.  เปนแนวทางใหครูผูสอนวิชาภาษาไทย  สามารถนําไปประยุกตใชในการสอนวิชา
ภาษาไทย เร่ือง วฒันธรรมและประเพณีไทย 
 3.  เนนการสงเสริมใหนกัเรียนมีความเขาใจในประเพณีไทยทั้ง  4 ภาค มากขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากร 
  ประชากร  ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนนานาชาติฮารโรว 
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  7 หองเรยีน  จํานวนนกัเรียน 187 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรียนนานาชาติฮารโรว 
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  1 หองเรยีน  นักเรียนจาํนวน  25 คน 
โดยใชวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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  2.1 ตัวแปรทีใ่ชในการศกึษา 
      2.1.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง 
ประเพณีไทย  
       2.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณไีทย  
  2.2  ระยะเวลาในการทดลอง  ใชเวลาในการทดลองทั้งสิน้  18 คาบๆ ละ 50 นาท ี
ใชเวลาสอน  6 สัปดาห ๆ ละ  3 คาบ  ในภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2551  
 3.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง เนื้อหาในหนงัสืออานเพิม่เติมเร่ือง ประเพณีไทย สําหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  ในหลักสูตรสถานศกึษา  ไดแก  ประเพณียี่เปง  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประเพณีผีตาโขน  ประเพณสีงกรานต  ประเพณีบวช  ประเพณีแตงงาน  ประเพณีตักบาตรเทโว 
และประเพณกีวนขาวยาคู  
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  หนงัสืออานเพิม่เติม  หมายถงึ  หนังสือที่สรางขึน้  เพือ่สงเสริมการอานและให
ผูเรียนไดหาความรูเพิ่มเติม  สามารถศึกษาไดดวยตนเอง  โดยเรียบเรยีงใหเหมาะสมกับวยั และ
ความสามารถในการอานของนกัเรียน  
  2.  หนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  หมายถงึ  หนงัสือทีม่ีสาระ
เกี่ยวกับประเพณีไทยทั้ง  4 ภาค  อันไดแก  ประเพณียี่เปง  ประเพณบุีญบั้งไฟ  ประเพณีผีตาโขน 
ประเพณีสงกรานต  ประเพณบีวช  ประเพณีแตงงาน  ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีกวนขาวยาคู 
อีกทั้งเปนหนังสือที่สงเสริมใหนกัเรียนพัฒนาทักษะในการอานและไดศึกษา หาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเอง  โดยเนือ้หามาจากหนังสือและเอกสารตางๆ 
  3.  การพฒันาหนงัสืออานเพิม่เติม หมายถงึ การนาํหนังสืออานเพิ่มเตมิที่ผูวิจยัสราง
ข้ึนไปทดลองใชและนํามาปรบัปรุงแกไขเพือ่ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   80  ตัวแรก  หมายถงึ  คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทั้งหมดทาํแบบฝกหัด 
ในระหวางเรียนถูก  คิดเปนรอยละ 80 
   80  ตัวหลงั  หมายถงึ  คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทั้งหมดทาํทดสอบหลังเรียน
ถูก  คิดเปนรอยละ 80 
  4.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณไีทย  หมายถึง  ผลที่ไดจากการอาน  เพื่อ
การเรียนรูของนักเรียนหลงัจากเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองประเพณีไทย  ซึง่วดัไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจยัสรางขึน้ และผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
  5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ือง ประเพณีไทย  หมายถึง  เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อวดัความรู-ความจํา  ความเขาใจ  และ 
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การนาํไปใชของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  ที่เรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  เปน
ขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมี  4 ตัวเลือก  จาํนวน  30 ขอ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
       
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย  
เร่ืองประเพณไีทย  หลงัการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง ประเพณไีทย 

ตัวแปรตน 
การเรียนดวยหนงัสือ 

อานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย
เร่ือง ประเพณไีทย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอตอไปนี ้
  1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับหนงัสืออานเพิ่มเติม 
   1.1  ความหมายของหนงัสืออานเพิ่มเติม 
   1.2  ความสําคัญของหนงัสอือานเพิ่มเติม 
   1.3  ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม 
   1.4  ลักษณะของหนงัสืออานเพิม่เติมที่ดี 
   1.5  การสรางหนงัสืออานเพิม่เติม 
   1.6  งานวิจัยในประเทศที่เกีย่วของกับหนงัสืออานเพิ่มเติม 
   1.7  งานวิจยัตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
  2.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับประเพณีไทย 
   2.1  ความหมายของประเพณี 
   2.2  บทบาทและความสาํคญัของประเพณี 
   2.3  ประเภทของประเพณ ี
   2.4  ประเพณยีี่เปง 
   2.5  ประเพณบุีญบั้งไฟ  
   2.6  ประเพณผีีตาโขน 
   2.7  ประเพณสีงกรานต 
   2.8  ประเพณบีวช  
   2.9  ประเพณแีตงงาน 
   2.10  ประเพณีตักบาตรเทโว 
   2.11  ประเพณีกวนขาวยาคู 
  3.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   3.2  จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.3  ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.4  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.5  งานวิจยัที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนงัสืออานเพิม่เติมเปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่ใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อพฒันา
ผูอานทั้งทางดานสติปญญา  สังคม  อารมณและจิตใจ ไดมีผูใหความหมายของหนงัสืออานเพิ่มเติม 
ไวดังนี ้
 1.1  ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  นิศา  ชูโต และคณะ (2524: 69) ไดกลาวถึง หนังสืออานเพิม่เติม สรุปไดวา หนงัสอื
อานเพิ่มเติม เปนแบบเรียนอีกประเภทหนึง่แตไมบังคับใช  เพียงแตกระทรวงศึกษาธกิารระบุรายชือ่
ไวในคําสั่งกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง การกําหนดแบบเรยีนสําหรับเลือกใช สําหรับใหโรงเรียนจัดหา
ไวสําหรับหองสมุดโรงเรียน หนงัสือประเภทนี้เคยเรียกวา หนงัสืออานประกอบ หนงัสืออานเพิ่มเตมิ
นี้จะมีเนื้อหาอางอิงหลักสูตร  แตมีรายละเอียดมากกวา  เขียนชวนอานมากกวาแบบเรียน  เพื่อให
นักเรียนไดอานเพิม่เติมดวยตนเอง  หนงัสอือานเพิ่มเติมจะมีระบุไววา  สําหรับเด็กระดับใด  วิชาใด 
หนงัสือประเภทนี้โรงเรียนจะไมบังคับใหนกัเรียนซื้อ 
  บันลือ  พฤกษะวัน (2524: 58 – 59) ไดใหความหมายไววา เปนวัสดุการอานประเภท
หนึง่ ที่มิใชแบบเรียน  แตเปนหนังสือเพิ่มเติมที่เด็กสามารถเลือกอานได  ทัง้ในและนอกเวลาเรียน 
นักเรยีนอาจใชไดในหลายลกัษณะ  เชน  อานเพื่อคนควาหาคําตอบ อานเพื่อขยายประสบการณให
ลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง  อานเพื่อความเพลิดเพลนิ  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  ชม  ภูมิภาค (2524: 129) ไดใหความหมายของหนงัสืออานประกอบไววา  หนังสือ
อานประกอบ  หมายถึง  นวนิยาย หรือไมใชนวนิยายก็ไดที่ใชเพิ่มเติม หนังสือเรียน  เพื่อเพิ่มพูน
ความสมบูรณแกประสบการณในชั้นเรียน  เพื่อสนองความแตกตางของบุคคลในดานความสามารถ 
ในการอาน  ความสนใจ และประสบการณ 
  ปราณี  เชยีงทอง (2526: 76) และ ภิญญาพร  นิตยะประภา (2534: 39) ไดกลาวถงึ
หนงัสืออานเพิม่เติมไวตรงกนัสรุปไดวา  หนังสืออานเพิ่มเติม  เปนแบบเรียนอีกชนิดหนึ่ง  ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกาํหนดไว  แตเปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเพิม่เติมไปจากหนังสือแบบเรียน 
หรือเพิ่มเพื่อประกอบหนังสอืแบบเรียนใหสมบูรณข้ึน  เปนหนังสือที่มปีระโยชนอยางยิ่ง   เพราะ
นอกจากจะใหความรูเพิม่เตมิแลว  การเสนอเรื่องหรือการเขียนนาอาน และอานเพลินกวาหนงัสอื
แบบเรียน  ซึ่งสวนใหญมักจะมีแตขอเท็จจริง  สําหรับเดก็เริ่มอานหนังสืออานเพิ่มเตมิ  จะชวยให
การอานแตกฉานขึ้น 
  ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน (2527: 3) ไดใหความหมายของหนงัสืออานเพิม่เติม สรุปได
วา หนังสืออานเพิม่เติม คือ หนงัสือทีน่ักเรยีนอานแลวไดความรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซึ้ง และ
กวางขวางยิ่งขึ้น  เปนการเสริมเนื้อหาทีม่อียูในหนงัสือเรียน  หนังสือเหลานี้  อาจเขยีนขึ้นตาม 
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หลักสูตร หรือบางเลมเปนหนังสือที่มีในทองตลาด  แตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวของ และเสริมหลักสูตร 
ก็อาจใชเปนหนังสืออานเพิ่มเติมได  หนังสอืเลมใดเลมหนึ่ง  อาจใชไดกับหลายชัน้และหลายกลุม
ประสบการณ 
  ศิวภร  โควศวนนท (2533: 13) ไดสรุปความหมายของหนงัสืออานประกอบวา  เปน
หนงัสือทีก่ระทรวงศกึษาธิการ  กาํหนดใหนักเรียนเลือกอานตามความสนใจ และความสามารถ 
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดคนพบความสามารถ และความสนใจในการอานของตน 
  กรมวิชาการ (2534: 67) ไดใหความหมายเกี่ยวกับหนงัสืออานเพิ่มเตมิไววา หนงัสอื
อานเพิ่มเติม  หมายถงึ  หนงัสือที่มีสาระองิหลกัสูตร  สําหรับใหนกัเรียนอาน  เพื่อศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมดวยตนเอง  ตามความเหมาะสมกบัวัย และความสามารถในการอานของแตละบุคคล 
หนงัสือประเภทนี ้ เคยเรียกวา  หนงัสืออานประกอบ 
  ถวัลย  มาศจรัส (2538: 3) กลาวถงึหนงัสืออานเพิ่มเติมไววา  หนังสืออานเพิ่มเติม
เปนหนงัสือทีม่ีสาระอิงหลักสูตร  สําหรับใหนกัเรียนอาน  เพื่อศึกษาหาความรูเพิม่เตมิดวยตนเอง
ตามความเหมาะสมของวัย  และความสามารถในการอานของแตละบุคคล 
  จากความหมายของหนงัสืออานเพิ่มเติมทีก่ลาวมาขางตน  สรุปไดวา  หนงัสืออาน
เพิ่มเติมเปนหนังสือที่จัดทาํขึ้น  เพื่อเพิ่มพนูความรูใหกวางขวางขึน้  นอกเหนือจากหนังสือเรียน 
และมีเนื้อหาสาระทีน่าสนใจเหมาะสมกับวยั  ผูอานสามารถเลือกอานไดตามความสามารถ และ
ความสนใจ  โดยที่ผูอานสามารถศึกษาเพิม่เติมดวยตนเองทัง้ในเวลา และนอกเวลาเรียน 
 1.2  ความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  หนงัสืออานเพิม่เติมมีความสําคัญชวยเสรมิคุณคาในการอานหนงัสือ  เนื่องดวย
หนงัสืออานเพิม่เติมเปนเครือ่งมือสงเสริมการเรียนการสอนใหลึกซึง้ และกวางขวางยิ่งขึ้น 
  กองวิจยัทางการศึกษา (2529) ไดกลาวถงึความสาํคัญของหนังสือสงเสริมการอาน
หรือหนังสืออานเพิม่เติมไวโดยสรุปวา หนงัสือสงเสริมการอานจะชวยสงเสริมความเจริญงอกงาม
ทั้งทางดานปญญา ทางดานอารมณ และทางดานสังคม  ตลอดจนการปลูกฝงอุดมคติอันดีงามใน
การดํารงชวีิต  
  บุญเทือง  สิงหสี (2533) ไดกลาวถึงหนงัสอือานประกอบในแงของความสําคัญวา
ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเลือกอานหนงัสือตามความสามารถของตน  คือ  ชวยเหลือนกัเรียน 
ที่เรียนออนใหหาความรูใหทนัเพื่อนไดดวยการอานหนังสอืที่มีความรูระดับตํ่ากวาชั้นเรียน  เสริม 
ความรูนกัเรียนที่เรียนเกงใหกวางขึ้นดวยการอานหนงัสืออานประกอบที่มีระดับสูงขึน้ไป  ซึง่
นอกจากจะเปนการเรียนดวยตนเองแลว  ยังชวยใหนักเรียนรูจักหาความเพลิดเพลนิยามวางดวย
การอานหนังสอื 
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  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2531: 5 – 6) ไดกลาวถึงความสาํคญัของหนงัสือ 
อานเพิ่มเติมไว  2 ประเด็น  ดังนี ้
   1.  สําหรับครู ที่ทาํหนาที่สอน และชวยนักเรียนใหมีความรูตามทีห่ลักสูตรกําหนด 
หรือตามเนื้อหาที่มีในหนงัสอืเรียน  จําเปนที่ครูจะตองมีความรูมากกวาที่ปรากฏในหนังสือเรียน  ครู
จะตองหาความรูเพิ่มเติมจากหนังสืออ่ืนๆ  เพื่อเตรียมการสอน เพื่อตอบคําซักถาม  ตลอดจน  เพือ่
แนะนาํใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม  ในเร่ืองราวตางๆ  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองให
กวางขวางขึน้ตามจุดมุงหมายของหลักสตูร   ครูจึงตองรูจักหนงัสืออ่ืนๆ  ดังกลาวใหมากพอที่จะ
ทราบวา  หนงัสือเลมใดมีความยากงาย  เหมาะสมแกนกัเรียนที่จะอาน และทําความเขาใจไดเอง 
   2.  สําหรับนกัเรียน  ถานกัเรียนอานหนงัสอืสําหรับวิชาหนึ่งเพียงเลมเดยีว  ความรู
ที่ไดคงจะแคบไป  เพราะหนงัสือบรรจุเนื้อหา  สารประโยชน ตามที่หลักสูตรกําหนด  เพื่อหวงัผลให
เกิดแกนักเรียนในระดับปานกลางเทานัน้  การไดมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเอง  ตลอดจนการได
แลกเปลี่ยนความรูที่ไดศึกษามาถายทอดความคิดระหวางกนั  จะชวยใหนกัเรียนบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรไดดีข้ึน 
  นอกจากนี ้ กรมวิชาการ (2534: 68) กลาววา  หนังสืออานเพิ่มเติม  นอกจากจะเปน
เครื่องมือสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิารแลว ยังมบีทบาทที่สําคญั
คือ 
   1.  สงเสริมความรู และประสบการณตาง ๆ ใหกวางขวาง และลึกซึง้  มีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวกบัความรู หรือทักษะ ความคดิรวบยอด หลกัการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เร่ือง  ซึง่เปนประโยชนแกผูอานในการดําเนินชวีิต  การศกึษาหาความรู รวมทัง้กอใหเกิดความเจริญ
งอกงาม และพัฒนาการในดานตาง ๆ  
   2.  สงเสริมสติปญญา มีลักษณะที่สงเสรมิพัฒนาการทางสติปญญา  การสงเสริม
หรือเปดโอกาสใหผูอานไดพฒันาทักษะในการสังเกต  การตีความ การเปรียบเทียบ การใชเหตุผล 
การจําแนกแจกแจง  การวิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคา  ตลอดจนนาํความรูและทกัษะ
เหลานั้นไปใชใหเปนประโยชนในการแกปญหาตาง ๆ 
   3.  สงเสริมเจตคติที่เหมาะสม  สอดแทรกแนวความคดิที่ชวยใหผูอานเกิดเจตคต ิ
ที่เหมาะสมในการนาํความรูไปใช  ตามแนวทางที่พงึประสงคใหเปนประโยชนแกตน และสวนรวม 
   4.  สงเสริมความเขาใจ เปนการเสนอเนื้อหาสาระในลักษณะที่สงเสรมิใหผูอาน
สามารถทําความเขาใจเรื่องราวได  การใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับความรู และประสบการณ
ทางดานการใชภาษาของผูอาน  เสนอเนือ้หาตามลําดบัข้ันตอนของความรู และตามพฒันาการ 
ทางสติปญญาของผูอาน  การใหตัวอยางที่เหมาะสม  ตลอดจนใชเทคนิควิธ ีหรือเครือ่งสงเสริม 
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ความเขาใจอืน่ๆ  เชน  ภาพประกอบ  แผนภูมิ  ตาราง  คําถาม  อภิธานศัพท  เปนตน 
   5.  สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง   มีลักษณะทีก่ระตุนใหผูอานเกิด 
ความสนใจ และกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง  ผูเขียนควรพิจารณาเสนอเรื่องราว 
ที่เด็กแตละวยัสนใจ  เนนใหเห็นความสาํคญัและประโยชนของเรื่องราวที่เสนอ  ซึ่งสมัพันธเกีย่วของ
กับผูเรียน  สอดแทรกคําถามยั่วยุตางๆ  ตลอดจนเสนอแนะหนงัสืออ่ืนๆ ที่ผูอานอาจจะไปศึกษาให
กวางขวาง และลึกซึ้งขึน้ตามความสนใจของตนเองได 
  จากความสําคัญของหนงัสอือานเพิ่มเติม หรือดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา
หนงัสืออานเพิม่เติม  เปนสื่อการสอนที่สําคัญทั้งตอผูเรียนและผูสอน  เปนหนังสือทีช่วยสงเสริมให
ผูอานมีความรูมากขึ้น  ชวยการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนออน  เสริมความรูของนักเรียนที่เรียนเกง อีก
ทั้งยังชวยใหผูอานพัฒนาทั้งสติปญญา  อารมณและสังคม และชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานอีกดวย 
 1.3  ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม 
  หนงัสืออานเพิม่เติมมีจุดประสงคใหผูอานไดเนื้อหาสาระ  ความรู และความเพลิดเพลนิ 
ไดมีผูแบงประเภทของการเขียนหนงัสืออานเพิม่เติม  ดังนี ้
  กรมวิชาการ (2534: 70) ไดแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม  คือ 
   1.  รูปแบบเรียงความ  สามารถแบงเปนประเภทยอย ๆ ได  ดังนี ้
    1.1  การเขียนอธิบาย 
    1.2  การเขียนบรรยาย 
    1.3  การเขียนอภิปราย 
    1.4  การเขียนเปรียบเทยีบ 
    1.5  การเขียนสืบคน 
    1.6  การเขียนแกปญหา 
    1.7  การเขียนวิเคราะห 
    1.8  การเขียนพรรณนา 
   2.  รูปแบบนทิาน 
   3.  รูปแบบนยิาย 
   4.  รูปแบบคําประพันธ  
  สวนใหญหนังสือที่มุงเสนอความรู  ความคดิรวบยอด  หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  มกัจะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบเรียงความมากกวารูปแบบอื่น และโดยทัว่ไปแลว
หนงัสือเลมหนึ่ง  มกัจะเสนอเนื้อหามากกวารูปแบบเดียว 
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  ลมุล  รัตตากร (2529: 48)  ไดสรุปประเภทของการเขียนหนงัสืออานเพิม่เติมที่เด็ก 
และเยาวชนชอบอาน  ดังนี ้
   1.  การเขียนสารคดี 
   2.  การเขียนบนัเทงิคด ี
    2.1  การเขียนนวนิยาย 
    2.2  การเขียนเรื่องสั้น 
   3.  การเขียนนทิาน 
   4.  การเขียนรอยกรอง 
  นอกจากนี ้ จนิตนา  ใบกาซูยี (2533: 24)  ไดแบงประเภทหนังสือสําหรับเด็กออกเปน  
3 ประเภท  ดังนี ้
   1.  หนงัสือเรียน ซึง่ใชเรียนในโรงเรียน มุงใหความรูตามหลักสูตรเปนหลักใหญ 
   2.  หนงัสืออานทัว่ไป ที่มิใชหนงัสือเรียน  ซึ่งมุงหมายใหความรู หรือความ
เพลิดเพลนิอยางใดอยางหนึง่ หรือใหทัง้ความรูและความเพลิดเพลนิควบคูกันไป แบงออกไดหลาย
ลักษณะ  เชน  หนังสือภาพ  หนงัสือภาพประกอบเรื่อง  นิทาน  นิยาย  สารคดีประเภทตางๆ 
   3.  นิตยสาร วารสารและการตูน  ซึง่เปนหนังสือที่มุงหมายใหผูอานไดรับความ
เพลิดเพลนิและสาระความรูควบคูกันไป  โดยมีเนื้อหาเปนเรื่องสัน้ๆ  อาจจบในตวัเอง ในฉบบัเดียว กนั 
หรือตอเปนตอนๆ  ในแตละฉบับก็ได 
  จากแนวคิดตางๆ ในการแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเตมิ ดังที่ไดกลาว
มาแลวนั้น สรุปไดวา ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมม ี 2 ประเภทใหญๆ  คือ  การเขียน
รอยแกว  ซึ่งอยูในรูปของสารคดี  นิทาน  บันเทงิคดี  ประเภทที่สอง  คือ  การเขียนแบบรอยกรอง
เปนการแตงดวยคําประพันธประเภทรอยกรอง  เชน  คําคลองจอง  กลอน  กาพย  เปนตน  ซึง่
ผูเขียนจะใชรูปแบบใดในการเขียนนั้นขึน้อยูกับความชาํนาญ วัตถุประสงค และลักษณะของเนื้อหา 
โดยคํานงึถงึความเหมาะสม และความสนใจของผูอานเปนสําคัญ 
 1.4  ลกัษณะของหนังสืออานเพิ่มเติมที่ดี 
  หนงัสืออานเพิม่เติมที่ดีนั้นจะตองเปนหนังสือที่มีสวนชวยสรางสรรคและพัฒนาผูอาน 
ซึ่ง สุพัตรา  ชมุเกตุ (2522) ไดกลาวไววา หนงัสืออานประกอบที่ดีจะตองมีเนื้อหาทางวิชาการแทรก
อยูในเนื้อที่สรางขึ้นในลักษณะของเรื่องสัน้  โดยไมรูสึกวา  เปนหนังสอืเรียน ใชชื่อเร่ืองที่นาสนใจ 
และมีภาพประกอบ และ ประกิต  วัฒนานุกิจ (2533) ไดกลาวถึง ลักษณะของหนังสืออานประกอบ
ที่ดีวา  จะตองมีการพมิพภาพและตัวอักษรชัดเจน ชื่อเร่ืองและภาพใหดึงดูดความสนใจ ขนาดของ
ตัวอักษรและรูปเลมเหมาะสมกับอาย ุ จัดหนาหนังสือโปรงตา  ภาพกบัตัวอักษรไมทับกนั คุณภาพ
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ของกระดาษด ี เนื้อหาถูกตอง  สนุกเราใจ  ไมยาวหรือส้ันเกินไป  ภาพประกอบประณีต  สีสวย 
สอดคลองกับเร่ือง และขนาดของรูปเลม 
  ทัศนีย  ศุภเมธี (ม.ป.ป.: 159 – 190) ยังไดกลาวถึงลักษณะของหนังสืออานประกอบ 
ที่ดีที่สามารถนํามาใชพฒันานักเรียนได มลัีกษณะ  ดังนี ้
   1.  เนื้อหาของหนงัสืออานประกอบ ผูเขียนจะตองใหอยูในขอบขายของหลกัสูตร 
โดยมคีวามมุงหมายเพื่อสงเสริมทักษะดานการอาน และเสริมความรูในวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ 
   2.  หนงัสืออานประกอบควรมีรูปภาพประกอบ  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
ควรมีรูปภาพมากๆ การมีรูปภาพประกอบ  เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลนิในการอานไป
ดวยและรูปภาพ  ยังเปนเครือ่งมือในการตีความจากเนื้อหาของแตละหนา และรูปภาพที่ดีตองเปน
การสรางเสริมความคิดสรางสรรคใหแกผูอานดวย 
   3.  หนงัสืออานประกอบในแตละระดับชั้นควรมีเนื้อหาที่มีความยากงายเหมาะสม
กับวัยและความสามารถในระดับชั้นนัน้ๆ และเนื้อหาควรมีความสนุกสนาน  โดยมคีวามเคลื่อนไหว 
เชน  เขียนใหเปนลักษณะทีม่ีตัวละครดําเนินเรื่องราว  จงึจะทําใหนาสนใจชวนอาน 
   4.  ภาษาแตละคําที่ใชในหนงัสืออานประกอบ  ถาเปนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 – 2  ควรใชประโยคสั้นๆ ใชคําสัน้ๆ ใชคําซ้ําๆ กนัใหมาก  เพื่อเปนการสงเสริมการจําคํา และ
คําที่ใชควรเปนคําพืน้ฐาน และคําที่มีอยูในหนังสือแบบเรียนของเด็ก สวนระดับชัน้ประถามศึกษา 
ปที่ 3 – 4  ควรใชประโยคยาวขึ้น ใชวลีขยายประโยค หรือใชประโยคซอนทีพ่อเขาใจงายไดบาง  
สวนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 – 6  การใชภาษาแตละเรื่องราวที่เขยีนติดตอกันยาวไดมากขึ้น 
   5.  หนงัสืออานประกอบ ควรมีรูปเลมกะทดัรัด เหมาะมอื และทนทาน ชื่อเร่ือง 
ตองนาสนใจ และสอดคลองกับเนื้อเร่ือง 
   6.  เนื้อหาและรูปภาพควรมีความสมัพนัธกัน และจะตองแสวงหาความเปนจริง 
ทั้งนี้แลวแตชนิดของเนื้อหาและจุดมุงหมาย 
   7.  หนงัสืออานประกอบควรจะมีกิจกรรมทายเลม เพื่อใหเด็กไดทาํกิจกรรมตางๆ 
หลังจากไดอานหนังสือแลว  เชน  การตั้งคาํถาม  การวาดภาพ  ระบายสี  เปนตน 
  จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา ลักษณะของหนงัสืออานประกอบที่ดีนัน้ ตองมี
เนื้อหาตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก  มกีารเขียนเรื่องใหความรูแตกตางจากหนงัสอื
เรียน  ใหความเพลิดเพลินในการอาน เหมาะสมกับวยั  ขนาดของเรื่องไมส้ันหรือยาวเกนิไป  มกีาร
จัดพิมพและการจัดรูปเลมทีดี่  มีภาพประกอบและชื่อเร่ืองที่สอดคลองกนั และดึงดดูความสนใจไดดี 
นอกจากนี้ตัวอักษรที่ใชควรเหมาะสมกับเด็กแตละวัย 
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 1.5  การสรางหนังสืออานอานเพิ่มเติม 
  การสรางหนังสืออานเพิ่มเตมิจะตองมีเกณฑสรางที่เหมาะสม และเอื้อประโยชนตอ
ผูอานมากที่สุด  นอกจากนี ้  ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับเด็กแตละวัย  ใหความรู  ความ
เพลิดเพลนิ  สงเสริมความคดิสรางสรรค และจินตนาการ  ซึง่มีผูศึกษา และตั้งเกณฑในการสราง
หนงัสือ  เพื่อนาํมาใชเปนหนงัสืออานเพิ่มเตมิไว  ดังนี ้
  บันลือ  พฤกษะวัน (2524: 83) ไดใหหลักเกณฑในการพจิารณาหนังสอืสําหรับเด็กไว
ดังนี ้
   1.  ลักษณะรปูเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด  
5” x 8”  การเย็บเลม  เขาปกควรมั่นคงแข็งแรงทนทานตอการใช  การจัดหนากระจางชัดเจน  มี
ชองวางดูสวยงาม  ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร ไมควรพิสดาร  
มีภาพประกอบ  เพื่อดึงดูดใจและชวยสรางความเขาใจ 
   2.  การวางโครงเรื่อง  ตองตดิตอสืบเนื่องเปนเรื่องราว  มีเหตุผลเปนไปตาม
ธรรมชาติ  เร่ืองราวควรสัมพนัธกับพืน้ฐานและประสบการณของเด็ก และชวยพัฒนาในดานความ
สนใจ  มุงความรูสึกเกิดอารมณรวม และสอนใหเกิดความรูสึกนกึคิดไปในตัว  การดําเนนิเรื่อง  ควร
เต็มไปดวยความรัก  ความอบอุนในครอบครัว  ความเทาเทยีมกนั ควรมีตลกขบขัน หรือความราเริง
สนุกสนาน  สอดแทรกแสดงถึงความสําเร็จ  สุข สมหวัง  ชี้ผลความพยายาม คุณธรรม  สอดคลอง
ทั้งในดานเหตผุล สถานการณ  ประเพณี 
   3.  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาทีน่ยิมใชในสงัคม  ตรงตาม
สมัยของเรื่อง สอดแทรกอารมณขัน 
   4.  การจัดภาพ  ตองกระจางชัด  ตัวละครนอย  สามารถเนนใหเห็นเดนชัด  
ไมซับซอน  ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว  มีชีวิตชีวา  การเคลื่อนไหวตรงกับความเปนจริง ไมกอให 
เกิดความเขาใจผิดได  การบรรยายภาพ  คํานงึถงึความถกูตองตามเนื้อหา และภาพตองถูกสวน
สัมพันธกนั  คือ  คงบุคลิกทีแ่สดงจุดเดน ดอย ของตัวละคร 
  ฉวีวรรณ  คูหาภินันท (2527: 21)  ไดกลาวไววา  หนงัสือสําหรับเด็กวัย 10 – 20 ป 
(กอนวยัรุนจนถึงวยัรุน)  เด็กวัยนี้อานหนังสือไดคลองแลว  ฉะนัน้หนงัสือสําหรับเด็กวัยนี ้ ควรมี
ลักษณะ  ดังนี ้
   1.  ตัวอกัษรขนาดตัวพิมพธรรมดา 
   2.  มีภาพสีและขาวดําตามความเหมาะสม (ลดจํานวนลงได) เร่ืองประมาณ 70%  
รูปภาพประมาณ  30%  
   3.  ใชภาษางาย ๆ สํานวนงาย ๆ ภาษาวยัรุนนยิมใช แตไมใชคําแสลง 
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   4.  เนื้อเร่ืองดี มีความสมจริงมากขึ้น เปนเรือ่งของเด็กในวัยเดียวกนั หนังสือควรมี
ทั้งประเภทใหความรู และความเพลิดเพลนิ  เนื้อหาอยูในความสนใจของเด็กวัยรุน  ไมเปนการ 
ส่ังสอน  แตแนะและยกตัวอยางใหเห็นจริง 
   5.  มุงใหสรางจินตนาการและเกิดความคิดสรางสรรค 
   6.  เปนลักษณะหนงัสือฉบับกระเปา  
   7.  หนาปก ภาพวาดนาสนใจ 
   8.  ความยาว 150 – 200 หนา ข้ึนไป 
  ภิญญาพร  นติยประภา (2534: 92 – 95) เสนอแนะขั้นตอนการทําหนังสือสรุปไดวา 
   1.   ศึกษาหาความรูเกีย่วกบัการทาํหนงัสือสําหรับเด็ก  โดยศึกษาจากหนังสือที่
ชนะการประกวด  หาความรูจากตํารา  เอกสารตางๆ  ผลงานวิจยั  ความสนใจในการอานของเด็ก  
ลักษณะหนงัสอืที่เด็กชอบ  ผลงานของนกัเขียนตางๆ  เขาศึกษา  อบรม  สัมมนา  เกีย่วกับการสราง
หนงัสือ  ศึกษาคนควาเกีย่วกับเนื้อเร่ืองทีจ่ะเขียน  เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถกูตอง 
   2.  เลือกเนื้อหา  อาจนําเนื้อเร่ืองมาจากสภาพของทองถิน่ หรือมาจากหลักสูตร  
นอกจากนีย้ังสามารถหาเนือ้หาไดจากการศึกษาความสนใจและความตองการอานของเด็กวัยตางๆ  
และตองตัดสินใจใหแนนอนวาจะเขียนใหเด็กวยัใดอาน  เพราะเนื้อหาสาระ  บทสนทนา  ภาษาที่ใช
และตัวละคร  ตองใหสมจริงกับวัยของเด็ก 
   3.  เขียนโครงเรื่อง  ก็คือ  การวางแผนเบื้องตนโดยการเขยีนหวัขอเร่ืองตามขั้นไว
กอน  เพื่อใหเร่ืองดําเนนิไปอยางมีระบบระเบียบตามลาํดับข้ันไมสับสน  เมื่อลงมือเขียนเรื่องให
สมบูรณผูเขียนอาจเปลีย่นแปลงโครงเรื่องไดตามความเหมาะสม  การเขียนโครงเรื่องแบงออกเปน  
2  แบบ 
    3.1  การเขียนโครงเรื่องหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก  คือ  การเขียนหวัขอเร่ือง
ตามลําดับข้ัน  แบงบท  ใหทราบวาหนงัสือเร่ืองนี้มกีี่บท  แตละหัวขอเร่ืองอะไรบาง  ซึ่งเปรียบ 
เสมือนหนาสารบัญของหนงัสือนั่นเอง  เพือ่จะไดใชเปนแนวทางในการเขียนเนื้อหาตอไป 
    3.2  การเขียนโครงเรื่องหนังสือบันเทงิคดสํีาหรับเด็ก คือ  การเขียนเนื้อเร่ืองยอ
ใหเหน็วาเนื้อเร่ืองเปนไปในแนวใด  มีตัวละครเชนไร  มีใครบาง  มีการดําเนนิเรื่องอยางไร  จบ
อยางไร  เปนการเขียนสัน้ๆ  ขอสําคัญ  คือจะตองมีแกนของเรื่องหรือสาระแนวคดิ  โครงเรื่องม ี
สวนสาํคัญตอเนื่องกันดงันี ้ เร่ิมจุดเริ่มตน  เนื้อหาการดําเนินเรื่อง  และจุดจบของเรื่อง 
   4.  เนื้อเร่ืองยอ  เปนการเขยีนเพื่อบอกใจความสาํคัญของเรื่อง 
   5.  การเขียนบทสคริปต  เปนการนําเรื่องราวที่ไดจากเคาโครง  หรือเนือ้เร่ืองยอมา
เขียนบอกขัน้ตอนเนื้อเร่ือง  โดยบอกแตละหนาของหนงัสือต้ังแตหนาปกจนถึงหนาสุดทายเปน
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อยางไร  การเขียนบทสคริปตนี้จะเปนแนวทางในการจัดวางภาพและรปูเลมของหนังสือไดวา  
หนงัสือเร่ืองนีใ้นแตละหนาจะมีภาพอะไรบาง  คําบรรยายอะไรบาง และมีกีห่นา 
   6.  การทาํดัมมี่  คือ  การทําหนงัสือจําลองของหนงัสือเดก็ที่จะทาํขึ้นมาอาจนํา
รายละเอียดทีไ่ดจากการเขียนบทสคริปตนาํมาเขียนและวาดรูปประกอบ 
   7.  การทาํรูปเลม  คือ  ทาํหนังสือจริงๆ ไดแก  วาดภาพ  คําบรรยาย  การวางหนา  
การจัดภาพใหเหมาะสม  สําหรับขนาดของรูปเลมมีหลายขนาดทีน่ิยม คือ  ขนาดเลก็  13.0 x 18.5  
เซนติเมตร หรือ 16 หนายก  ขนาดกวาง  14.6 x 21.0 เซนติเมตร หรือหนายกใหญ  ลักษณะรูปเลม 
มี  2 ลักษณะ คือ  แบบแนวตั้งและแบบแนวนอน  การเย็บเลมได  2  วิธี  คือ เย็บขาง  โดยเรียงหนา
แลวเจาะรูขางๆ 3 – 4 และเย็บตรงกลางหนังสือ 
   8.  การตั้งชื่อเร่ืองที่นาสนใจ  นาตื่นเตน  นาติดตามอานและทําใหเดาไดวา เปน
เร่ืองเกี่ยวกับอะไร  รูจักใชถอยคําสํานวนทีช่วนติดใจ  ซึ่งเปนกลวิธีอยางหนึ่ง  ตองตัง้ใหเด็กเกิด
ภาพพจน  ซึง่มีขบวนการตั้งดังนี้  ต้ังจากชือ่ตัวเอกของเรือ่ง  จาํนวนตัวละคร  เนื้อเร่ือง  สถานที ่ 
และจากลักษณะรูปรางหนงัสือ 
  นอกจากนี ้จนิตนา  ใบกาซูย ี(2542: 10) ไดกลาวถึง ส่ิงที่ควรรูสําหรับการเขียนเรื่อง
สําหรับเด็ก  สรุปได  ดังนี ้
   1.   เนื้อหา  วตัถุประสงคชดัเจนเพยีงเรื่องเดียว  เร่ืองชดัเจน  ไมสับสนยุงยาก 
ความยากงายใหเหมาะสมกบัวัยของเด็ก  เนื้อหาสนกุสนานเพลิดเพลนิ ตัวละครแสดงความ
เคลื่อนไหวใชตัวละครไมมาก  ใชภาพดําเนินเรื่องแทน ไมมีบทบรรยายมากเกนิไป 
   2.  รูปแบบการเขียนเนื้อหามีทั้งนทิาน  นยิาย  นิทานพืน้เมือง  เร่ืองสัน้  สารคดี 
บทความ บทละคร บันทึกเรื่อง เรียงความ รวมทั้งฉนัทลักษณทกุรูปแบบ  จะมเีร่ืองราวอยูดวย และ
ใชรูปแบบอยางเหมาะสมกลมกลืน อานเขาใจงายและรูเร่ืองเร็ว 
   3.  รูปภาพเปนสิ่งสาํคัญ เดก็เล็กควรมีรูปภาพ  อาจเปนภาพการตูน คือ  ภาพ
ลายเสน  ภาพถาย หรือภาพวาดเหมือนจรงิ  ภาพจะตองเนนภาพส ีโดยเฉพาะเด็กเลก็ ๆ  ภาพ
จะตองชัดเจนถูกตองไมเลอะเลือน 
   4.  ภาษาและสํานวนที่ใชงายๆ ประโยคสัน้ๆ คําซ้าํชวยในการเรียนภาษา ใชภาษา
ที่ถูกตองตามอักขรวิธีภาษาไทย  ไมใชภาษาเขียน 
   5.  ขนาดตัวอกัษร ตัวโต ชัดเจนไมใชตัวประดิษฐ  ควรประมาณ  32.5 – 24.3 มม. 
   6.  รูปเลม  กะทัดรัด  ไมใหญหรือเล็กเกนิไป วัยเด็ก ป.1 – ป.4  ควรมคีวามหนา 
ระหวาง 10 – 30 หนา  มีการจัดหนาใหเหมาะสมกับรูปเลม 
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   7.  เทคนิคการเขียนเรื่องใหสนุกสนาน  ใหความสุขใจ  เสริมสรางจนิตนาการ
ในทางสรางสรรค ใหความรู หรือไดอารมณที่พงึปรารถนา  มีจุดคิดทีแ่นนอน เคาโครงเรื่องชวน
ติดตาม สํานวนภาษาดีตรงกับรสนิยมของเด็ก  นอกจากนี้  ควรตั้งชื่อเร่ืองทีน่าสนใจสั้น ๆ มี
ความหมายสมบูรณในตัว การสรางฉาก ระยะเวลาตัวละครเหมาะสม 
  จากหลักเกณฑดังกลาว จะเห็นไดวา  การจัดทําหนงัสอืสําหรับเด็กตองคํานงึถงึ
ลักษณะหลายประการที่จะใชเปนหลักในการเขียน  ซึง่ลาํดับแรกตองทราบกอนวาจะเขียนเรื่อง
อะไร ใหใครอาน และเพื่อใหผูอานไดรับประโยชนอะไร  การผกูเรื่องควรมีความสมจริง  ทาํให
ผูอานไดรับความรูจากการอานหนงัสือนัน้ ๆ นอกจากนี้  ยังตองพิจารณาเกี่ยวกับการใชภาษา 
ภาพ  ตัวอักษร  ขนาดรูปเลมใหเหมาะสมกับวัยของผูอานดวย 
 1.6  งานวิจัยในประเทศทีเ่กี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
  นภาลัย  สุวรรณธาดา (2524)  ไดสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย  เร่ือง  
หิโตปเทศคาํกลอน  สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยเรียบเรียงใหม  จากหนังสือ หิโตปเทศ
ฉบับแปลโดย เสถียรโกเศศ แลวนําไปทดลองใชกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 100 คน 
ผลปรากฏวา หนงัสือที่สรางขึ้นทําใหนักเรยีนเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีข้ึน อีกทัง้ยังไดความเพลิดเพลิน
จากการอานดวย 
  ฤดีมล ปรีดีสนทิ (2524) และ สมศรี  ทองชัน้ (2524) ไดสรางหนงัสือสงเสริมการอาน
สําหรับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย โดยใชเนื้อเร่ืองจากนิทานพืน้บานถิ่นอีสาน สรางเปนรอยกรอง
และรอยแกว  ตามลําดับ  เพื่อใหแตกตางกัน  นําไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียน  และครู
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จากการใหตอบแบบสอบถามภายหลงัการอานหนังสือที่สรางขึน้
ผลปรากฏวา หนงัสือทัง้สองเรื่องมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีสวนประกอบตางๆ ดี  นักเรียน
ใหความเหน็วา หลังจากอานหนังสือนี้แลว  ตองการอานหนังสือประเภทอื่นๆ ตอไป 
  บุญเทือง  สิงหสี (2533) ไดสรางหนงัสืออานประกอบจากจารีต “ฮีต 12” ของอีสาน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยสํารวจความเห็นจากกลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูทรงคุณวฒุิ
หรือผูเชี่ยวชาญทางหนังสือสําหรับเด็ก  ครูภาษาไทย และนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอ 
บัวใหญ  ผลการวิจัยพบวา  หนงัสือเร่ือง  “ฮีต 12“  เปนหนังสือที่มีประสิทธิภาพ  อยูในระดับดี 
เหมาะสมที่จะเปนหนงัสืออานประกอบสาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  ในภาคอีสาน และ
หลังจากที่นกัเรียนอานหนงัสือแลว  นักเรยีนชอบเพราะเห็นวาใหความรูแปลกใหม  เนื้อเร่ืองสนุก 
นอกจากนี ้ ยงัชวยสงเสริมและเผยแพรใหเหน็ความสาํคัญของประเพณี  ทําใหรักและภูมิใจใน
ประเพณีทองถิ่นของตน 
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  อรวรรณ  กลิน่เทยีน (2534) ทําการวจิัยเรื่อง  การสรางหนงัสืออานประกอบวิชา
ภาษาไทย  ชดุ วัฒนธรรมพื้นเมือง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน  4 เร่ือง  คือ  
ชีวิตใหมของตน พาดผา... พาไปเหยย  ลําปลาบึก และเรือไฟของนาง  พบวา  ผลสัมฤทธิท์าง 
การอานกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรยีน  ซึง่เรียนดวยหนงัสืออานประกอบ แตกตางกันอยาง
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนใหความเหน็วา  หนังสืออานประกอบชุด  วฒันธรรม
พื้นเมือง  มีความเหมาะสมทีจ่ะใชเปนหนงัสืออานประกอบของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  กรกนก  ลัธธนันท (2539: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาโดยพัฒนาและทดลองใช
หนงัสืออานเพิม่เติมส่ิงแวดลอม เร่ือง “เร่ืองของปา”  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  พบวา 
คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังการอานหนงัสืออานเพิ่มเติมสูง
กวากอนการอานหนงัสืออานเพิม่เติม และสูงกวากลุมควบคุม 
  ชณัฐดา  ฤทธิแ์ดง (2542: 88)  ไดสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีทองถิน่ 
สมุทรปราการ  สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจยัพบวา  หนังสือสงเสริมการอาน
ที่ผูวิจยัสรางขึน้มีประสิทธิภาพ  87.78/86.67  เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กาํหนดไว
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีทองถิน่สมทุรปราการ หลังการอานสงูกวากอนการอาน 
  นุจรินทร  ถิ่นทัพไทย (2547: 83) ไดศึกษาการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง “เหด็
ในระบบนิเวศปาสะแกราช”  สําหรับนักเรยีนชวงชัน้ที ่3  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนอานหนงัสืออานเพิ่มเตมิ 
คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนงัสืออานเพิ่มเตมิ คร้ังที ่2 สูง
กวา กอนอานหนงัสืออานเพิม่เติม คร้ังที่ 1  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติม  
เร่ือง “เห็ดในระบบนเิวศของปาสะแกราช”  อยูในเกณฑดีมาก 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับหนงัสืออานเพิ่มเตมิ  หนงัสือสงเสริมการอาน และ
หนงัสืออานประกอบ  สรุปไดวา หนงัสืออานเพิ่มเติมเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึง่ที่ใหความรู
ดานเนื้อหา  การใชภาษา  ชวยเพิ่มพนูประสบการณ   ทําใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยงัทําใหนกัเรียนรักการอาน  นอกจากนี้ยงัเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรวัฒนธรรมประเพณขีองทองถิ่นตาง ๆ ตลอดจนการเพิม่พนูความรูความเขาใจ การปลกูฝง
คานิยม และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจาํวนัได 
 1.7  งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกบัหนังสืออานเพิ่มเติม 
  ฟสโก (Fusco.  1983)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฒันาการ  ตามระดับ 
การเรียนรู และปฏิกริิยาตอบสนองตอวรรณกรรมของเด็ก  โดยใชนกัเรียนกลุมตัวอยางจาก 
Shorchan Wading River Middle School  ใหนักเรยีนอานหนงัสือทีคั่ดเลือกไวแลวอยางอิสระ
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แลวนําหนังสอืที่นกัเรียนเลอืกอานมาวิเคราะหดวยแบบวิเคราะหวรรณกรรม  เพื่อการศึกษาและ
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูล  เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกลุมพบวา  นกัเรียนมปีฏิกิริยา
ตอบสนองตอเร่ืองตางกนั  คือ จะตอบสนองตอเร่ืองที่จัดคูการเรียนรูไดดีกวา อายุและเพศสัมพันธ
กับการเรียนรูของนักเรียนนอยมาก  เร่ืองที่มีความหมายตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด คือ 
เร่ืองทีน่ักเรียนอานแลวประสบความสาํเร็จ และการพัฒนาการเรียนรูของนกัเรียนจากการอาน
วรรณกรรมนัน้ขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของนักเรียนดวย 
  คารเตอร (Carter.  1996) ไดทําการคนควา เร่ือง  อิทธพิลของหนงัสอืการตูนที่มีผล 
ตอพฤติกรรมของเด็ก กลุมตัวอยางที่ใชเปนนกัเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา โดยใหนักเรียนกลุม
ตัวอยางอานหนังสือการตูน  ที่มเีนื้อหากาวราวรุนแรง  ผลการคนควาพบวา นักเรียนหญงิที่ไดอาน
หนงัสือการตูนที่มเีนื้อหากาวราวรุนแรง จะมีพฤติกรรมกาวราวรนุแรงมากกวานกัเรียนหญงิที่ไมได
อานหนงัสือการตูนทีม่ีเนื้อหากาวราวรุนแรง 
 จากผลงานวิจยัที่กลาวมานี้  เปนแนวทางการสรางหนังสืออานเพิ่มเตมิ โดยตองสรางให
ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวยัและระดบัสติปญญาของนักเรียน มีเนื้อหาที่สงเสริมจินตนาการ 
และเปนสิ่งที่อยูรอบตัว  นอกจากนี้  หนงัสืออานเพิ่มเตมิ ยงัเปนสื่อทีช่วยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูถึง
ลักษณะของคน และวัฒนธรรมของชนชาติตาง ๆ  และหากมีการนาํหนังสือที่มีภาพการตูน เปน
ภาพประกอบ  รวมทั้งมีเนื้อหาที่เหมาะสมมาใช    จะชวยลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กได   อีก 
ทางหนึ่งดวย 
 
2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับประเพณีไทย 
 ประเพณีเปนเครื่องสะทอนความเปนอยูของคนตั้งแตอดีตจนถึงปจจบัุน โดยมีบรรพบุรุษ
ไทย เปนผูคิดคนและปฏิบัติสืบทอดกันมา  ซึง่ถือเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสาํคัญตอจิตใจของ
คนไทยที่ควรคาแกการรักษาไวอยางดีที่สุด  เพื่อใหบุคคลรุนหลังไดเรียนรูและปฏิบัติสืบไป 
 2.1  ความหมายของประเพณ ี
  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายของประเพณีไววา 
ประเพณี หมายถึง  ส่ิงทีน่ิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ  กนัมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือ
จารีตประเพณ ี 
 นอกจากนี้ไดมีผูใหความหมายของประเพณีไวหลายทาน  ดังนี ้
  สมชัย  ใจดี และ ยรรยง  ศรีวิริยาภรณ (2528  6)  ไดกลาวถงึความหมายของ
ประเพณีไววา  ประเพณี  หมายถงึ  ความประพฤติที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนแบบ 
อยางเดยีวกัน  เปนระเบียบแบบแผนที่เห็นวาถกูตอง หรือเปนทีย่อมรับของคนสวนใหญ และม ี



 19

การปฏิบัติสืบตอกันมา  เชน  ประเพณีเกี่ยวการเกิด  หมัน้หมาย  แตงงาน  ตาย  บวช  ปลูกบาน 
เปนตน 
  มณี  พยอมยงค (2529: 23)  ไดกลาวถึงความหมายของประเพณีไววา  ความ
ประพฤติสืบตอกันมาจนเปนทีย่อมรับของสวนรวม  ซึง่เรียกวา  เอกนยิม หรือพหุนยิม  เชน  การ
แตงงาน  การเกิด  การตาย  การทาํบุญ  การรื่นเริง  การแตงกาย  เปนตน หรือความประพฤติทีเ่รา
นําของชาติอ่ืนมาปรับปรุงใหเขากับความเปนอยูของเรา  เพื่อความเหมาะสมกับกาลสมัย และ
ลักษณะของคนไทย ซึ่งเรียกวา  สัมพันธนยิม  ตามธรรมดาเรื่องของประเพณนีั้น  บางอยางตอง 
คงรักษาไว  เพื่อความเปนเอกลักษณของชาติ  บางอยางตองปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมยั 
และบางอยางตองถือเปนแบบสากล 
  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 750)  ไดใหความหมายของประเพณีไว  
2 นัย  ดังนี ้
   1.  ความหมายของประเพณีที่เปนนามธรรม คือ แนวทางแหงความคดิ  ความเชื่อ 
คานิยม และหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ  ซึ่งเปนตัวกําหนดแบบแผนความประพฤติ หรือ
กิจกรรมของคนในสงัคม 
   2.  ความหมายของประเพณีที่เปนรูปธรรม  เปนความหมายดานคติชนวทิยาและ
สังคมวทิยา หมายถงึ  การแสดงออกเปนรูปพิธีรีตอง นัน่คือ  กิจกรรมหรือพิธีการซึง่ปฏิบัติสืบตอกัน
มา โดยกิจกรรมหรือการกระทํานั้นถูกกาํหนดดวยแนวความคิด  ความเชื่อ  คานยิม  ตลอดจนแบบ
แผนการประพฤติปฏิบัติที่สังคมกําหนดไว 
  อุดม  เชยกีวงศ และคณะ (2548: 195) ไดกลาวา ประเพณี  หมายถงึ  การประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล  ซึ่งไดเรียนรูหรือยึดถือสืบตอกันมา  เพื่อใหเหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคม 
 จากความหมายของประเพณีที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  ประเพณี  คือ  ความ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ  เปนแนวทางในการดําเนนิชีวิตรวมกันในแตละ
สังคม  ซึ่งไดยดึถือสืบตอกันมา และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเหมาะสมกับกาลเวลาได  
การสงเสริม  สืบสานประเพณีอันดีงามใหคงอยูจะชวยใหคนในสังคมดําเนนิชีวิตอยูรวมกันไดอยาง
ปกติสุข 
 2.2 บทบาทและความสําคัญของประเพณ ี
  ประเพณีไทย  เปนสมบัติของสังคมที่มีความสัมพันธกับชีวิต และสังคมมาโดยตลอด  
อีกทั้งยังเปนสญัลักษณซึ่งแสดงถึงความหมายและคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สมควร
ที่คนไทยจะรบัรูและเขาใจในความหมายและคุณคา  เพื่อความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
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  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 760) ไดกลาวถึงบทบาทของประเพณีไว ดังนี ้
   1.  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน การทาํขวัญ 3 วนั เปนการทําขวัญเด็กแรกเกิด 
จัดเปนพธิีทาํใหพอแมและญาติผูใหญเกดิความสบายใจวา  เด็กจะมชีีวิตรอดปลอดภัย 
   2.  เปนสิ่งควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสงัคม  ทําใหการอยูรวมกนัของ
คนในสังคมเปนไปอยางเรียบรอยและปกติสุข  เพราะคนประพฤติปฏิบัติตามขอตกลงหรือระเบียบ
แบบแผนที่สังคมนั้นๆ วางไว 
   3.  เปนเครื่องผูกพนัความเปนพวกเดียวกัน  เชน  การจัดประเพณีตานกวยสลาก 
ของชาวเหนือ หรือการจัดประเพณทีําบุญสารทเดือนสิบของชาวใต 
   4.  เปนเครื่องมือผสมผสานความเชื่อตางๆ เขาดวยกัน ความเชื่อตาง ๆ ที่คนไทย
ยึดถือมา  รวมกับความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนาที่รับมาใหมเหลานี ้ ถูกผสมผสานเขาดวยกนั 
ดังจะเห็นไดจากประเพณีโกนจุก ที่สะทอนใหเหน็ความเชื่อเกี่ยวกับ ขวัญ และมพีราหมณ เปน 
เจาพธิี  รวมทัง้มีการทําบุญเลี้ยงพระ  อาจกลาวไดวา  พธิีโกนจุกเปนประเพณีหนึ่งที่รวมพธิีกรรม
อันเนื่องมาจากความเชื่อหลายประการเขาดวยกนั 
   5.  เปนสัญลักษณชี้นําใหเขาใจสาระสําคญัของชีวิต  ประเพณีแตละอยางยอมมี
แนวคิดที่แฝงอยูในพธิีการ หรือในแบบแผนการปฏิบัติ และมีบทบาทชี้นําใหเราเขาใจสาระสําคญั
ของชีวิตอยางลึกซึ้ง  เชน  การไวจุก เปนเครื่องหมายแสดงใหเปนวา เปนเด็ก ผูใหญก็จะไดเมตตา
อุปการะ หรือการบวชก็เปนสัญลักษณของวิธีรักษาตวัใหอิสระตอไปภายหนา 
  อุดม  เชยกีวงศ และคณะ (2548: 63) ไดสรุปความสําคัญของประเพณีไว  ดังนี ้
   1.  ประเพณีมสีวนในการสนบัสนุนใหชาตบิานเมืองเจรญิรุงเรืองในทรรศนะที่ดี
และถูกตอง ประเพณีใดถาดอียูแลวก็ควรรกัษาไวมิใหประเพณีอ่ืนมามอิีทธิพลที่เหนอืประเพณ ี
ของไทย 
   2.  ชาติไทยมปีระเพณีเปนเอกลักษณ การมีประเพณีเปนของตนเองเปนสิ่งที ่
นาภูมิใจอยางยิ่ง  เพราะเปนตัวเชื่อมความรูสึกของชุมชนใหเปนอนัหนึง่อันเดียวกัน  ซึง่สวนมาก
จะเปนเรื่องที่แสดงอดีตและปจจุบันของสงัคมไทย 
   3.  ประเพณีเปนวัฒนธรรมประจําชาต ิ แสดงถึงความเปนมาอนัเกิดจากความ 
เจริญของสังคมมาชานาน  จึงควรภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง 
 จากบทบาท และความสาํคญัของประเพณีที่กลาวไปแลวขางตน  สามารถสรุปไดวา 
ประเพณีเปนสิ่งทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจ  ใหคนประพฤติปฏิบัติอยูในครรลองครองธรรม  สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ  อีกทั้งยงัแสดงถงึเอกลักษณของสังคมนั้น ๆ  และมีสวนชวยใหบานเมือง 
มีความเจริญรุงเรือง สรางความภาคภูมิใจใหกับคนที่อยูในสังคม 
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 2.3  ประเภทของประเพณ ี
  ประเพณีสามารถแบงออกเปน  3  อยาง ดวยกนั   ดังที ่สมชัย  ใจดี; และ  
ยรรยง  ศรีวิริยาภรณ (2528: 6); มณี  พยอมยงค (2529: 23); มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 
(2542: 750) ; และ อุดม  เชยกีวงศ และคณะ (2548: 61 – 63) สรุปได  ดังนี ้
  1.  แบงตามลกัษณะของบุคคลที่ปฏิบัติตามประเพณนีั้นๆ ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1.1  ประเพณสีวนตัว  ไดแก  ประเพณีเนื่องในการเกิด  การเลี้ยงดู  โกนจุก   
บวชนาค  แตงงาน และการปลูกสรางบาน  เปนตน 
   1.2  ประเพณสีวนชุมชน  ไดแก  ประเพณีทองถิน่ หรือประเพณีชองชาติ 
ประเพณีเนื่องดวยศาสนา และประเพณีของโลก  เชน  การแตงกายประจําชาต ิและการแตงกาย
สากล  เปนตน 
  2.  แบงตามลกัษณะบุคคลที่ปฏิบัติตามประเพณีนัน้ ๆ แบงไดเปน  2 ประเภท  คือ 
   2.1  ประเพณขีองราษฎร  ไดแก  ประเพณีเกี่ยวกับชีวติของประชาชน  ทัง้ในดาน
ที่เกีย่วกับชีวิตครอบครัว  เชน  การทําขวญัเรือน  การบวช  การแตงงาน  การตาย  การทาํบุญ 
ข้ึนบานใหม  การสะเดาะเคราะห  เปนตน และเกี่ยวกับสวนรวมอันเนือ่งดวยเทศกาลตางๆ เชน 
เทศกาลตรุษจนี  สารท  สงกรานต  เขาพรรษา  การเทศนมหาชาติ และการลอยกระทง  เปนตน 
   2.2  ประเพณขีองหลวง  ไดแก  พระราชพธิีสําหรับพระมหากษัตริย  โดยเฉพาะ 
เชน   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระราชพิธีฉัตรมงคล  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
พระราชกุศลถวายผาจํานาํพรรษา  พระราชกุศลมาฆบูชา  พระราชกุศลฉลองเทยีนพรรษา และ 
รัฐพิธีที่รัฐบาลเปนผูจัดถวายพระมหากษัตริยเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน  พิธวีางศิลาฤกษ  เปนตน 
  3.  แบงตามจดุมุงหมายของประเพณ ีซึ่งแบงได  3 ประเภท  คือ 
   3.1  จารีตประเพณ ีไดแก  ประเพณีที่คนในสังคมใชเปนแนวทางประดุจขอบังคับ 
ทางจรรยา หรือศีลธรรม และสวัสดิภาพ ของสังคมสวนรวม  มีลักษณะบังคับใหคนในสังคมตอง
ปฏิบัติตาม  ถาไมทาํก็จะถูกลงโทษหรือถกูประณาม  เชน  การจับมือถือแขนดวยความละลาบ  
ละลวงลวงเกนิ หรือถือวา ผิดผีผิดประเพณีทางจรรยาหรือศีลธรรมของชาวภาคเหนือ จะตองเสยีผี 
หรือ ลูกควรมคีวามกตัญกูตเวทีตอบิดามารดา  ใครอกตัญูก็จะเปนที่สาปแชงของคนทั่วไป 
เปนตน  จารีตประเพณีในสงัคมแตละสังคมจะแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับคานิยมของแตละสังคม 
ที่ปฏิบัติกันมา  เนื่องจากสงัคมและสภาพแวดลอมจะมลัีกษณะที่แตกตางกันออกไป 
   3.2  ขนบประเพณี เปนประเพณีที่สังคมหรอืสถาบันตางๆ ต้ังขึ้นเปนระเบียบ
แบบแผนแลวปฏิบัติสืบกันมา ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผนโดยตรง หรือวางเปนระเบยีบแบบแผนไว
โดยชัดเจน หรือโดยปริยาย  คือ  รูกันเองไมไดวางเปนระเบียบแบบแผนไว 
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    โดยตรง  เปนประเพณีทีม่ีการวางระเบียบแบบแผนสําหรับปฏิบัติในสังคม
อยางชัดเจน  บุคคลตองปฏิบัติตามแบบแผนทีก่ําหนดไว  เชน  พิธีการแตงงาน  ตองเริ่มจากการ
ทาบทามสูขอ หรือพิธีไหวครู  ตองทําพิธีตามขั้นตอนที่กาํหนดไว 
    โดยออม  เปนพิธทีี่บุคคลรูกันทั่ว ๆ ไป ไมไดมีการวางระเบียบแบบแผน หรือ
กฎเกณฑที่แนนอน  แตปฏิบัติกันมาได  เพราะมีการบอกเลาสืบตอกันมา  เชน  การตักบาตร   
การไหวเจา  การแหนางแมว หรือการจุดบองไฟของอีสาน 
   ขนบประเพณ ี จึงเปนลักษณะของการวางระเบียบแบบแผนปฏิบัติทั้งทางตรง
และทางออม  ซึ่งแตละสังคมไดวางกฎระเบยีบแบบแผนทีแ่ตกตางกนั  ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม 
ขนบประเพณ ี จึงเปนเรื่องทีก่ําหนดใหปฏิบัติตอมาจนกลายเปนประเพณี  แตอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามกาลเวลาและสภาพของสังคม  เชน  การแตงงานในปจจุบัน  สวนมากไมนยิมจัดขันหมาก
แบบมีพิธีรีตองมากอยางแตกอน  เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกตอการจัด 
   3.3  ธรรมเนียมประเพณ ี ไดแก  ประเพณีที่คนในสงัคมใชเปนแนวทางทั่วๆ ไป
ในการประพฤติปฏิบัติตอกัน เปนแนวทางที่คนในสังคมนิยมกันวาเปนสิ่งดีและประพฤติตามๆ กนั 
หรือไดรับการอบรมสั่งสอนกันวาเปนสมบัติของผูดี  มกัประพฤตกิันอยูภายในหมูคณะหรือชั้นของ
สังคม เปนประเพณทีี่เกี่ยวกบัการวางตนในสังคม  หากมีผูฝาฝนหรือทําผิดประเพณี  ก็จะถือเพยีง
วา เปนผูเสยีมารยาทไมสุภาพ  ไมถือวา เปนเรื่องสาํคัญอะไร ไมมีระเบียบกฎเกณฑและแบบแผน
เหมือนขนบประเพณ ี ไมมีผิดหรือถูกเหมือนจารีตประเพณี  เปนเรื่องทีป่ฏิบัติกันมาจนเกิดความ
เคยชิน  ถาทาํผิดบางก็ไมใชเร่ืองรายแรงอะไร  นอกจากเห็นวา เปนผูไมถูกกาลเทศะ  เชน  การนั่ง 
การยนื  การเดิน  การกลาวคําทักทาย  การรับประทานอาหาร  การแตงกาย และการตอนรับแขก 
ผูมาเยือน  เปนตน 
   ทั้งจารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี ไดเปลี่ยนไปตามสภาพ
ของสังคมเพื่อความเหมาะสม  เชน  จารีตประเพณีบางอยางที่เมื่อกอนเหน็วาด ี เชน  ผูหญงิควร
อยูบาน  แตปจจุบันผูหญิงออกไปนอกบานทาํงานเชนเดียวกบัผูชาย  จารีตประเพณีนี้จึงกลายเปน
ธรรมเนียมประเพณ ี จะเหน็ไดวา ประเพณีสมัยใดก็เหมาะกับสมัยนัน้  ประเพณีจงึเปลี่ยนไดตาม
กาลเวลา  เพือ่ใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.4  ประเพณียี่เปง  
  ประเพณียี่เปง  เปนประเพณีลอยกระทงตามประเพณีลานนา  นิยมทาํกันในวนัเพ็ญ
เดือน 12  คําวา "ยี่เปง"  เปนภาษาคําเมืองในภาคเหนือ คําวา "ยี่" แปลวา สอง และคาํวา "เปง" มี
ความหมายตรงกับคําวา  "เพ็ญ"  หรือพระจันทรเต็มดวง  ซึ่งชาวไทยภาคเหนือ จะนับเดือนทาง
จันทรคติเร็วกวาไทยภาคกลาง  2 เดือน  ทําใหเดือนสบิสองของไทยภาคกลาง  ตรงกบัเดือนยี่ หรือ 
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เดือน 2  ของไทยลานนา  ซึ่งหมายถึงวันเพ็ญ เดือน 12 ตามปฏิทนิพทุธศาสนา  
  ประเพณียี่เปง  จะเริ่มต้ังแตวันขึ้น 13 คํ่า  ซึ่งถือวาเปน “วันดา” หรือวนัจายของ
เตรียมไปทําบญุเลี้ยงพระทีว่ดั  คร้ันถงึวนัขึน้ 14 คํ่า  ชาวบานจะพากนัไปถือศีล  ฟงธรรม และ
ทําบุญเลีย้งพระที่วัด มีการทํากระทงขนาดใหญต้ังไวทีล่านวัด  ในกระทงจะใสของกินของใช ใคร
จะเอาของมารวมสบทบดวยก็ได  เพื่อเปนทานแกคนยากจน ในวนัขึ้น 15 ค่ํา  จงึนาํกระทงใหญ 
ที่วัดและกระทงเล็กๆ ของสวนตัวไปลอยในลํานํา้ 
  กอนจะถึงวันยี่เปง 2 – 3 วนั  ชาวบานจะนําเอากานมะพราว  ตนกลวย  ตนออย 
ดอกไม  มาทาํเปนซุมประตทูี่หนาบาน  ตามประตูวัด เรียกวา ประตูปา  และทาํความสะอาด
บานเรือน เมื่อถึงตอนเชาวันยี่เปงกจ็ะมกีารทําบุญและนาํขาวปลาอาหารถวายพระสงฆเพื่ออุทิศ
สวนกุศลใหแกบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว เรียกวา ตานขันขาว จากนัน้กฟ็งเทศน พอหัวค่ําก็จะนาํ
กระถางเทียนหรือ ข้ีผ้ึง เรียกวา ผางปะตีป้ มาจุดเรียงไวหนาบานหรอืตามรั้วบานหรือจุดโคมแขวน
ไวตามหนาบาน และจะมีการจุดโคมลอย  การจุดโคมลอย มี 2 แบบ คือ  แบบที่ใชปลอยในตอน
กลางวันเรียกวา วาว จะเนนที่ตัวโคม ทําดวยกระดาษหลากสีสันใหเห็นไดชัด จะใชการรมควนัใน
การทาํใหโคมลอยขึ้นไปบนทองฟา  
  การจุดโคมลอยในตอนกลางวัน  มักจะนําเงินหรือส่ิงของ หรือเขียนขอความวาผูใด
เก็บโคมนี้ไดกน็ําไปรับของรางวัลจากผูจุด สวนโคมลอยที่ปลอยในตอนกลางคืน จะเรียกวา โคมไฟ 
ตัวโคมจะทําดวยกระดาษสีขาว  เพื่อใหเหน็แสงไฟที่ใชจดุ รมเอาไอรอนเพื่อใหโคมลอยขึ้น  ทาํให
เห็นเปนแสงไฟลอยขึ้นไปบนทองฟา  ดูสวยงามยิง่นัก  การจุดโคมลอยนี ้ ตามตํานานกลาววา  ทาํ
เพื่อบูชาพระเกษแกวจฬุามณี และในชวงค่ําๆ ก็จะพากนันาํเอากระทงที่ไดจัดทาํไวไปลอยในแมน้ํา 
  แตเดิมนั้นพิธสํีาคัญของเทศกาลนี ้ อยูทีพ่ิธีกรรม  ต้ังธรรมหลวงหรือฟงเทศนมหาชาติ  
จุดเดนของงานนี้อยูทีก่ารปลอยโคมลอยขึ้นไปในทองฟา ในยามค่าํคนืตามความเชือ่ที่วาโคมเหลานี้
จะนาํโชครายตางๆ ออกไป ชาวบานชื่อวาถาหากไดทาํโคมแลวนําไปถวายพระ  พวกเขาก็จะไดรับ
ความฉลาดเปนสิ่งตอบแทน  เพราะกลาวกนัวา  เปลวไฟในโคมเปนสญัลักษณของความรู และ 
แสงสวางที่ไดรับจากโคมจะนําพวกเขาไปในทางที่ถูกตองของการดําเนินชวีติ  ชาวบานจะมีการ
ประดับประดาวัดวาอารามบานเรือนดวยประทีปโคมไฟ โคมระยา  ทาํอุบะดอกไมไปถวายวัด ทาํซุม
ประตูปาดวยตนกลวย  ออยกานมะพราว  เตรียมขาวปลาอาหารเปนพิเศษ  เชน  หอนึ่ง  แกงออม 
แกงฮังเล  ลาบ และขนมตางๆ ไปทาํบุญ  บางแหงมพีิธกีวนขาวมธุปายาส หรือบางเรียก  ขาว 
พระเจาหลวง  ถวายเปนพุทธบชูาในตอนเชามืดของวนัเพ็ญเดือน 12 นี้ดวย  จากนัน้ ก็จะมีการทาน
ขันขาว หรือสํารับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหารและกัณฑเทศนแดพระภิกษุสงฆ และมี
การฟงธรรมมหาชาต ิต้ังแตเชาถงึกลางคืน บางแหงก็จะมีการสืบชะตาดวย  จะมกีารปลอยโคมลอย  



 24

เรียกวา "วาวฮม" หรือ "วาวควัน"  ในชวงพลบค่ําจะมีการเทศนธรรมชื่อ   "อานิสงสผางประทีส"  และ
ชาวบานจะมกีารจุดประทีส หรือประทีป  โคมหูกระตาย โคมแขวน   เปนพทุธบูชากนัทกุครัวเรือน
สวางไสว  หนุมสาวก็จะมกีารเลนบอกไฟ  แขงขันบอกไฟ และปลอยวาวไฟกันอยางสนุกสนาน  
  ตามวัฒนธรรมของลานนาจะแบงโคมไฟออกเปน  4 แบบ  คือ  
   1.  โคมติ้ว หรือโคมไฟเล็กที่หอยอยูกับซกีไมไผ  ซึ่งผูคนจะถือไปในขบวนแห
และนําไปแขวนไวทีว่ัด  
   2.  โคมแขวน  ที่ใชแขวนบูชาพระพุทธรูปแบบดวยกนั  เชน  รูปดาว  รูปตะกรา 
โดยปกติจะใชแขวนตามวัด หรือตาม หิ้งพระก็ได 
   3.  โคมพัด ทาํดวยกระดาษสาเปนรูปกรวยสองอันพนัรองแกนเดยีวกนั ดานนอก
จะไมมีลวดลายอะไรสวนดานในจะตัดแตงเปนรูปทรงตางๆ ในทางพทุธศาสนา  เมื่อจุดโคมดานใน 
แสงสวาง จะทําใหเกิดเงาบนกรวย  ดานนอกก็จะเคลื่อนไหวคลายตัวหนงัตะลุง 
   4.  โคมลอย  เปนโคมใหญ มีรูปรางคลายบอลลูน ตัวโครงทําจากซกีไมไผหุมดวย
กระดาษสา  เมื่อจุดโคม ความรอนจากเปลวไฟ  จะทําใหโคมลอยตัวขึ้น  การปลอยโคมลอยนี ้ จะ
ทํากนัที่วัดหรือตามบานคน  โดยเชื่อกันวาโชครายทั้งหลายจะลอยไปกับโคม  เพื่อรวมฉลอง โอกาส
อันเปนมงคลชาวบานจะชวยกันจุดโคมลอย  โดยเชื่อวาโชครายทั้งหลายจะลอยไปกับโคม  ถาหาก
บัลลูนของพวกเขาขึ้นไปไดสูง และลอยไปไดไกลมาก  แสดงวา  เขาจะประสบความเจริญรุงเรือง 
กลาวกันวา บัลลูนที่ใชความรอนชนิดนี ้ สามารถลอยขึ้นไดสูงถงึ  1,250 เมตร และลอยไปไกลได 
ถึงแมกระทั่งอาํเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ของภาคใต  
  ในงานบุญยีเ่ปงนอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม ฟงเทศนมหาชาติตามวัดวาอาราม
ตางๆและการจุดโคมลอยขึ้นสูทองฟา เพือ่บูชาพระเกตแุกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคชั้นดาวดึงส 
แลวยังมกีารตกแตงประกวดวัด บานเรือน และถนนหนทางดวยตนกลวย ตนออย ทางมะพราว 
ดอกไม ตุง ชอประทีป และชกัโคมยี่เปงแบบตางๆ ข้ึนเปนพทุธบูชา พอตกกลางคนื ก็จะมีมหรสพ
และการละเลนมากมาย  มีการแหโคมทอง พรอมทัง้มีการจุดถวยประทีป (การจุดแบบผางปะตี้ป) 
เพื่อบูชาพระรตันตรัย  การจดุบอกไฟ  การจุดโคมประดับตกแตงวัดวาอาราม  
 2.5  ประเพณีบุญบั้งไฟ  
  การทาํบุญบั้งไฟมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การขอฝนของชาวบานในภาคอีสาน ถือวา
บุญบั้งไฟเปนพิธีกรรมที่มีความสาํคัญมาก  เพราะเชื่อวา หากหมูบานใดไมจัดงานบัง้ไฟ ก็อาจ
กอใหเกิดภัยพบัิติ  เชน  โรคภัยไขเจ็บ หรือทุพภิกขภัยแกชุมชนได ในขณะที่ชวงจัดงานนี้เปนชวง 
ที่ชาวบานมงีานตองทํามาก  เนื่องจากเปนฤดูของการทํานาป  ฉะนัน้ทีป่ระชุม ผูใหญบานจงึตอง
ปรึกษาหารือกัน  เพื่อตัดสินใจวาจะจัดหรือไมในปนั้น หากตัดสนิใจวาจะไมจัดแลวก็จําเปนตองไป
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ทําพิธทีี่ศาลปูตาของบานเพือ่ขออนุญาตเลื่อนงานบุญนีไ้ปในปหนา  ต้ังแตเร่ิมงานจนถงึเสร็จงาน
ใชเวลาประมาณ 3 วัน  แตปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน 4 หรือ 5 วนั  เนื่องจากมีบ้ังไฟเขาทาํ
การแขงขันประมาณ  200 – 300 บ้ัง  ทางคณะกรรมการจึงไดเพิ่มวนัจุดขึ้น  ในงานมีการละเลน
สนุกสนานรองรําทาํเพลงกนัเปนคุมๆ เปนหมูบาน งานประเพณีบุญบั้งไฟนีม้ีประจาํทุกป โดยงานนี้
จะจัดขึ้นระหวางเดือน 6 คือ ในวนัขึ้น 14 - 15  คํ่า หรือแรม 1 - 2 คํ่าของเดือน 6 ชาวบานบางคน 
จึงเรียกวา  บุญเดือนหก  ซึ่งตรงกับวันออกพรรษานั่นเอง 
  บ้ังไฟ  หมายถึง  บ้ังหรือกระบอกที่ตอกดวยหมื่อ คําวา “หมื่อ” หมายถึง  การนําเอา
กํามะถันคัว่ตํากับดินประสวิ และถานไฟเรียกวา หมื่อ  แลวตอกใหแนนเต็มบ้ัง  มีชื่อเรียกกนัไป
หลายอยางเชน  บ้ังไฟ  โบดมา  ต้ือ  พลุ  ตะไล  จินาย  ดอกไม  หมื่นแสน 
   ตํานานเรื่องเลา  
    ตํานานของประเพณีบุญบั้งไฟ  ผูกพนักับนทิานพืน้บานสองเรื่อง คือ  เร่ือง
ทาวผาแดงนางไอ และเรื่องสงครามระหวางพญาคันคากกับพญาแถน  ซึ่งเปนเรื่องที่กลาวถงึทีม่า
ของการยงิบั้งไฟ  ตํานานเรือ่งนี้เร่ิมจากพระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพญาคันคาก (คางคก) อาศัยอยู
ใตตนไมใหญคร้ังนั้น  พญาแถนเทพผูเปนใหญในสวรรคผูดลบันดาลใหฝนตก  เกิดไมพอใจชาวโลก
จึงบันดาลใหฝนไมตกเลย  ตลอด 7 ป 7 เดือน 7 วัน  ชาวเมืองทนไมไหว  จึงคิดทําสงครามกับ 
พญาแถน  แตสูพญาแถนกบักองทัพเทวดาไมได  ถูกไลลาหนีมาถึงตนไมใหญทีพ่ญาคันคาก 
อาศัยอยู  ในที่สุดพญาคนัคากตกลงใจเปนจอมทัพของชาวโลกตอสูกับพญาแถน  พญาคันคาก  
ใหพญาปลวกกอจอมปลวกขึ้นไปจนถงึสวรรค ใหพญามอดไมไปทําลายดามอาวุธของทหาร และ
อาวุธ พญาแถน และใหพญาผึ้ง ตอ แตนไปตอยทหารและพญาแถน ฝายเทวดาพายแพ พญาแถน
จึงใหคํามั่นวาหากมนษุยยงิบั้งไฟขึ้นไปเตอืนเมื่อไรจะรีบบันดาลใหฝนตกลงมาทันทีและถากบเขยีด
รองก็ถือ เปนสัญญาณวาฝนไดตกลงถงึพืน้แลว และเมือ่ใดที่ชาวเมืองเลนวาวก็เปนสัญญาณแหง
การหมดสิน้ฤดูฝน  จากนั้นพญาแถนก็จะบันดาลใหฝนหยุดตก  
   วัตถุประสงคของการทําบญุบั้งไฟ 
    1.  เปนการบชูาคุณของพระพุทธเจา ชาวอีสานสวนมากนับถือพระพทุธศาสนา 
เมื่อถึงเทศกาลเดือนหก  ซึ่งเปนวนัประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา ชาวอีสานจะพากัน
ทําการจัดดอกไมธูปเทียนมาบูชาพระพุทธรูป  ชาวอีสานถือวา  การทาํบุญบั้งไฟเปนการบูชา
พระพทุธเจา  ดวยอยางหนึง่ 
    2.  เปนการสบืตออายุพระพุทธศาสนา การทําบุญบัง้ไฟ จะมีการบวชพระเณร 
เพื่อสืบตออายุพระพุทธศาสนา  ผูจะสืบตออายุพระพทุธศาสนา คือ พระและเณร ซึ่งเปนคนใกลชิด
กับพระพุทธเจา และพระธรรม 
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    3.  เพื่อขอน้าํฝน การทาํนาของชาวอีสานตองอาศัยนาํฝน ดังนัน้จึงทาํบุญ 
บ้ังไฟ  เพื่อขอน้ําฝนจากเทพ 
    4.  เปนการเชือ่มความสามคัคี  ในการทาํบั้งไฟนัน้จะตองใชคนจํานวนมาก 
เพื่อชวยกนัทาํ  ดังนั้น อาจกลาวไดวาการทําบุญบัง้ไฟเปนการเชื่อมความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน
และบานเมือง 
    5.  เปนการแสดงการละเลน  การแหบ้ังไฟนั้นทั้งชาวบาน และคณะเซิ้งบั้งไฟ 
จะมารวมขบวนแห พรอมทัง้รองรํากันอยางสนกุสนาน 
   การเตรยีมงานบุญบั้งไฟ 
    ชาวบานในคุมจะแบงงานกนัวาใครจะทาํอะไร  นับต้ังแตการจัดทําบัง้ไฟ  
การฝกหัดการฟอนรําประกอบขบวนแหบ้ังไฟ  การเตรียมสถานที่ใหแขกจากคุมอ่ืนมารวมงาน  
การเตรียมอาหารไวทําบุญและเลี้ยงแขกในงาน  ในวนังานพระอุปชฌายจะเตรียมซอมนาค  เพื่อ
บวชในงาน  สวนการบรรจุบ้ังไฟจะเลือกเอาหญงิสาวพรหมจารีมาตอกบั้งไฟเปนคนแรก  เพราะมี
ความเชื่อวา  จะทาํใหบ้ังไฟขึ้นสูง 
   การทาํบั้งไฟ  
    การทาํบั้งไฟนัน้  ตองมีการศึกษาและเรียนรู  มีครูและศิษยสืบทอดกนัมา  
คนที่เปนชางทาํบั้งไฟเรยีกวา “ชางบั้งไฟ”  โดยทั่วไปจะถายทอดตอกันมาในครอบครัว  จากพอ 
สูลูก  ลูกสูหลาน หรือครูกับลูกศิษย  การทําบัง้ไฟมีสวนประกอบ  2 สวน  ดังตอไปนี ้ 
    1.  สวนที่เปนดินปน  ประกอบไปดวย  
     1.1  ถาน (ทําจากไมสะคางคลายตนเปลอืย)  
     1.2  ดินประสิว  
     1.3  น้ํา  
     1.4  ตัวบั้งไฟ  
     1.5  ทอพวีีซี หรือทอเหล็ก  
     1.6  ไมไผ (สําหรับทาํหาง)  
    2.  ขนาดของบั้งไฟม ี4 ขนาด คือ 
     2.1  บ้ังไฟขนาดเล็ก บรรจุดินประสิวไมเกนิ 12 กิโลกรัม 
     2.2  บ้ังไฟขนาดกลาง  เรียกวา บ้ังไฟหมืน่ ใชดินประสวิตั้งแต  12 กิโลกรัม 
ข้ึนไป 
     2.3  บ้ังไฟขนาดใหญ  เรียกวา  บ้ังไฟแสน  บรรจุดินประสิว 120 กิโลกรัม 
     2.4  บ้ังไฟลาน  มีน้าํหนักดนิปนหรือดินดาํประมาณ  500 กิโลกรัม  



 27

    บ้ังไฟทีเ่ลนกันปจจุบัน  ม ี 3 แบบ  คือ 
     1.  แบบมหีาง หรือเรียกวา บ้ังไฟหาง เปนแบบมาตรฐานทีน่ิยมทาํกนั
ทั่วไป  เวลาจดุจะพุงขึน้ไปบนฟาสูงมาก 
     2.  แบบไมมหีาง หรือบ้ังไฟกองขาว จะรูปทรงคลายกองขาวเหนียว  คือ 
มีขาตั้งเปนสามแฉก  ดูแลวคลายจรวด 
     3.  บ้ังไฟตะไล   จะมีรูปรางกลมคลายกงจกัร  มีไมทําเปนวงกลมครอบ 
หัวทายของบั้งไฟ 
    นอกจากนีย้ังมีบ้ังไฟอืน่ๆ ทีแ่ตกยอยออกไปอีก  เชน  บ้ังไฟมา  บ้ังไฟราว  
บ้ังไฟพะเนยีง  บ้ังไฟกระแตนั่งตอ 
    ขั้นตอนการทําบั้งไฟ 
     1.  การทาํดินปนโดยนําถานและดินประสิวมาผสมใหเขากันเติมน้าํลงไป
เล็กนอย 
     2.  นําดนิปนทีไ่ดอัดลงในทอที่เปนตวับั้งไฟใหแนพอสมควร บ้ังไฟ
ธรรมดาจะอัดดินปนลงไป 34 ชัด (1 ชัด = 3 ขีด) สวนบัง้ไฟหมื่นจะใชดินปน 54 ชัดสําหรับบ้ังไฟ
แสน และบั้งไฟลาน 
     3.  จากนั้นนําหางบั้งไฟไปตมน้ําจนเดือดเพื่อทาํใหหางเบาไมถวงตัวบัง้
ไฟเวลาจุด 
     4.  นําตวับั้งไฟและสวนหางมาผกูติดกันจากนั้นตกแตงใหสวยงามเปน
อันเสร็จข้ันตอนการทํา 
   พิธีแหบ้ังไฟ 
    ประเพณีในการแหบ้ังไฟกาํหนดไว 3 วันดวยกัน คือ วนัสกุดิบ วนัประชมุร่ืนเริง 
และวันจุดบัง้ไฟ  
    ในวนัแรก หรือวันสุกดิบ  คณะเซิ้งบัง้ไฟแตละคุม แตละคณะจะนาํบั้งไฟของ
ตนพรอมดวยขบวนแหไปรวมกันที่วัด  ทําบุญเลี้ยงพระ และเลี้ยงแขก  ตลอดจนญาติพี่นองที่มา
รวมงาน  ถาบานใดมนีาคทีจ่ะบวชกจ็ะทาํพิธีในวันนี ้
    คร้ันวันที่สองของงาน  ตอนเชาจะมกีารถวายภตัตาหารแดพระภิกษุสงฆทีว่ัด 
จากนั้นขบวนแหจะเคลื่อนไปคารวะเจาพอปูตา  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบานแลว  จึงแหไปตาม
เสนทาง ที่คณะกรรมการกาํหนดไว  ในขบวนแหบ้ังไฟจะมีตัวบั้งไฟที่ตกแตง (เอ)  อยางสวยงาม  
บ้ังไฟแตละขบวนจะประกอบไปดวย ขบวนเซิง้ซึง่จะนาํหนาขบวนแสดงความเปนอยู และสุดทาย
เปนขบวนตลกขบขัน  
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    ในวนัจุดบั้งไฟ หรือวนัที่สามของงาน เวลาเชา จะมีการทาํบุญเลี้ยงพระ  
ตักบาตรถวายภัตตาหาร แลวแหบ้ังไฟไปรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายแกเทพาอารักษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แลวนําบัง้ไฟไปเตรียมไวที่ฐานจุดบัง้ไฟ  
    การจุดบั้งไฟ จะจุดบั้งไฟเสีย่งทายกอน เพื่อเปนการเสีย่งทายพืชผลการเกษตร
ประจําป  กลาวคือ  ถาบัง้ไฟที่เสี่ยงทายจุดไมข้ึน  ทายวาน้ําประจาํปจะมาก และทาํใหพืชไรในที่ลุม
เสียหาย  ถาจดุขึ้นแลวไประเบิดแตกกลางอากาศทายวา แผนดินจะเกดิความแหงแลง  แตถาบั้งไฟ
จุดขึ้นสวยงามและสูงทายวา  ขาวกลาและพืชไรจะใหผลบริบูรณ  หลงัจากนัน้จึงจะจุดบั้งไฟทีน่ํามา
แขงขัน  ถาบัง้ไฟข้ึนสูงมากกจ็ะรองยนิดี และจะแบกชางทําบัง้ไฟเดนิไปมา  แตถาบัง้ไฟคณะใด 
ไมข้ึนหรอืแตกเสียกอน  ซึง่เรยีกบั้ง ไฟประเภทนี้วา  บ้ังไฟซุ  ก็จะนาํตัวนายชางคนทาํบั้งไฟนัน้ไป
โยนลงโคลน 
    ในบางแหงอาจจัดงานสี่ถงึหาวนั ซึง่วนัหลงัๆ จะเปนการมอบรางวัลแกขบวน
แหบ้ังไฟ  ตอจากนั้นก็จะเปนการจุดแขงขนับั้งไฟตลอดวัน  พอถึงตอนค่ําก็จะเปนการมอบรางวัล
บ้ังไฟทีเ่ขาแขงขันตามลาํดบัหลังจากนั้นก็เปนการเสร็จพิธีบุญบั้งไฟ 
   การเซิ้งบ้ังไฟ 
    การเซิ้งบัง้ไฟ  เปนการขับรองเปนกาพย เปนกลอน ประกอบ  เครื่องดนตรี 
พวกกลอง  แคน  ฉ่ิง เปนหมูคณะ  เพื่อความสนุกสนาน สามารถแบงประเภทของพวกเซิ้ง  เปน  
3 แบบ 
    1.  พวกเซิ้งธรรมะ  เปนพวกที่เรียบรอย เปนคณะและมีผูกลาวนํา มีการฟอน
แบบตางๆ ตามที่หวัหนาคณะจะสั่ง  กาพยเซิง้ก็เปนคตธิรรมสอนใจไปดวย 
    2.  พวกเซิ้งกนิเหลา  เปนพวกคอสุรา  ไมมีขบวน จับกลุมกันเลนเซิง้  ไมเปน
ระเบียบกาพย ก็ตลกโปกฮา  ทัง้คําสุภาพ  คําหยาบ (แตไมถือวาเสยีหาย) 
    3.  พวกเซิ้งขอเงิน เปนพวกที่ไมอยูในอนัดับ คือ ไมมีบท  ไมมีทาํนอง กลุมละ 
4 – 5 คน  ตีกลอง  ตีปบ  เคาะไม  แลวแตนึกออก  พวกหลังนี้  เลนเพือ่ขอเงินเทานัน้เอง  เพราะ
ประเพณีนี ้ มกีารเซิ้งขอสุรา  ขอขนม  ขอเงินซื้อสุรา  ก็เลยตั้งคณะขึ้นขอบาง  สวนมากเปนพวก
วัยรุนและเดก็เล็ก 
   การเอบ้ังไฟ  
    เมื่อเอารูเสร็จแลวก็ใสหาง  ใสโหวดรอบตวับั้งไฟ  ตัดกระดาษปดเปนสี เปน
รูปตางๆ ประดับใหสวยงาม  การประดับบ้ังไฟเขาเรียกวา  "เอบ้ังไฟ"  การประดับ  มกีารประกวด
ความสวยงามดวย  ถาบัง้ไฟเล็กก็แบกหางไป  ถาบั้งไฟใหญใสลอเกวยีน หรือเกวียนที่ประดับไว
สวยงาม  ปจจบัุนใชรถแทนเกวียน 
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    นอกจากนี ้ การตกแตงตัวบัง้ไฟจะตกแตงดวยกระดาษสีตัดเปนลวดลายงาม
ระยิบระยับตาเรียกวาการเอบ้ังไฟ  บางทกีน็างฟาบั้งไฟนัง่มาดวย  ตัวบัง้ไฟ  นอกจากจะสวยแลว
รถที่ใชแหกจ็ะตองตกแตงใหสวยงามดวยจงึจะใจกรรมการ บ้ังไฟที่ชนะเลิศตองเองามตัวรถตกแตง 
ดวยรูปนางฟา  เทวดา  พระอินทร  ดนตรปีระกอบการฟอนรํา มหีลายอยาง  กลองยาว  ฉ่ิงฉับ  พิณ
จะผสมผสานเขากบัจังหวะรายรําเปนอยางดี  การฟอนรําบุญบั้งไฟนี้  คลายคลึงกับการฟอนเล็บ
ทางภาคเหนือ แตจังหวะจะเร็วกวาการฟอนเล็บการฟอนรําจะขาดไมไดในงานบุญบัง้ไฟ เพราะเปน
การรําบวงสรวงเทวดา  เพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล  ความสนุกสนานคือหวัใจของบุญบั้งไฟ  รถ
ขบวนแหจะจดัรีวิวประกอบที่เหน็ในรถ คือ ประเพณีการเข็นฝายของสาวอีสาน  บุญบั้งไฟเปนบญุ
ในรอบ 12 เดือน ของไทยอสีาน หรือเรียกกันวา  “ฮีตสิบสอง”  ที่ชาวอสีานถือปฏิบัติมาบางทกี็จะ
พูดวา  “บุญเดือนหก”  ปจจุบันนี้ไดกาํหนดวาบัง้ไฟของใครที่ข้ึนสูทองฟานานที่สุดก็จะเปนผูชนะ
และไดรับรางวัลหรือถวยเกยีรติยศตามทีค่ณะกรรมการกําหนดไว  
 2.6  ประเพณีผีตาโขน 
  ผีตาโขน  เปนประเพณีการละเลนพื้นบานที่แสดงออกถงึศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
นาภาคภูมิใจอยางหนึ่งของชาวอาํเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ซึ่งไดยึดถือสืบทอดมาตั้งแตคร้ังอดีต 
  เทศกาลงานบญุผีตาโขนนีเ้ปนสวนหนึง่ของ “งานบุญหลวง”  ซึง่ถือเปนงานบุญใหญ 
ประจําปของทองถิ่น โดยรวมเอา ”งานบญุพระเวส” (ฮตีเดือนสี่) และ  ”งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) 
เขาไวเปนงานบุญเดียวกนั  งานบุญพระเวสนั้น เปนงานบุญที่จัดขึ้น  เพื่อฟงเทศนมหาชาติทัง้ 13 
กัณฑ  ซึ่งเชื่อวา จะไดอานสิงสแรงกลา บันดาลใหพบพระศรีอาริยเมตไตรย  ในชาติหนา  สวนงาน
บุญบั้งไฟ เปนงานบุญที่จัดขึน้ เพื่อบูชาอารักษหลักเมืองและถือเปนประเพณีการแหขอฝนใหตกตอง
ตามฤดูกาลในงานบุญหลวงนี ้ จะมี “ผีตาโขน”  ออกวาดลวดลายทัว่เมืองดานซาย   รวมสรางความ
สนุกสนานครื้นเครงไปในขบวนแหดวย  
  ที่มาของคําวา “ผีตาโขน” นั้นเพีย้นมาจากคําวา “ผีตามคน” คือ  เปนผีที่ติดตามคน
มารวมพิธงีานบุญ  เพื่อรอการแผเมตตาอุทิศสวนบุญกศุลใหตนหลงัเสร็จส้ินงานบญุ โดยยึดถือ
ความเชื่อในมหาเวชสันดรชาดก ที่วา  เมือ่พระเจาสัญชัยแหงนครสพีีไดเสด็จไปยังเขาวงกตพรอม
กับชาวเมืองเพื่อทูลเชิญพระเวชสนัดรและพระนางมัทรีใหลาผนวชเพือ่กลับมาครองราชยสมบัติ 
พระเวสสนัดรทรงยอนระลึกถึงอดีตทีท่รงใชชีวิตอยางยากเข็ญในปา จงึทรงประกาศใหชาวเมืองทีม่า
อยูในบริเวณปาจัดงานมหรสพรื่นเริงกนัใหเต็มที ่ดวยเดชะพระบารมเีมตตาธรรมแหงพระองค 
บันดาลถงึสรรพสัตวและดวงวิญญาณที่เรรอนตางพากนัอาลัยทีพ่ระองคจะเสด็จนวิัตสูนคร  จงึ
ติดตามขบวนมาสงเสด็จ 
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  คําวา “ผีตามคน” จงึเกิดขึ้นนับแตนั้น  ซึง่ตอมาก็เพี้ยนเปน “ผีตามขน” และ “ผีตาโขน” 
มาจนกระทัง่ทกุวันนี ้
  ประเพณีงานบุญพระเวส ของชาวดานซาย  จงัหวัดเลย  จัดขึ้นที่วัดโพนชยั  กําหนดให
มีงาน 3 วนั  เชนเดียวกับจงัหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน  เพียงแตมีผีตาโขนเพิ่มเขามาสรางสีสัน และ
ความสนุกสนานครื้นเครง  ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะถิน่ที่ไมมีใครสามารถเลียนแบบได 
  วันแรกของงานบุญพระเวส 
   พิธีในวันแรก เร่ิมเวลาประมาณ  4 – 5  นาฬิกา  ดวยพธิีเบิกพระอุปคุต  โดยคณะ
ของแสน  ผูเปนบริวารของเจาพอกวน จะนาํอุปกรณที่เตรียมไว  ไดแก  มีด  ดาบ  หอก  ฉัตร  พรอม
พานดอกไมธ ูปเทียน   ขันหา  ขันแปด  ถอืเดินนาํขบวนจากวัดโพนชัย  ไปริมแมน้าํหมัน   เพื่อเชิญ  
พระอุปคุต (คือ กอนกรวดสขีาว)  ในแมน้าํ เลาขานกันวา  เมื่อมีงานบญุใหญมักจะมีพวกมารมา
ผจญ  จงึตองเชิญพระอุปคุตมาเพื่อชวยปราบมารใหราบคาบ เมื่อไดพระอุปคุตมาแลวจะนําใสพาน
หรือถาดแลวแหกลับไปประดิษฐานทีห่อพระอุปคุตวัดโพนชัย  
   ในตอนรุงเชา  จะมีการทาํบญุตักบาตรที่วดัโพนชยั  หลงัจากนัน้  ตอนสายจะมี
ขบวนแหไปบานเจาพอกวน  เพื่อทาํพิธบีายศรีสูขวัญใหแก  เจาพอกวน และเจาแมนางเทยีม  เมือ่
ไดเวลาอันสมควร  เจาพอกวน  เจาแมนางเทยีม  คณะแสน  นางแตง  รวมถึงบรรดาผีตาโขนใหญ 
ผีตาโขนนอยทั้งหลาย  ตลอดจนขบวนเซิง้จะรวมกันเคลื่อนขบวนแหไปยังวัดโพนชยั   เวยีนรอบ
อุโบสถ 3 รอบ  ซึง่จะมีผีตาโขนเพิ่มจาํนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เทีย่วหยอกลอผูที่มารวมงามอยาง
สนุกสนาน  
  วันทีส่องของงานเปนพิธีแหพระเวส 
   วันที่สอง บรรดาผีตาโขนจะเริ่มเลนกนัตั้งแตเชา  สวนใหญจะรวมกลุมกันอยูทีว่ัด
โพนชัยเตนตามจังหวะดนตรี จนถึงเวลาประมาณเวลา 15 นาฬิกา  จะเปนพธิี  ”แหพระเวสสันดร
เขาเมือง” (แหพระ)  ในขบวนแหนี้ประกอบดวย แสนดาน (หัวหนา  คณะแสน)  ถือพานบายศรี 
นําหนา  ตามดวยขบวนพระพุทธรูป  1 องค พระสงฆ  4 รูป และเจาพอกวนนั่งบนบั้งไฟ  โดยม ี
เจาแมนางเทยีม  แสน  นางแตง  และประชาชนทัว่ไปเดินตามขบวนที่ขาดไมไดก็คือ  ผีตาโขน 
นอยใหญทั้งหลาย  ผีตาโขนบางตัวก็แตงกายเปนสัตวชนดิตางๆ  เชน  เสือ  สิงโต  ลิง  ฯลฯ  เพื่อ 
ใหเขากับเหตุการณวนัที่รับเสด็จพระเวสสนัดร  พระนางมัทรี  พระกัณหา และพระชาลี  เมื่อขบวน
แหถึงวัดโพนชยัจะเดินเวียนรอบโบสถ  3 รอบ  ในระหวางเคลื่อนขบวน  จะมกีารโปรยกัลปพฤกษ 
(เปนเงนิเหรียญหอกระดาษเงิน กระดาษทอง) ทั้งเด็กและผูใหญ จะแยงกนัเก็บ  เพือ่เปนสิริมงคล
แกตัวเองเปนที่สนกุสนาน และที่บริเวณดานหลังของวัดโพนชัยจะเปนพิธีจุดบั้งไฟ  เพื่อขอฝน เมื่อ 
เสร็จแลวตางก็แยกยายกนักลับบาน และออกมาฟงเทศนพระมาลยัหมื่นพระมาลยัแสนที่วัดโพนชัย 
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ในตอนค่ํา  
  หลังจากนั้นบรรดาผูเลนผีตาโขน จะนําชดุและอุปกรณที่ใชเลนไปทิ้งลงแมน้าํหมัน  
ถือเปนการนาํความทุกขยาก และสิ่งเลวรายใหไหลไปกบัสายน้ํา  ไมใหหวนคนืมาสูผูเลนผีตาโขน
อีก  ปจจบัุนหนากากและเครื่องแตงกายผีตาโขนเปนนยิมของนักสะสม  ดวยเห็นคณุคาของความ
งามทางศิลปะที่ชาวพืน้เมืองเปนสรางสรรคข้ึนจากความศรัทธาในประเพณทีองถิน่ของตน 
  เครื่องแตงกายผีตาโขนนี้  ชาวดานซายถือกันมาก โดยเฉพาะผูเฒาผูแก  คือ หามนาํ
เครื่องแตงกายผีตาโขนที่ใสแลวเขาบานเปนอันขาด ถาตองการเก็บตองไปอธิษฐานตอองคพระธาตุ 
ศรีสองรักกอน  นอกจากนีห้ากใครเคยเลนผีตาโขนแลวครั้งหนึ่ง  ผูใหญจะอนุญาตใหเลนติดตอกนั
นาน 3 คร้ัง หรือ 3 ป  จงึจะถือวาเปนชาวดานซายโดยสมบูรณ 
  วันทีส่ามเปนวันเทศนมหาชาติ หรือวนับุญหลวง 
   วันที่สาม  จะเปนการฟงเทศนมหาชาติตลอดทั้งวนั  ชาวบานจะมานั่งฟงธรรม
ภายในพระอุโบสถวัดโพนชยัจนครบ 13 กัณฑ  เพื่อสรางบุญกุศล เปนมงคลแกชวีติ และกลอม
เกลาจิตใจ  อาจกนิเวลาตั้งแตเชาจนถงึเย็นหรือคํ่ามือดึกดื่น หากใครฟงไดครบทุกกัณฑถือวา 
ไดอานิสงสอยางแรงกลา  
  ประเภทของผีตาโขน 
   ผีตาโขน ในขบวนแหแบงออกเปน  2 ประเภท  คือ  
   1.  ผีตาโขนนอย หนากากผีตาโขนนอยหรือหนากากผีตาโขนเลก็เปนหนากาก
ที่ชาวบานนยิมทํากันมากทีสุ่ด เนื่องจากมีรูปแบบดั้งเดิมที่ทาํตอๆ กนัมา ทั้งยังสามารถสรางสรรค
ลวดลายและสีสันไดอยางไมจํากัด หนากากผีตาโขนนอยยังสามารถจาํแนกไดเปน  2 ประเภท คือ 
    1.1  หนากากผีตาโขนนอยชนิดหวดคว่ํา  เปนหนากากทีข้ึ่นรูปดวยหวด 
ขาวเหนียวคว่าํลงแลวใชสวมศีรษะ  จากนั้นจงึคอยเจาะตา ติดจมูก ติดปาก แลวตกแตงดวยผา 
หรือสีสันตางๆ  
    1.2  หนากากผีตาโขนนอยชนิดหวดหงาย  หนากากรูปแบบนี้เปนทีน่ิยม
มากกวาชนิดหวดคว่าํ  เพราะผูทาํสามารถแสดงฝมือทางศิลปะไดอยางเต็มที ่ หนากากผีตาโขน
นอยชนิดหวดหงายนี ้ ตองใชหวดนึ่งขาวเหนยีวหงายเยบ็ติดกับทางมะพราวขึ้นรูป  แลวติดจมูก 
แกะสลักปากหรือเขียนปาก สามารถทาํไดทั้งแบบปากอาและปากหบุ และตกแตงดวยผา และสี 
สวนชุดแตงกายของผีมักมีสีฉูดฉาดบาดตา โดยอาจเย็บเศษผาเปนเสือ้ตัวกางเกงตัวหรือเย็บเปน
ชุดติดกันตลอดตัวก็ได ขอสําคัญคือตองคลุมรางกายใหมิดชิด    
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    เครื่องแตงตัวประกอบทีเ่ปนเอกลกัษณของผีตาโขน คือ  
     หมากกะแหลง มีลักษณะคลายกระดิ่ง หรือกระดึงแขวนคอววั หรือ
กระพรวน กระปอง ผูกติดกบัเอว แขวนคอ หรือถือเขยา เพื่อใหเกิดจงัหวะ ผีตาโขนจะใชหมากกะ
แหลงแขวนตดิบั้นเอวเมื่อเดินโยกตวั หรือเตนเปนจงัหวะ ขยมตัวสายสะโพกเสียงหมากกะแหลง 
ก็จะดังเสยีงนาฟงและนาสนุกสนาน  
     ดาบไมหรืองาว เปนอาวุธประจํากายผีตาโขน  ไมไดเอาไวรบกัน  แต
เอาไวควงหลอกลอ และไลจิ้มกนสาวๆ  ซึ่งก็จะหนีกนัจาละหวัน่  แตไมมีใครถือสาเพราะเปน
ประเพณีที่ปฏิบัติกันมา  เหตุที่วิ่งหนีเพราะปลายดาบนัน้แกะสลักเปนรูปอวัยวะเพศชายแถมทาสี
แดง ใหเห็นอยางเดนชัด  การเลนแบบนี้ไมถือเปนเรื่องหยาบ หรือลามก  เพราะมีความเชื่อกันวา
หากเลนตลก และนําอวัยวะเพศชายหญงิมาเลนมาโชวในพิธีแห และงานบุญบั้งไฟ จะทาํให 
พญาแถนพอใจ  ฝนจะตกตองตามฤดกูาล  พืชพนัธุธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ  
   2. ผีตาโขนใหญ  มีลักษณะเปนหุนขนาดใหญ  สูงประมาณ 2.5 เมตร  ข้ึนรูป
ดวยการรานไมไผทั้งตัว  ใบหนากวางประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร  เปนรูปไข  ประกอบดวยตา 
จมูก ปาก และผม  แลวตกแตงดวยสีและผาทัง้ตัว  ประดับตกแตงรูปรางหนาตาดวยเศษวัสดุทีห่า
ไดในทองถิน่  ผีตาโขนใหญนี้จะตองทําเปนคูชายหญิงเสมอ สําหรับผีตาโขนฝายหญิงตองใชกะลา
เย็บติดทําเปนหนาอกดวย เวลาแหคนเลนจะตองเขาไปอยูขางในตัวหุน แตละปจะทาํผีตาโขนใหญ
เพียง 2 ตัว  ผีตาโขนชาย  1 ตัว หญิง  1 ตัว  สังเกตจากเครื่องเพศปรากฏชัดเจนที่ตัวหุน ผูมหีนาที่
ทําผีตาโขนใหญ จะมีเฉพาะกลุมเทานัน้  เพราะคนอื่นไมมีสิทธิท์ําตองไดรับอนุญาตจากผี หรือเจา
กอน  ถาไดรับอนุญาตแลวตองทาํทกุป หรือทําติดตอกันอยางนอย 3 ป  
 2.7 ประเพณสีงกรานต 
  สงกรานต  เปนประเพณีปใหมของประเทศไทย  ลาว  พมา  กัมพูชา  เนื่องจากได
แบบอยางมาจากประเทศอนิเดีย  สงกรานต  เปนคําภาษาสันสกฤต  หมายถงึ  การผาน  หรือ  
การเคลื่อนยาย  ซึง่เปนการอุปมาถงึการขึน้ปใหมในความเชื่อของไทย  ในที่นีห้มายถงึ  เปนวันที ่
พระอาทิตยผาน หรือเคลื่อนยายจากราศมีีน เขาสูราศีเมษ  โดยวนัแรกของเทศกาล  ซึง่เปนวันที่
พระอาทิตยยกขึ้นสูราศีเมษ (ยายจากราศีมีนไปราศีเมษ) เรียกวา “วันมหาสงกรานต” วนัถัดมา
เรียกวา “วนัเนา” และวนัสดุทายซึง่เปนวนัเปลี่ยนจุลศักราช เรียกวา “วันเถลิงศก”  จากหลักการ
ขางตนนี้  ทาํใหปจจุบันเทศกาลสงกรานตมักตรงกับวันที่ 14 – 16 เมษายน (ยกเวนบางป  เชน 
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ที่สงกรานตกลับมาตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน)  อยางไรก็ตาม 
ปฏิทินไทยในขณะนี้กําหนดใหเทศกาลสงกรานตตรงกบัวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกป และเปน
วันหยุดราชการ 
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  สงกรานต  เปนประเพณีเกาแกของไทย  ซึง่สืบทอดมาแตโบราณคูมากับประเพณีตรุษ 
จึงมีการเรียกรวมกนัวา ประเพณีตรุษสงกรานต หมายถงึ  ประเพณีสงทายปเกา และตอนรับปใหม 
คําวา  ตรุษ  เปนภาษาทมิฬ แปลวา  การสิ้นป  พิธีสงกรานต  เปนพิธกีรรมที่เกิดขึ้นในสมาชกิใน
ครอบครัว หรือชุมชนบานใกลเรือนเคียง  แตปจจุบันไดเปลี่ยนไปสูสังคมในวงกวาง และมีแนวโนม 
ที่จะเปลีย่นทศันคติและความเชื่อไป  ในความเชื่อด้ังเดิมใชสัญลักษณเปนองคประกอบหลกัในพิธี 
ไดแก  การใชน้ําเปนตัวแทนแกกนักับความหมายของฤดูรอน  ชวงเวลาที่พระอาทติยเคลื่อนเขาสู
ราศีเมษ  ใชน้าํรดใหแกกนัเพื่อความชุมชืน่  มีการขอพรจากผูใหญ  การรําลึกและกตัญูตอบรรพ
บุรุษที่ลวงลับ  ในชวีิตสมัยใหมของสงัคมไทยเกิดประเพณีกลับบานในเทศกาลสงกรานต  นับวนั
สงกรานตเปนวันครอบครัว  ในพิธีเดมิมีการสรงน้ําพระทีน่ําสิริมงคล  เพื่อใหเปนการเริ่มตนปใหม 
ที่มีความสุข ปจจุบันมพีัฒนาการและมีแนวโนมวา  ไดมกีารเสริมจนคลาดเคลื่อนบดิเบือนไป  เกดิ
การประชาสมัพันธในเชงิการทองเที่ยววาเปน Water Festival  เปนภาพของการใชน้าํ  เพื่อแสดง
ความหมายเพยีงประเพณีการเลนน้ํา  การที่สังคมเปลีย่นไป มีการเคลือ่นยายที่อยูเขาสูเมืองใหญ 
และถือวันสงกรานตเปนวนั  กลับบาน  ทาํใหการจราจรคับค่ังในชวงวนักอนสงกรานต วนัแรกของ
เทศกาล และวันสุดทายของเทศกาล  เกดิอุบัติเหตุทางถนนสูง  นับเปนปรากฏการณทางสงัคมที่
เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงหลายดานของสังคม  นอกจากนี้  เทศกาลสงกรานตยังถูกใชในการ
สงเสริมการทองเทีย่ว  ทั้งตอคนไทย และตอนักทองเที่ยวตางประเทศ 
  ประวัติวนัสงกรานต 
   มีนิทานเกาแกเกี่ยวกับประวติัความเปนมาของวันสงกรานต  กลาววา  ในสมัย
โบราณกาล  มีเศรษฐีคนหนึ่ง  รํ่ารวยทรพัยสิน  แตอาภัพไมมีบุตรไวสืบสกุล  ต้ังบานเรือนอยูใกล
กับบานนกัเลงสุรา  ซึง่มีบุตรสองคน วันหนึง่นกัเลงสุราเมามายไดกลาววาจาหยาบคายตอเศรษฐีวา  
“ตัวทานแมมทีรัพยมากมาย แตไมสามารถมีบุตรไวสืบสกุล  แตตัวเราถึงแมยากจนแตมีบุตรไว 
สืบสกุลถึงสองคน”  เศรษฐีไดยินดังนั้นก็เกดิความละอาย จึงไดบวงสรวงตอพระอาทติย พระจนัทร 
ต้ังจิตอธิษฐานอยูถงึสามป แตก็ไมสมปรารถนา  อยูมาวนัหนึ่งพอถงึชวงที่พระอาทิตยยกขึ้นสูราศี
เมษ  เศรษฐี ไดพาบริวารไปยังตนไทรริมน้าํ พอถึงก็ไดเอาขาวสารลงลางในน้าํเจด็ครั้ง แลวหุงบูชา
อธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดา  ณ ตนไทรนั้น รุกขเทวดาเหน็ใจเศรษฐี  จงึเหาะไปเฝาพระอนิทร  
ไมชาพระอนิทรก็มีเมตตาประทานใหเทพบตุรองคหนึง่นาม  ธรรมบาล  ลงไปปฏิสนธิในครรภ
ภรรยาเศรษฐี  ไมชาก็คลอดออกมา  เศรษฐีต้ังชื่อใหกมุารนอยนีว้า ธรรมบาลกุมาร และไดปลูก
ปราสาทอยูใกลกับตนไทรริมน้ําใหกุมารนี้อยูอาศัย  เมื่อเจริญวัยขึ้นก็ไดเรียนรูซึ่งภาษานก และเรยีน
ไตรเภทจบ  เมื่ออายุไดเจ็ดขวบ  ธรรมบาลกุมารไดเปนอาจารยบอกมงคลตางๆ แกคนทัง้หลาย  
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   อยูมาวันหนึง่ ทาวกบิลพรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึง่วา ทาวมหาสงกรานต ทราบวา
ธรรมบาลกุมารเปนผูมีชื่อเสยีง และเปนทีน่ับถือของมนษุยทัง้หลาย  จึงไดลงมาถามปญหากับ
ธรรมบาลกุมาร  3 ขอ หากธรรมบาลกุมารตอบไดก็จะตัดเศียรบูชา  แตถาตอบไมไดจะตัดศีรษะ
ธรรมบาลกุมารเสีย 
   ปญหาทั้ง  3 ขอ  มีดังนี ้
    1.  เวลาเชา  ราศีอยูที่ไหน 
    2.  เวลาเที่ยง  ราศีอยูที่ไหน 
    3.  เวลาค่าํ ราศีอยูที่ไหน 
   ธรรมบาลกุมาร  จึงขอผัดผอนกับทาวกบิลพรหมเปนเวลา 7 วัน  เพื่อคิดคนหา
คําตอบ ลวงเขาวันที่ 6  ธรรมบาลกุมารกล็งจากปราสาทมานอนอยูใตตนตาล  เขาคิดวา  ขอตาย
ในที่ลับยังดีกวาไปตายดวยอาญาทาวกบลิพรหม  บังเอญิบนตนไมมนีกอนิทรี  2 ตัวผัวเมยีเกาะ
ทํารังอยู และกําลังคยุกนัถึงเรื่องของตน 
   นางนกอินทรถีามสามีวา  พรุงนี ้เราจะไปหาอาหารแหงใด สามีตอบนางนกวา  
เราจะไปกนิเนือ้ธรรมบาลกุมาร  ซึง่ทาวกบลิพรหมจะฆาเสีย ดวยแกปญหาไมได นางนกจึงถามวา 
คําถามทีท่าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เลาใหฟง ซึง่นางนกก็ไมสามารถตอบได สามีจงึเฉลยวา 
    1.  เวลาเชา ราศีอยูทีห่นา คนทัง้หลายจงึเอาน้าํลางหนา 
    2.  เวลาเที่ยง ราศีจะอยูที่อก คนทัง้หลายจงึเอาแปงและเครื่องหอมประพรม
หนาอก 
    3.  เวลาค่าํ ราศีจะอยูที่เทา  คนทัง้หลายจงึตองลางเทากอนเขานอน 
   ธรรมบาลกุมารไดยินดังนัน้  เกิดความดีใจ  จึงจดจาํคําเฉลยไว   ดวยเหตุนี้ 
ทาวกบิลพรหม จึงพายแพตองตัดหัวถวายธรรมบาลกุมารตามสัญญา แตศีรษะของทาวกบิลพรหม
นั้น ถาตั้งไวบนแผนดิน ไฟกจ็ะไหมโลก ถาโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแลง ถาทิง้ในมหาสมุทรน้ําก็
จะแหง  ดังนัน้  ทาวกบิลพรหม  จึงใหธิดาทั้งเจ็ดนําพานมารองรับศีรษะของตน และสั่งใหคอย
ผลัดเปลี่ยนกนัดูแลรักษา  จากนั้นจงึตัดเศียรใหนางทุงษะ  ผูเปนธิดาองคโต  นางทงุษะก็อัญเชิญ
พระเศียรทาวกบิลพรหมเวยีนขวารอบเขาพระสุเมรุ  60 นาที  แลวเก็บรักษาไวในถ้ําคันธุลี  ในเขา
ไกรลาศ  จากนั้นมาทุกๆ  1 ป ธิดาของทาวกบิลพรหมทัง้ 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนมาทาํหนาที่
อัญเชิญพระเศียรทาวกบิลพรหมแหไปรอบเขาพระสุเมรุ  เปนเวลา  60 นาท ี แลวประดิษฐาน
ตามเดิม  ในแตละปนางสงกรานตแตละนางจะทําหนาทีผ่ลัดเปลี่ยนกนัตามวันมหาสงกรานต ดังนี ้
    1.  ถาวนัอาทติย เปนวนัมหาสงกรานต นางสงกรานตนาม ทุงษะเทว ีทรง 
พาหุรัดทัดดอกทับทิม  อาภรณแกวปทมราค  ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหตัถขวาทรงจักร 
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พระหัตถซายทรงสังข  เสดจ็มาบนหลงัครุฑ  
    2.  ถาวนัจันทร เปนวนัมหาสงกรานต  นางสงกรานตนาม  โคราคะเทว ี ทรง
พาหุรัดทัดดอกปบ อาภรณแกวมุกดา ภักษาหารเตลัง (น้ํามนั) พระหตัถขวาทรงขรรค พระหัตถซาย
ทรงไมเทา  เสด็จมาบนหลังพยัคฆ (เสือ)  
    3.  ถาวนัอังคาร  เปนวันมหาสงกรานต  นางสงกรานตนาม  รากษสเทวี  ทรง
พาหรัุดทัดดอกบัวหลวง  อาภรณแกวโมรา  ภักษาหารโลหิต  พระหัตถขวาทรงตรีศูล  พระหัตถซาย
ทรงธนู  เสด็จมาบนหลงัวราหะ (หมู)  
    4.  ถาวนัพธุ เปนวนัมหาสงกรานต นางสงกรานตนาม มัณฑาเทวี ทรงพาหุรัด 
ทัดดอกจําปา อาภรณแกวไพฑูรย  ภักษาหารนมเนย  พระหัตถขวาทรงเข็ม  พระหัตถซายทรงไมเทา 
เสด็จมาบนหลังคัทรภะ (ลา)  
    5.  ถาวนัพฤหัสบดี  เปนวนัมหาสงกรานต  นางสงกรานตนาม กิริณีเทว ีทรง
พาหุรัดทัดดอกมณฑา  อาภรณแกวมรกต  ภักษาหารถัว่งา  พระหัตถขวาทรงขอชาง  พระหัตถซาย
ทรงปน  เสด็จมาบนหลงัคชสาร (ชาง)  
    6.  ถาวนัศกุร  เปนวนัมหาสงกรานต นางสงกรานตนาม กิมทิาเทว ีทรงพาหุ
รัดทัดดอกจงกลนี  อาภรณแกวบุษราคัม  ภักษาหารกลวยน้าํ  พระหตัถขวาทรงขรรค  พระหัตถซาย
ทรงพิณ  เสดจ็มาบนหลงัมหิงสา (ควาย)  
    7.  ถาวนัเสาร  เปนวนัมหาสงกรานต  นางสงกรานตนาม  มโหทรเทวี  ทรง
พาหุรัดทัดดอกสามหาว (ดอกตบชวา)  อาภรณแกวนิลรัตน  ภักษาหารเนื้อทราย  พระหัตถขวา 
ทรงจักร   พระหัตถซายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลงัมยุรา (นกยงู)  
   ขอสังเกตเกีย่วกับวันสงกรานต 
    ในแตละปนางสงกรานตจะมาในเวลาตางกนั และประทับบนพาหนะ ใน
ลักษณะทาทางแตกตางกัน  เชน  บางทนีางสงกรานตข่ีพาหนะมา  บางปยืนมา และบางกน็อกมา 
มีหลักใหพิจารณา  ดังนี ้
    ถานางสงกรานต  ยืนมาบนหลังพาหนะ  แสดงวา  มาในตอนเชา 
    ถานางสงกรานต ข่ีมาบนพาหนะ แสดงวา มาในตอนบายเลยเทีย่งวนัไปแลว 
    ถานางสงกรานต นอนมาบนหลงัพาหนะ แสดงวา มาในตอนกลางคนื  แตยงั
ไมถึงเที่ยงคืน 
    ถานางสงกรานต นอนหลับมาบนหลงัพาหนะ แสดงวา มาในตอนกลางคืน
เลยเทีย่งคนืไปแลว 
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   ความสาํคัญของวันสงกรานต 
    1.  เปนวนัหยดุพักผอนประจําปตามประเพณีไทย และถือเปนวันหยดุ
ประกอบการงาน หรือธุรกิจทั่วไป 
    2.  เปนวนัทําบุญตักบาตร  บังสุกุลกระดกูบรรพบุรุษ  กรวดน้ําอทุิศสวนกุศล
ใหแกญาติผูลวงลับ 
    3.  เปนวนัแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ  ในวนันี้จะมีการไปรดน้ํา
ดําหัวขอพรจากพอแม  ญาตผูิใหญที่เคารพนับถือ  และยังถือเปนวันผูสูงอายุแหงชาติ 
    4.  เปนวนัรวมญาติมิตรที่จากไปอยูแดนไกลเพื่อประกอบภาระหนาทีก่าร
งานของตน  เมื่อถึงวันสงกรานตทุกคนจะกลับมารวมทาํบุญสรางกุศล  จงึถือเอาวนัสงกรานตเปน
วันครอบครัว 
    5.  เปนวนัอนรัุกษวัฒนธรรมไทย และสงเสริมการละเลนตามประเพณีไทย 
เชน  มีการทาํบุญตักบาตร  รดน้ําดําหัว  ชกัคะเยอ มอญซอนผา ฯลฯ 
    6. เปนวนัประกอบพิธทีางศาสนา  เชน  มกีารทาํบุญตักบาตร  การสรงน้าํ
พระพทุธรูป  สรงน้ําพระสงฆ ขนทรายเขาวัด (กอพระเจดียทราย) รับศีล  ปฏิบัติธรรม 
   กิจกรรมในวนัสงกรานต 
    1.  การทาํบุญตักบาตร  ถือวา  เปนการสรางบุญสรางกศุลใหตัวเอง และ
อุทิศสวนกุศลนั้น แกผูลวงลบัไปแลว  โดยการนาํอาหารไปตักบาตรถวายพระภกิษุทีศ่าลาวัด  ซึง่
จัดเปนที่รวมสาํหรับทําบุญ  ในวนันีห้ลังจากที่ไดทาํบุญเสร็จแลว  ก็จะมีการกอพระเจดียทราย  
ซึ่งเปนการขนทรายเขาวัด  สําหรับไวใชในการกอสรางโบสถวหิาร กลาววา  การขนทรายเขาวัด
เพื่อเปนนิมิตโชคลาภ  ใหมคีวามสุขความเจริญ  เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเขาวัด  การ
ปลอยนกปลอยปลา  ถอืเปนการลางบาปทีท่ําไว  เปนการสะเดาะเคราะหราย  ใหมีแตความสุข
ความสบายในวนัขึ้นปใหม  
    2.  การสรงน้ําพระพทุธรูป  จะนาํดอกไมธปูเทียนไปบูชา  แลวเอาน้าํอบ
ประพรมที่องคพระ  เพื่อความเปนสิริมงคล  บางแหงมีการอัญเชิญพระพุทธรูปแหรอบหมูบาน 
เพื่อใหชาวบานไดมีโอกาสสรงน้ํากันอยางทั่วถงึ หรือจะอันเชิญพระพทุธรูปที่บาน มาทาํพิธีสรงน้าํ 
กันในหมูญาตพิี่นองก็ได 
    3.  การสรงน้ําพระสงฆ  ชาวบานจะไปชุมนุมกนัทีว่ัด  นมินตพระในวดัมายัง
สถานที่ประกอบพิธี  โดยรดน้ําที่มือของพระ  น้ําที่ใชตองเปนน้ําสะอาดผสมน้ําอบไทย  เมื่อสรงน้าํ
แลวพระทานก็จะใหศีลใหพรเพื่อความเปนสิริมงคล 
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    4.  การรดน้ําญาติผูใหญและผูที่เคารพนบัถือ  คือ  การไปขอขมาในสิ่งที่ได
ลวงเกินไปแลว หรือขอศีลขอพรจากผูใหญที่เคารพนับถือ  ซึง่หมายรวมถงึ  บิดามารดา  ปูยา 
ตายาย  ครูบาอาจารย หรือญาติผูใหญ  การรดน้ําจะเชิญผูใหญนัง่ลงแลวผูที่รดกจ็ะเอาน้ําหอม
น้ําอบเจือกับน้ํารดทีม่ือทาน  ทานจะใหศีลใหพร  ซึ่งถอืวา  เปนการแสดงความเคารพผูมีอาวุโส 
และผูมีพระคณุตามธรรมเนยีมอันดงีามของไทย 
    5.  การเลนสาดน้ําสําหรับหนุมสาว หลังจากทาํพิธีสรงน้าํพระพุทธรูป สรงน้ํา 
พระสงฆ และรพน้ําขอพรจากญาติผูใหญแลว พวกหนุมๆ สาวๆ ก็จะเลนสาดน้ํากนัอยางสนุกสนาน 
น้ําที่นาํมาสาดกันนัน้ตองเปนน้าํสะอาดผสมน้ําอบมีกลิ่นหอม  แตเด็กบางคนไมเขาใจถึงวัฒนธรรม
หรือจุดประสงคของการเลนสาดน้ําในวนัสงกรานต  จึงเอาน้าํผสมสี  ผสมเมล็ดแมงลัก ผสมน้ําแขง็ 
หรือนําน้ําใสถงุพลาสติกขวางปาใสกนั  ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตอง 
   สงกรานต 4 ภาค 
    1.  สงกรานตภาคเหนือ  (สงกรานตลานนา) หรือ  ประเพณีปใหมเมอืง  
อันโดดเดนเปนเอกลักษณ เร่ิมต้ังแต   วันสังขารลอง  (13 เม.ย.) ที่มีการทําความสะอาดบาน เพื่อ
ความเปนสิริมงคล  วันเนา  หรือ  วันเนา  (14 เม.ย.) วนัที่หามใครดาทอวาราย  เพราะจะทาํใหโชค
รายไปตลอดทั้งป   วนัพญาวัน  หรือ  วันเถลิงศก  (15 เม.ย.)  วันนี้ชาวบานจะตื่นแตเชาทาํบุญ 
ตักบาตร   เขาวัดฟงธรรม   กอนจะไปรดน้าํดําหวัขอขมาญาติผูใหญในชวงบาย  วนัปากป  
(16 เม.ย.) ชาวบานจะพากนัไปรดน้ําเจาอาวาสตามวัดตางๆ เพื่อขอขมาคารวะ และ วนัปากเดอืน 
(17 เม.ย.) เปนวนัที่ชาวบานสงเคราะหตางๆ ออกไปจากตัวเพื่อปดฉากประเพณีสงกรานตลานนา  
    2.   สงกรานตภาคอีสาน  นยิมจัดกันอยางเรยีบงาย แตวามากไปดวยความ
อบอุน โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานตวา บุญเดอืนหา หรือ ตรุษสงกรานต และจะถือฤกษ
ในวนัขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 เวลาบาย 3 โมง เปนเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆจะตีกลองโฮม เปดศักราช 
จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้ําอบหาบไปรวมกนัที่ศาลาวัดเพื่อสรงน้ําพระพทุธรปู แลวตอดวยการ
รดน้ําดําหัว ปู ยา ตา ยาย และญาติผูใหญ เพื่อขอขมาลาโทษจากนัน้ก็จะเปนการเลนสาดน้ํา
สงกรานตกนัอยางสนุกสนาน  
    3.   สงกรานตภาคใต  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานตแบบดั้งเดิมที่
ภาคใตแลว สงกรานตเปนชวงเวลาแหงการผลัดเปลี่ยนเทวดาผูรักษาดวงชะตาบานเมือง พวกเขา
จึงถือเอาวนัแรกของสงกรานต (13 เม.ย. เปน  วนัสงเจาเมืองเกา  โดยจะทาํพธิีสะเดาะเคราะหส่ิง
ไมดีออกไป สวน  วนัวาง  (14 เม.ย.) ชาวนครจะไปทําบญุตักบาตรที่วดั และสรงน้าํพระพทุธรูป 
และวันสุดทายเปน  วันรับเจาเมืองใหม  (15 เม.ย.) จะทําพิธีตอนรับเทวดาองคใหมดวยการแตง
องคทรงเครื่องอยางสวยงามสงทายประเพณีสงกรานต  
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    4.   สงกรานตภาคกลาง  เร่ิมข้ึนในวันที่ 13 เมษายน เปนวนั  มหาสงกรานต  
วันที่ 14 เปน  วันกลาง  หรือ วนัเนา  วนัที ่15 เปน  วนัเถลิงศก  ทัง้ 3 วนัประชาชนจะประกอบพิธี
ทางศาสนา  มกีารทาํบุญตักบาตร  ปลอยนกปลอยปลา  การกรวดน้าํอุทิศสวนกุศล ใหแกญาต ิ
ผูลวงลับ  การสรงน้ําพระ  และการขนทรายเขาวัดกอพระเจดียทราย  
 2.8 ประเพณบีวช  
  การบวช เปนประเพณีที่สําคัญอยางหนึง่ของไทย และถือวาเปนการทดแทนคุณบดิา
มารดา  นอกจากนี ้ ยังเปนหนาที่ของชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธทกุคนตองถือปฏิบัติ  ซึ่งชายใด 
ที่ไดผานการบวชเรียนมาแลว ถาจะไปสูขอหญิงใดเพื่อแตงงานพอแมของฝายหญงิก็คงจะไมปฏิเสธ 
เพราะไวใจไดวา  ชายนัน้ไดผานการบวชเรียนมาแลว กพ็อที่จะอนมุานไดวาชายนั้นเปนคนดี
พอสมควรและไวใจที่จะฝากชีวิตและอนาคตของหญิงสาวนั้นใหฝายชายดูแลตอไป  แตถาฝายชาย
ยังไมไดผานการบวชมากอน  การเจรจาคงจะสําเร็จไดโดยยาก 
  การบวชเปนพระภิกษุในพทุธศาสนานัน้ เปนคุณประโยชนตอตัวผูบวชเอง และตอ
สังคมอยูหลายประการเปนตนวา 
   1.  ผูบวชไดมีโอกาสที่จะเรยีนรูธรรมะตางๆ เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดความสุขและ
ความเจริญแกตนเอง และครอบครัว 
   2.  ผูบวชไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมจริงๆ  ซึง่เปนการอบรมกายวาจาใจใหอยูใน
ศีลธรรม และเปนประโยชนแกตนองทั้งโลกนี้ และโลกหนา 
   3.  ผูบวชไดมีโอกาสชวยดํารงพุทธศาสนาใหยืนยาวตอไป 
   4.  ผูบวชไดมีโอกาสทําประโยชนใหแกเพือ่นมนษุย และสรางสงัคมใหดีข้ึน  เชน 
ไดทําการสัง่สอนศีลธรรมแกประชาชน  ใหประชาชนไดมโีอกาสสรางบญุกุศลตอพระสงฆ 
   5.  ผูบวชไดแสดงความกตญัูกตเวทีตอผูมีอุปการะตอตน  เชน  บิดา  มารดา 
เปนตน 
  ตามหลกัความเปนจริงแลว  การบวชไมใชเร่ืองที่ยุงยากอะไรนัก เพียงเตรียมผาไตร 
คือ สบง จวีร   สังฆาฏิ กับเครื่องอัฐบริขารทั้ง 8  ซึ่งมีความจําเปนในการดํารงชีวิตในสถานะนักบวช  
แลวเขาไปเอยวาจาขอบวชดวยตนเองเปนภาษาบาลีกับ อุปปชฌา และกลาวแสดงคาํยืนยันในการ
เปนมนุษย ไมมีมลทนิ และพันธะไมมหีนีสิ้นคางชําระ และไดรับอนุญาตจากผูปกครองแลว  เปนอัน 
วา บวชได  ซึ่งพิธีตางๆ ตองกระทาํกันในโบสถเทานัน้ แตเนื่องจากคนไทยถือวา การบวชเปนพิธทีี่ 
สําคัญและยิ่งใหญสําหรับชวีิตลูกผูชาย จึงจําเปนตองมพีิธีและขั้นตอนตางๆ  ดังนี ้
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   1.  การกาํหนดฤกษยาม 
    กอนจะทําการบวชจะตองหาฤกษอันเปนมงคลหรือหาหมายกาํหนดการที ่
แนนอน โดยพอแมตองนําบตุรชายผูที่จะบวชและมีอายุครบ 20 ปบริบูรณไปพบกับอุปชฌายหรือ 
ทานเจาอาวาส เพื่อใหทานตรวจวันเดือนป และดูฤกษยามกาํหนดวนับวชให  คร้ันเมื่อไดกําหนด
ฤกษยามอนัเปนมงคลแลว ผูที่จะบวชจะตองมาร่ําลาญาติมิตร แลวจึงไปอยูวัดเพือ่เตรียมฝกหดั
ทองคําขานนาคและฝกซอมเกี่ยวกับพธิีบวช ในชวงที่เขาอยูวัดนี้ชาวบานจะเรียกผูทีเ่ตรียมจะบวช
วา  นาค  หรือ  พอนาค”  
    ประวัติความเปนมาของคําวา ”นาค” 
     เกี่ยวกับคําวานาค  มีเร่ืองเลากันวา  ในสมยัพทุธกาล  เมือ่คร้ัง 
พระสัมมาสัมพุทธเจา ยงัดํารงพะชนมอยู  มพีระยานาคตัวหนึง่ มีความประสงคที่จะบวชเปนพระ
จึงแปลงรางเปนมนุษยแลวไปขอบวชกับพระพทุธเจา  อยูตอมาเมื่อพระยานาคเผลอสติในขณะ
หลับรางของพระภิกษุ  จงึไดกลับเปนพระยานาคดังเดิม  ภิกษุอ่ืนๆ  ไปเห็นเขาก็เกดิความกลวั  
เมื่อพระพุทธองคทรงตรัสถาม ไดความวา  เพราะเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงปลอมตวั
มาบวช  พระพุทธองคทรงดําริวา  สัตวเดรัจฉานไมอยูในฐานะที่ควรบวช  ดังนัน้ พระยานาค  จึง
ไมอาจที่จะครองเพศสมณะไดอีกตอไป  ดวยความที่พระยานาคเปนผูที่มีความประสงค และ
ศรัทธาแรงกลาที่จะบวช ผูคนทัว่ไปจึงนิยมเรียกผูทีก่ําลงัจะบวช เปนพระวา  นาค  สืบตอมาจนถงึ
ปจจุบัน 
   2.  การขอขมาลาญาติมติรเพื่อเขาอุปสมบท 
    หนาที่สําคัญอันหนึ่งของผูทีจ่ะบวช  คือ  การซักซอมข้ันตอนในพิธกีบัพระ 
พี่เลี้ยงและตองทองคําขอบวช ซึ่งเรียกตามภาษาชาวบานวา  คําขานนาค  ใหได เมื่อใกลจะถงึวนั
บวช จะตองนาํดอกไมธูปเทยีนไปลาญาติพี่นองและผูใหญที่ตนเคารพนับถือ  เพื่อเปนการแสดง
ความเคารพและอโหสิกรรมที่ตนเคยลวงเกิน  สวนผูไดรับการขอขมาตองกลาวคําวา  อโหสิ  ดวย
ใบหนายิ้มแยมแจมใส เพื่อใหนาคมีความสบายใจ 
    คําขอขมาบดิามารดา และญาติผูใหญเพื่อลาบวช 
     กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม ที่ขาพเจาไดเคยประมาทลวงเกนิทาน
ตอหนาก็ดี  ลับหลังก็ดี  ทั้งตั้งใจก็ดี  มิไดต้ังใจก็ดี  ขอใหทานจงอโหสกิรรมแกขาพเจานับแตบัดนี ้
เปนตนไป  จนตราบเทานพิพานเทอญ 
   3. พิธีอาบน้ํานาค 
    เมื่อนาคมาถงึบานแลว จะมกีารทาํพธิีอาบน้ํานาค  โดยใหเจานาคนั่งพนมมือ
บนเกาอี้หรือในสถานที่อันเหมาะสม นําน้าํที่ผสมน้ําอบ เครื่องหอมตางๆ มาอาบใหเจานาค โดยเริ่ม
จากบิดามารดา ญาติผูใหญและบรรดามิตรสหาย 
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   4.  การสวดมนตฉลองนาคและการเทศนสอนนาค 
    ในเยน็วนัสุกดบิเจาภาพจะนมินตพระสงฆจํานวน 9 รูป  มาสวดพุทธมนต
ฉลองนาค  บรรดาญาติมิตร  เพื่อนบานก็จะมาฟงพระสวดและรวมทําบุญ  จากนัน้ พระสงฆจะ
เทศนสอนนาคเกี่ยวกับคุณของบิดามารดา  ตลอดจนกจิวัตรของพระภิกษุสงฆที่ควรปฏิบัติ  เมื่อ
บวชแลว 
   5.  การทําขวญันาค 
    การทาํขวัญนาค คือ การสอนใหเจานาครําลึกถงึคณุบิดามารดา คุณประโยชน 
ในการบวชเรียน ฯลฯ  ส่ิงของที่ตองใชในพธิีทําขวัญนาคมี  ดังนี ้
    5.1  เครื่องบายศรี  1 สํารับ 
    5.2  เครื่องกระยาบวช  1 สํารับ 
    5.3  มะพราวออน 
    5.4  ไข 1 ฟอง (เรียกวา ไขขวัญ) 
    5.5  กลวยน้ําวา  1 หว ี
    5.6  ขันใสขาวสาร 
    5.7  เทียนชัย 
    พิธีทําขวัญ  เมื่อถึงฤกษงามยามดหีลังจากฟงเทศนสอนนาคแลว เจาภาพจะ
นําเจานาคมานั่งกลางวงพิธ ีแวดลอมดวยบิดามารดา ญาติผูใหญและผูรวมอนโุมทนา เตรียมเครื่อง
อัฐบริขารที่จะใชในการบวชนํามาวางใหพรอม  เมื่อทําขวัญแลวจะมกีารเวียนเทียน  เบิกบายศรี
รับขวัญ ฯลฯ  ซึ่งหมอทาํขวญัเกงๆ จะสามารถพรรณนาถึงคุณบิดามารดาไดอยางซาบซึ้งใจ  จน 
เจานาคตองหลั่งน้าํตา  เปนการปลุกเราใหเจานาค  มีความตัง้ใจในการบวชทดแทนคุณบิดามารดา 
หลังจากเสร็จพิธีทาํขวัญแลว  จะมีการเลีย้งอาหารผูมารวมอนุโมทนา และมีการรองรํากันอยาง
สนุกสนาน หากทําพิธโีดยรวบรัด  ในวนัสุกดิบเพียงใหเจานาคโกนผม  โกนคิว้  นุงหมชุดขาวอยูที่วดั 
รุงขึ้นจึงพาเขาโบสถทําพิธีอุปสมบท 
    เครื่องอัฏฐบริขารและเครือ่งใชอ่ืนๆ ที่ควรมีหรือจําเปนตองใช  ไดแก 
     1.  ไตรครอง ไดแก สบง ประคดเอว  อังสะ จีวร สังฆาฏิ  ผารัดอก ผากราบ 
     2.  บาตร แบบมีเชิงรองพรอมฝาถลกบาตร  สายโยค  ถุง  ตะเคียว  
     3.  มีดโกน  พรอมทั้งหินลับมีดโกน  
     4.  เข็มเย็บผา พรอมทั้งกลองเข็มและดาย  
     5.  เครื่องกรองน้าํ (ธมกรก)  
     6.  เสื่อ หมอน ผาหม มุง  
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     7.  จวีร  สบง  อังสะ  ผาอาบ  
     8.  ตาลปตร  ยาม  ผาเช็ดหนา  รม  รองเทา  
     9.  โคมไฟฟาหรือตะเกียง  ไฟฉาย  นาฬกิาปลุก  
     10.  ปนโต  จานขาว  ชอนสอม  ผาเช็ดมือ  
     11.  กระติกน้าํรอน  กาตมน้ํา  ถวยน้ํารอน  เหยือกน้ําและแกวน้ํา  
     12.  กระโถน  
     13.  ขันอาบน้าํ สบูและกลองสบู แปรงและยาสฟีน ผาขนหนู กระดาษชําระ  
     14.  สันถัต (อาสนะ)  
     15.  หีบไมหรือกระเปาหนงัสําหรับเก็บไตรครอง  
   6.  การแหนาคและการนาํนาคเขาโบสถ 
    ในขบวนแหนี ้ เจานาคจะถอืดอกไมธูปเทยีนพนมไวในมือ มารดาอุมไตร 
บิดาสะพายบาตร  สําหรับหมอนนัน้นิยมใหคนรัก หรือแฟนเจานาคเปนคนอุม  เมื่อจัดขบวน
เรียบรอยแลวก็เคลื่อนขบวนเขาสูพระอุโบสถ เวียนขวารอบนอกขัณฑสมีา จนครบ 3 รอบ กอนจะ
เขาโบสถก็ตองวนัทาเสมาหนาพระอุโบสถเสียกอนวา  วนัทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง  โพธิรุกขัง  
เจติยัง สัพพะ เม  โทสงั ขะมะถะ เม ภันเต เมื่อเสร็จแลวก็โปรยทาน โดยมีธรรมเนยีมที่ปฏิบัติสืบ
ตอกันมาตามความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง คือ  เมื่อวนัทาเสมาแลว ตองรีบนําเจานาคเขาโบสถ  ไม
ควรชักชา เพื่อปองกนัเหตุรายหรือเภทภัยที่อาจทําใหไมสามารถบวชได โดยบรรดาญาติพี่นองจะ
ชวยกนัอุมนาคเขาสูพระอุโบสถใหบิดามารดาจูงติดกนั  โดยไมใหเทาของเจานาคเหยียบธรณี
ประตูโบสถ     เสร็จแลวผูบวชก็ไปกราบพระประธานดานขางพระหัตถขวาขององคพระ รับไตร
ครองจากมารดาบิดา จากนัน้จึงเริ่มพิธกีารบวช ในการบวชนัน้ เจานาคจะตองบรรพชา คือ บวช
เปนสามเณรกอน แลว จึงจะอุปสมบทหรือบวชเปนพระ  
    การจัดกระบวนแหประกอบดวยสิ่งตอไปนี้    
     1.  หัวโต หรือหัวสงิโต (มหีรือไมก็ได)  
     2.  แตร หรือเถิดเทิง (มหีรือไมก็ได)  
     3.  ของถวายพระอุปชฌายคูสวด  
     4.  ไตรครอง ซึ่งมักจะอุมโดยมารดาหรือบุพการีของผูบวช (มีสัปทนกัน้)  
     5.  ดอกบัว 3 ดอก  ธูป 3 ดอก  เทียน 2 เลม ใหผูบวชพนมมือถือไว  
(มีสัปทนกั้น)  
     6.  บาตร และตาลปตร  จะถอืและสะพายโดยบิดาของผูบวช  
     7.  ของถวายพระอันดับ  
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     8.  บริขารและเครื่องใชอยางอื่นของผูบวช  
    สรุปหนาทีส่าํคัญสําหรับเจาภาพในการจัดงานอุปสมบท 
     1.  พาผูที่จะอปุสมบทไปพบพระอุปชฌาย  เพื่อฝากตวัและขอฤกษหรือ
กําหนดวนันัดหมายที่จะทาํการบวช 
     2.  บอกขาวงาน  จัดเตรียมงานและสถานที่  จัดเตรียมขาวของเครื่องใช
ในพิธีตางๆ 
     3.  ติดตอผูที่จะมาทําหนาทีป่ระกอบพิธีสงฆ  เชน  นําสวดมนต  ขอศีล 
และนํานาคเขาโบสถ 
     4.  จัดเตรียมเครื่องบวช  ไดแก  เครื่องอัฐบริขาร 
     5.  จัดเตรียมอาหาร สําหรบัเลี้ยงพระและแขกที่มารวมงาน 
    สรุปหนาทีส่าํคัญสําหรับผูที่จะอุปสมบท 
     1.  ทองคําขอบวช หรือ คําขานนาค  ไดแก  คําขอบรรพชาอุปสมบท  
คําสมาทานสกิขาบท  คําขอนิสัย  คําตอบคําถามของพระกรรมวาจา  ฯลฯ  ใหไดข้ึนใจ 
     2.  เมื่อใกลถงึวันบวชจะตองไปอยูวัด  เพื่อฝกซอมข้ันตอนว ิธีการบรรพชา
อุปสมบท จากพระพี่เล้ียง และดูจากเจานาคคนอื่นๆ ที่อุปสมบทกอนเรา 
     3.  ไปขอ “ฉายา” (ชื่อใหมเมื่อบวชเปนพระแลว) จากอปุชฌาย หรือ 
เจาอาวาส  เพือ่ใชตอบคําถามของพระกรรมวาจาตอหนาที่ประชมุสงฆในเวลาทาํพธิีบวช 
     4.  ทองบทสวดมนตพระปรติรตางๆ พรอมบทใหศีลใหพร  บทอนโุมทนา 
ฯลฯ หลังจากที่บวชเปนสามเณรหรือภิกษุแลว 
 2.9  ประเพณีแตงงาน 
  การแตงงาน ถือ เปนการเริ่มตนชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู ตามประเพณไีทย เมื่อได
บวชเรียน  ซึ่งเรียกวาเปนคน “สุก” หรือผานการอบรมมาแลว พอแมฝายชายจะเลือกเฟนหาคูครอง
มาใหรวมชีวิตเพื่อชวยสรางฐานะและครอบครัวใหอบอุน  และจะไดมผูีสืบวงศตระกลูตอไปในภาย
ภาคหนา  ในปจจุบัน เมื่อชายหนุมไดพบกับหญิงสาวทีม่ีลักษณะตองตามอุปนิสัยใจคอของตน  มี
ความรกัใครตอกัน  มีความเห็นอกเหน็ใจกนัและพรอมทีจ่ะดําเนนิชวีิตรวมกันเปนครอบครัว  อยาง
สามีภรรยา จงึแตงงานกัน ตามประเพณอัีนดีงามของไทยควรใหผูใหญทั้งสองฝาย คือ ฝายชายและ
ฝายหญงิยอมรับ และสังคมตองรับรูกับการที่ชาย-หญิงจะมาอยูดวยกนัเชนกัน ดวยเหตุนี้ประเพณี
การแตงงานจงึจําเปนตองจดัใหมีพิธกีรรมตามขั้นตอนของประเพณไีทย เร่ิมต้ังแตการสูขอ การหมัน้ 
และแตงงาน  
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  ประเภทของการแตงงาน มีทานผูรูหลายทานไดใหความรูเกี่ยวกับการแตงงานไว
โดยแบงออกเปน  2 ประเภทดวยกัน คือ  วิวาหมงคล กับ อาวาหมงคล  แตสภาพของสังคมไทย 
ปจจุบันนี้เปลีย่นแปลงไปมากรวมทั้งจิตใจของคนดวย มักจะยึดตนเองหรือความพงึพอใจของตน
เปนหลกัมากกวาจะยึดถือสวนรวมเปนหลัก จึงเกิดความเหน็แกตัวตามมา เปนเหตุใหสังคมไทย
วุนวาย อยูในปจจุบันนี้อาจแบงประเภทขอการแตงานเปน 3 ประเภท โดยการเพิ่มการแตงงานอกี
ชนิดเขามา คือ การหนีตามกัน หรือพากนัหน ีหรือวิวาหเหาะ ซึ่งในสังคมไทยปจจุบันนี้มมีาก และ
ประเภทที ่3 นี้ไมคอยจะเหมาะสมนัก  เพราะขัดกับประเพณีที่ดีงามของไทย 
   1.  วิวาหมงคล เปนการกระทําพิธีแตงงานตามประเพณีไทยที่แทจริง โดยทําพิธกีัน 
ที่บานของฝายหญิง และเมื่อพิธีแตงงานเสร็จเรียบรอยแลว ฝายชายจะไปอยูบานของฝายหญิง โดย
อยูรวมกบัพอตาแมยาย  ซึ่งเปนประเพณทีี่นยิมกนัมากในชนบท หรือผูที่นยิมประเพณีตามแบบเกา 
หรือมีความคิดแบบเกาที่เหน็วาดี งดงาม ไมเปนที่ครหาของสังคม แตถาเปนคนรุนใหมหนุมสาวทีม่ี
การศึกษาและเปนคนรุนใหมจะไมนิยมววิาหมงคลนี ้ เพราะตองการอิสระ  จะไมอยูรวมกับบิดา
มารดาของฝายใดฝายหนึง่ ตองการเปนหวัหนาครอบครัว เปนผูนาํครอบครัวอยางแทจริง จะมีความ
ภูมิใจมากกวาอาศัยพอแมอยู ดวยเหตนุี้สังคมไทยในสมยัปจจุบันจงึนยิมอยูกนัเปนแบบครอบครัว
เดี่ยวมากกวาครอบครัวขยาย  ดังที่ใหเหตผุลในตอนตนแลว  
   2.  อาวาหมงคล  เปนการกระทําพิธีแตงงานตามแบบประเพณีจีน หรืออินเดีย 
สําหรับคนไทยก็ยงันยิมกระทําพิธีแตงงานแบบอาวาหมงคลอยูบาง ซึ่งการแตงงานแบบนี้ผูหญงิ
จะตองไปทาํพธิีแตงงานที่บานของฝายชาย และเมื่อทาํพธิีแตงงานเสรจ็เรียบรอยแลว  ฝายหญิง
จะตองเขาไปอยูบานของฝายชาย โดยอยูรวมกับพอแมของฝายชาย  ซึง่การแตงงานประเภทนี้
หญิงไทยไมคอยชอบเพราะไมอิสระ ไมเหมือนอยูกบัพอแมของตนเอง แตบางกรณีอาจชอบ ถาดู
ความจาํเปน ความเหมาะสมของสังคม  โดยที่ฝายชายมีความร่าํรวย  มีเกียรติชื่อเสียงในสงัคม 
ประกอบกับครอบครัวฝายหญิงฐานะทางบานไมคอยรํ่ารวยนกั ก็จําเปนหรือยนิดีจะมาอยูบาน 
ฝายชาย  หากพอแมฝายชายรักใครไมรังเกียจ และไมมีสมาชิก  ญาติพี่นองหลายคน  
   3.  วิวาหเหาะมงคล เปนพธิแีตงงานที่ไมมพีิธีรีตอง  อาศัยความรักความเขาใจ 
และความพอใจของทั้ง 2 คน จึงตัดสินใจรวมชีวิตกัน ไมจําเปนที่จะตองทาํพธิีแตงงานที่บานฝายใด 
พิธีแตงงานแบบนี้จะเกิดจาก พอ แม ของทั้งสองฝายไมชอบซึ่งกนัและกัน  มีความขัดแยงกัน หรือ
ตกลงกนัไมได แตทั้ง 2 คนรักใครกัน จงึจําเปนตองพากนัหน ีเพื่อไปหาความสุข และสรางครอบครัว
ของตนเองใหม ไมอยูกับฝายใดทั้งสิน้ เมือ่มีลูกแลวคอยพาครอบครัวมากราบขอขมาจากพอแมของ
ทั้งสองฝาย  ถาพอแมเห็นวาทั้งฝายหญิง-ชายรักใครกันดี  เปนครอบครัวที่อบอุนก็มกัจะอภัยใหลูก
เสมอ การแตงงานประเภทนีถ้ามองตามประเพณีไทยก็ไมเหมาะสมนัก เพราะขัดกับประเพณีที่ดีงาม 
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พอแมและสังคมไทยยอมรบัยาก  หากมองมุมกลับก็เปนการแตงงานที่เรียบงาย ไมตองมีพธิียุงยาก
นัก และเปนการประหยัดทุกยาง ไมตองลงทุนตาํน้าํพริกละลายแมน้ํา  แตตองจดทะเบียนแตงงาน
กันถกูตองตามกฎหมาย  ซึ่งจะเปนวธิีที่ดีกวาคานยิมแบบใหมทีเ่ปนแบบการทดลองอยูดวยกันกอน
แตงงาน  หากไมชอบหรือไปดวยกนัไมไดก็แยกทางกนั  โดยไมมีขอผูกมัดแตอยางใด  การแตงงาน
ในรูปแบบที่ 3 นี ้ก็มีผูนิยมกระทํากันอยูบาง และบางคูก็ไมไดหนพีอแมไปอยูดวยกัน  หากแตไปใช
ชีวิตคูรวมกนัโดยไมบอกพอแม  แตจดทะเบียนแตงงานกันถกูตองตามกฎหมาย  
   พิธีการสูขอ 
    ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ไปเจรจาสูขอตามธรรมเนียมประเพณีเรียกวา 
“เฒาแก”  ซึ่งสวนใหญจะเปนผูมีฐานะด ี มีผูใหความเคารพนับถือ และรูจักพอแมของทั้งฝายชาย
และฝายหญิงเปนอยางด ี รวมทัง้รูจักอุปนิสัยใจคอของฝายชายที่ตนจะเปนตวัแทนไปสูขอดวย  
เพราะตวัเฒาแกจะตองเปนผูรับรองนิสัย  ความประพฤติ  ฐานะทางการงานใหแกฝายชาย 
    การเจรจาสูขอ  ถาสมัยกอนหนุมสาว ไมอาจพบปะกนัไดสะดวกเหมือนใน
ปจจุบัน  พอแมของฝายหญงิจะไมยอกยกใหโดยงายสาํหรับการเจรจาครั้งแรก  อาจผัดผอน  เพื่อ
จะไดมีโอกาสสืบประวัติของฝายชาย และถามความสมคัรใจจากลูกสาวกอน  แตในปจจุบันกอน 
ที่จะมกีารทาบทามสูขอนั้น  พอแมทัง้สองฝายตางรูจักวาที่ลูกเขยลกูสะใภของตนตามสมควรแลว 
การเจรจาสูขอก็อาจตกลงกนัไดเลยในครัง้แรก แตเปนธรรมเนียมที่พอแมของฝายหญิงตองมีการ
ซักถามเกี่ยวกบัฝายชายวาเปนลูกเตาเหลาใคร  บวชเรียนแลวหรือยงั ทํางานอะไร  ข้ีเหลาเมายา
หรือติดการพนันหรือไม  ซึ่งผูเปนเฒาแกจะตองใหคํารับรองเกี่ยวกับตัวฝายชายไปตามความเปน
จริง  ดังนัน้  จึงขึ้นอยูกับความสามารถของเฒาแกวาจะพูดใหมนี้ําหนกันาเชื่อถือเพยีงใด 
   พิธีหมั้น 
    เมื่อผูใหญทัง้สองฝายตกลงจะใหแตงงานกันแลว  ก็ตองมีการกําหนดฤกษ
ยามในวนัหมัน้ รวมทัง้กาํหนดสินสอดทองหมัน้หรือที่เรียกวา ขันหมากหมัน้ สําหรับขันหมากหมัน้
เพื่อจะใหเปนประกันวาฝายชายจะทําตามคําสัญญา  หากฝายชายไมสามารถทาํการววิาหไดตาม
สัญญา  ขันหมากหมัน้จะตกเปนของฝายหญิง  หญิงผูนั้นเรียกวา มายขันหมาก แตหากฝายหญิง
ไมสามารถทําการมงคลแกชายตามสัญญา  ขันหมากหมั้นนัน้ตองคนืแกฝายชายทั้งหมด 
    การจัดขันหมากหมัน้ นอกจากเงนิทองคาสินสอดตามที่ตกลงกับทางฝาย
หญิงไวแลว  ส่ิงที่ตองจัดเตรียมไปในขันหมากหมัน้นัน้อาจแตกตางกันไปตามแตทองถิ่น  เชน  ใช
หมากดิบทัง้ลกู  8 ผล  พล ู 4 เรียง  บรรจุลงในขันใบหนึง่  สําหรับขันอกีขันหนึ่งมีขนาดเล็กกวาใช
บรรจุเงินทองหรือของหมัน้  เชน  สรอย  แหวน  กําไล  ฯลฯ  บางทีแยกขันหมากเปน  2 คู  คือ ใส
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หมากพล ู 1 คู และใสของหมั้น 1 คู บางท ีก็ไมแยก  แตเพิ่มขันใสใบเงนิใบทอง ถงุขาวเปลือกถั่วงา
อีกขันหนึ่ง  โดยไมจัดในอยูในขันหมากพลแูละขันเงนิขันทอง 
    การยกขนัหมาก เมื่อขันหมากหมัน้มาถงึ จะมีเด็กเล็กๆ โดยมากใหเด็กผูหญิง  
ซึ่งทางฝายหญิงจัดเตรียมไวทาํหนาที่ถือพานหมากออกมารับ ในพานมีหมากพลูใสไวเปนจาํนวนคู 
พอขนัหมากหมั้นมาถงึเด็กจะสงพานหมากพลูใหกับเฒาแกของฝายชาย เมื่อเฒาแกฝายชายรับแลว
ก็จะใหเงนิเปนของขวัญพรอมทั้งคนืพานหมากใหดวย ซึ่งกอนคืนอาจรับไปเคี้ยวกนิพอเปนพิธ ี
    การนับสินสอดทองหมั้น ในการตรวจนบัสินสอดทองหมั้นนี ้ จะตองตรวจ
นับกนัตอหนาเฒาแกและญาติมิตรทั้งสองฝายเพื่อใหชวยเปนสกัขีพยาน  เมื่อเฒาแกฝายชายบอก
ใหลองตรวจนบัดู  ควรเปดผาคลมุขันหมากหมากมีแหวนหรือสรอย  กาํไล  เฒาแกจะใหฝายชาย 
หรือวาที่เจาบาวทําการสวมใหฝายหญิงหรือวาที่เจาสาวของตน ตอหนาทุกคน เพื่อใหเปนสกัขี
พยาน  ซึง่พิธสีวมแหวนหมัน้นี้ในปจจุบันไดนํามาใชกันมาก คือ ตัดขั้นตอนการยกขบวนขันหมาก
หมั้นออกไป เหลือเพยีงแคการนําสนิสอดและของหมัน้มาหมั้นฝายหญิง และมกีารกินเลีย้งฉลองกัน
ในหมูญาติมิตร  ทั้งนี้แลวแตจะเหน็สมควร 
   ฤกษยามเกีย่วกับการแตงงาน  เกี่ยวกับฤกษยามนั้น คือ  ตองเปนวนัดี  เชน 
วันอธิบดี  วันธงชัย สวนเดือนทีน่ิยมแตงงานกนั  ไดแก  เดือน 6  เดือน 8  เดือน 10  เดือน 2  และ
เดือน 4  แลวแตความนยิมเชื่อถือ  การทีน่ิยมแตงในเดอืน 2 เดือน 4 หรือเดอืน 6  เพราะถือเปน
เลขคู  ซึ่งคําวา คู หรือส่ิงที่เปนคูนี ้ มีความหมาย และความสาํคัญมากในการทาํพิธแีตงงาน 
เนื่องจากเปนพิธีทีห่ญงิ และชาย จะเริ่มใชชีวิตคูรวมกนั  เดือนที่นยิมแตงงานกนัมากที่สุด  คือ
เดือน 6 เพราะเริ่มเขาสูหนาฝน  เดือนที่ไมนิยมแตงงาน คือ เดือน 12  เพราะถือวา เปนชวงที่สุนัข
ติดสัด  แมจะเปนเดือนเลขคูก็ไมนิยม  คงเพราะในสมัยกอนชวงนีน้้ําบาไหลทวมบานเรือน  หรือ
ขาวปลาอาหารไมสมบูรณ  การคมนาคมไมสะดวกก็เปนได แตในปจจุบันความเชื่อถือ เกี่ยวกบั
เร่ืองเดือนนัน้  ไมคอยเครงครัดเทาใดนัก 
   ปลูกเรือนหอ  เมื่อหมั้นกนัเสร็จแลวจงึกําหนดวนัเดือนที่จะทาํการมงคลตอไป 
ชวงเวลาที่รอนั้นจะเปนชวงเวลาที่จะสรางเรือนหอ ที่เรียกวาเรือนหอนัน้หมายถึง เรือนอันจะเปนที่
อยูของชายหญิงซึ่งจะทาํการมงคลสมรสกัน ซึ่งผูใหญฝายชายจะตองปลูกเรือนหอทีบ่านฝายหญิง
ใหแลวเสร็จกอนวนัมงคลสมรส หรือบางครั้งผูใหญฝายหญิงอาจยกเรือนที่มีอยูแลวใหเปนเรือนหอ
โดยคิดเอาราคาแกฝายชายพอสมควร 
   พิธีแหขันหมาก 
    การเตรยีมขนัหมาก  กอนจะถงึฤกษวนัแตงงาน  ผูใหญฝายชายตองจัด 
เตรียมขันหมากเอก โท และบริวารขันหมากไวใหเรียบรอย สําหรับฝายหญิงจะตองจดัเตรียมผาไหว 
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ของสําหรับเลีย้งแขก และจดัหาผูที่จะทําหนาที่รับขันหมาก ผูดูแลเกีย่วกับพิธทีางศาสนา ในวันพิธี
ฝายชาย จะตองจัดขบวนแหมาบานฝายหญิงในชวงเชาแลวแตฤกษจะเปนเวลาใด หรืออาจจะใช
ฤกษสะดวกกไ็ด  ซึ่งปจจุบันจะไมเครงครัดมากนัก ขันหมากที่ฝายจัดเตรียมมาประกอบดวย 
     1.  ขันหมากเอก จะจัดเปนขันเดี่ยวหรือขันคูแลวแตประเพณีของแตละ
ทองถิน่ สวนใหญมีขันใสหมากพล ูขันใสเงนิทองหรือสินสอด ขันใสส่ิงของอันเปนมงคล  เชน  ถั่ว  
งา  ขาวเปลือก  ใบเงินใบทอง  ดอกรัก  ดอกบานไมรูโรย  ดอกดาวเรอืง  ดอกกุหลาบ   ฯลฯ  
สวนใหญจะดคูวามหมายทีเ่ปนมงคล และนิยมจัดเปนคู เวลายกขบวนแหขันหมาก จะมีคนถือเปน
คูๆ  โดยถือเคล็ดจากคําวา “คู” นัน่เอง 
     2.  ขันหมากโท  ไดแก  ของที่ใชเปนอาหารและขนม  รวมทัง้บริวาร
ขันหมากอืน่ๆ  เชน  เหลา  ตนกลวย  ตนออย  ซึ่งนยิมจดัเปนคูๆ  เชนกัน  อาหารในขบวนขันหมาก
โทไมนยิมอาหารที่ปรุงสกุแลว  แตจะเปนประเภทไก  หม ู ที่ยงัสดๆ อยู  สวนตนกลวยตนออยที่ใน
ขบวนขันหมากนัน้ การขุดตองใหติดรากหรือตาและเลือกเอาตนหรือหนอที่สมบูรณ โดยขุดมาเปนคู 
แลวนํามาประดับตกแตงดวยกระดาษสีใหสวยงาม  ซึ่งเจาบาวเจาสาวจะตองทําการปลูกรวมกนั
คลายเปนการเสี่ยงทายวา  หากตนกลวยตนออยเจริญเติบโต  เชื่อกันวา  ความรักของหนุมสาวคูนี้
จะเปนไปอยางราบรื่น  มีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง  นอกจากนี ้ ขนมและผลไมที่ใชในขบวน
ขันหมากกจ็ะจัดเปนคูเชนกนั  ขนมที่ใช  ไดแก  ขนมกง  ขนมชะมด  ขนมสามเกลอ  ขนมโพรงแสม 
ขนมรังนก  ขนมทองหยิบ  ขนมฝอยทอง  ขนมเม็ดขนุน  ขนมลูกชุบ  ขนมชั้น  ฯลฯ  ผลไมที่ใช 
ไดแก มะพราวออน  สมโอ  กลวยทั้งหว ี เปนตน 
      การปดประตูขันหมาก  ในวันแตงงาน   เจาบาวและเพือ่นพรอม
ขบวนขันหมากจะไปถึงบานเจาสาว เมื่อไปถึงจะพบกับการกัน้ประตูตามประเพณี โดยฝายหญิง
จะจัดญาติ ลูกหลาน หรือเพื่อนเจาสาว มากัน้เปนดานประตู ดานแรกจะเปนประตูร้ัว หรือบางที
อาจกัน้กันตัง้แตปากซอยเลยก็ไดกวาจะเขาไปในบานเจาสาวได  อาจตองผาน 5 ประตู 7 ประตู  
แตสวนใหญนยิมกัน้แค 3 ประตูเทานั้น คือ ประตูชัย ประตูเงิน ประตูทอง หรือ ประตูนาก ประตู
เงิน ประตูทอง การจะผานดานแตละดานเจาบาวหรือเพือ่นเจาบาวจะตองใหซองเงนิหรือของ
ชํารวยแกผูกั้นแตละประตูเพื่อขอผานดาน ขันหมาก บางครั้งกวาจะผานดานไดอาจมีหยอกเยา
ตอรองกันเปนที่สนกุสนาน  เมื่อเขาไปในบานเจาสาวก็จะมีการรับขันหมากตามประเพณี ฝาย
เจาสาวจะตองจายใหคนที่อุมขันหมากเอกและขันหมากโทดวย แตเนนใหเงนิขันหมากเอก
มากกวา 
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  พิธีแตงงาน  
   ตามธรรมเนยีมไทยนั้น เมื่อทําพิธหีรือมงคลใดๆ ก็ตาม จะตองมกีารทําบุญดวย 
เสมอ  เพื่อเปนความเปนสิริมงคล ดังนัน้พธิีแตงงานมีข้ันตอน  ดังนี ้
   1.  พธิีทําบญุตักบารตร สําหรับพธิีทาํบุญตักบาตรของคูบาวสาวนัน้  เจาภาพ
จะนิมนตพระมาสวดเจริญพุทธมนต และรับอาหารบิณฑบาต  โดยเจาบาว และเจาสาวรวมกนั
ประเคนอาหารถวายพระ  เมื่อพระฉันเสร็จและถวายของแลว  จึงกรวดน้ํารวมกัน  จากนั้น 
คูบาวสาว จะไหวพอแมและญาติผูใหญของทัง้สองฝาย 
   2.  พธิีรดน้าํหรือหลั่งนาํสงัข  เมื่อถงึฤกษรดน้ําสังข  พระสงฆผูเปนประธาน 
จะทาํการเจมิใหแกคูบาวสาวทีห่นาผากเปนจุดแตม 3 จุด  หลงัจากทาํพิธีเจมิเสร็จแลว  จงึทํา
มงคลแฝด  สวมใหคูบาวสาวคนละขาง  โดยที่คูบาวสาวจะตองไปนั่งบนตั่งรดน้าํ ใหหญงินัง่ซาย 
ชายนั่งขวา และวางมือบนที่รองหรือหมอนสําหรับรองมอืและพานรับน้ําสงัข  การรดน้ําสังขนั้นจะ
เร่ิมจากพอแมของคูบาวสาว หรือญาติผูใหญไปตามลําดับ นิยมรดใสมือเจาสาวกอนแลว จึงรดให
เจาบาว ขณะหลั่งน้ําสงัขก็กลาวอวยชัยใหพรใหแกคูบาวสาว  ใหประสบความสุขความเจริญ อยู
ดวยกนัจนแกเฒา  การแตงงานในสมัยโบราณไมมีพิธีรดน้ําสงัขแตจะใชพิธีซัดน้ํา พระสงฆจะเปน
ผูทําพิธี  โดยตักน้ํามนตจากบาตรซัดสาดใสคูบาวสาว 
   3.  การกินเลีย้งฉลองพธิมีงคลสมรส  เมื่อเสร็จพิธหีลั่งน้าํสังขหรือพิธีซัดน้าํ
แลว  จะมีการเลี้ยงอาหารแขกผูมารวมงาน  อาจมีดนตรีประกอบเพื่อความสนุกสนานครื้นเครง 
ถามีการกนิเลีย้งตอนเย็น   เจาสาวมักจะเปลี่ยนจากชุดไทยเปนชุดราตรียาว หรือที่เรียกกันวา  
ชุดเจาสาว  โฆษกจะกลาวเชิญเจาบาวเจาสาวใหข้ึนเวที  เพื่อขอบคณุแขก นอกจากนีโ้ฆษกอาจ
กลาวบอกเลา ถึงความเปนมาวา เจาบาวเจาสาวพบกันครั้งแรก เมื่อไร   ความรักดาํเนนิตอไป
อยางไร  ซึ่งในชวงนี้อาจมีการหยอกลอคูบาวสาว  หลงัจากนัน้เจาบาวเจาสาวจะเดนิขอบคุณแขก
ตามโตะตางๆ  อีกครั้งหนึง่  
   4.  พธิีปูที่นอนและสงตัว  
    4.1  พิธปูีที่นอน  ในการแตงงานสมยัโบราณเจาบาวจะตองมานอนเฝา 
เรือนหอ 3 คืน  5 คืน หรือ 7 คืน  แตปจจุบันหลงังานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสก็สงตัวไดเลย  โดย
พอแมของฝายเจาสาวจะเชญิคูสามีภรรยาอาวโุสที่แตงงานอยูกนิกนัมาจนแกเฒา  มีฐานะดี  และ
มีลูกหลานที่เลี้ยงงายและลกูๆ  ยงัมีชวีิตอยูกันทุกคนมาทําพิธีปูที่นอนในหองหอ หรือเรือนหอ  โดย
ส่ิงของอันเปนมงคลที่ใชในพธิีปูทีน่อน  ไดแก  หินบดยา  ฟกเขียว แมวตัวผูสีขาว ซึ่งทาแปงและของ
หอมไวทั้งตัว  พรอมทัง้พานถั่วทอง  งาเมล็ด  ขาวเปลือก  จากนั้น โปรยกลีบดอกไม แลวนอนลง 
พอเปนพิธีแลวจึงลกุขึ้นเปนอันเสร็จพิธีปูทีน่อน   สมัยนีจ้ะใชตุกตาแมวแทน หรือเพยีงใหโปรย 
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กลีบดอกไมเปนสิริมงคลกพ็อแลว 
    4.2  พิธสีงตัว เมื่อผูปูที่นอนทาํหนาที่เสร็จแลวเฒาแกของทัง้สองฝาย จะให 
คูบาวสาวไปยงัทีน่อน  โดยเจาบาวนอนดานขวา เจาสาวนอนดานซาย  พรอมกับอบรมเจาสาวให
เคารพนับถือยาํเกรง  ซื่อสัตยตอสาม ีและอบรมเจาบาวใหรักใคร  เลี้ยงดู  ซื่อสัตยตอภรรยา และ
ปฏิบัติตอภรรยาอยางเหมาะสมกับหนาทีข่องสามทีี่ดี  แลวเจาบาวเจาสาวจะกราบผูใหญ  อาจจะมี
พอแมของทัง้สองฝายใหโอวาทตอไป  เจาบาวเจาสาวก็จะกราบพอแมของทั้งสองฝาย  ก็เสร็จพธิี
ทุกคนจะออกจากหองหอใหเจาบาวเจาสาวอยูกนัตามลาํพงั  
     จากประเพณกีารแตงงานทีจ่ัดทําเปนพธิกีารขั้นตอนตางๆ นั้น  จึงนบัวา 
มีความสาํคญัมาก และเปนประเพณีทีง่ดงามเหมาะสม แสดงถึงความเจริญงอกงามทางวฒันธรรม
ดานจิตใจ และวัฒนธรรมทางดานวัตถุของบรรพบุรุษของไทยเราที่มองการณไกล และมีความ
ละเอียดออน  
 2.10  ประเพณีตักบาตรเทโว 
  วันตักบาตรเทโว  หมายถึง  วันทําบุญตักบาตรในเทศกาลวนัออกพรรษา  ตามความ
เชื่อของพทุธศาสนิกชน วา  เปนวนัทีเ่สด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสหลังจากเทศนาอภิธรรมปฎก
โปรดพุทธมารดา  อนึ่ง  การที่พระพุทธเจาเสด็จข้ึนไปจําพรรษาอยูเพียงสวรรคชั้นดาวดึงส  ก็
เนื่องจาก มีพระประสงคจะใหพระพุทธมารดา  ไดบรรลุโลกุตรธรรมอันเปนธรรมชัน้สูงสุด ใน
พระพทุธศาสนาได 
  ในวนัออกพรรษาของทุกๆ ป จะมงีานประเพณีที่สําคัญงานหนึง่ซึง่ถือเปนงานสาํคัญ
สําหรับพทุธศาสนิกชน เปนการสืบทอดพระศาสนาที่มีเอกลักษณเดนชัดสําหรับชาวไทยทัว่ประเทศ 
นั่นคือ   ประเพณีตักบาตรเทโว   ซึ่งมีการสืบทอดมาจากพทุธตํานานในเรื่อง วันเทโวโรหณสูตร  
  ความเปนมา 
   เทโว  ยอมาจากคําวา เทโวโรหนะ  ซึ่งแปลวา  การหยัง่ลงจาก  เทวโลก  หมายถงึ 
การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจา  ตามตํานาน กลาววา  เมื่อพระพทุธองคไดตรัสรู 
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแควนตางๆ ของอินเดียตอนเหนอื 
ต้ังแต  เมืองราชคฤห  เมืองพาราณส ี เมอืงสาวัตถี  ตลอดถึงเมืองกบลิพัสดุ  ซึง่เปนบิตุภูมิของ
พระองค  ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถวนหนาแลว  ทรงปรารถนาจะสนองพระคณุ
มารดา ซึ่งหลงัประสูติพระองค ได  7 วัน  ก็ส้ินพระชนม และไดไปเกิดเปนเทพบุตรอยูในสวรรค 
ชั้นดุสิต (ดุสิต  หมายถึง  สวรรคชั้นที่ 4  ในฉกามาพจร)  ฉะนั้นในพรรษาที ่7  หลังจากตรัสรู 
พระพทุธองค จึงเสด็จข้ึนไปจําพรรษาบนสวรรคชั้นดาวดึงส (ดาวดึงส  หมายถึง  ชื่อสวรรคชั้นที ่2 
แหงสวรรค 6 ชั้นฟา ที่พระอนิทรครอง) เทศนาพระอภิธรรมปฎกโปรดพระพทุธมารดาอยูพรรษา
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หนึง่ ถึงวันแรม  1 คํ่า เดือน  11  จึงเสด็จลงจาก  สวรรคชั้นดาวดงึสมาประทบัที่เมอืงสังกัสสะ
ประชาชนพากันไปเฝาพระพุทธองค  เพื่อทําบุญตักบาตรอยางหนาแนน 
  การตักบาตรเทโว 
   การตักบาตรเทโวนี ้บางวัดทําในวนัออกพรรษา คือ วนัขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 บางวัด
ก็ทําในวนัรุงขึน้ คือ วันแรม  1 คํ่า เดือน 11  ทั้งนี้แลวแตความตกลงรวมใจทั้งทางวัดและทางบานพิธี
ที่ทาํนัน้ทางวดัอัญเชิญพระพุทธรูปประดษิฐานบนบษุบก (บุษบก  หมายถงึ  เรือนยอดขนาดเล็ก ซึ่ง
อาจยายเคลื่อนที่ได) ซึ่งตั้งอยูบนลอเลื่อน มีบาตรขนาดใหญใบหนึ่งตัง้ไวหนาพระพทุธรูป มีคนลาก 
ลอเลื่อนไปชาๆ นําหนาพระสงฆ พระภิกษสุามเณรถือ บาตรเดินตามไปโดยลําดับพทุธศาสนิกชน 
ตางกน็ําอาหารคาวหวานมาเรียงรายกันอยูเปนแถว  ตามแนวทางที่รถบุษบกนัน้จะเคลื่อนผาน  เพื่อ
ตักบาตร อาหารที่นยิมใชตักบาตรในวนันัน้  นอกจากอาหารคาวหวานธรรมดาแลวก็จะมีขาวตมมัด
ใตและขาวตมลูกโยนดวย  บางทีก็อาจจะเปนขาวตมมดัอยางที่ทาํขายทํารับประทานกนัอยูก็ได  ซึ่ง
บางทานสันนษิฐานวา  ในครั้งนัน้ผูคนรอใสบาตรกันแออัดมาก เขาไมถึงพระ  จึงใชขาวกอหรือปน
โยนลงบาตรทาํกันในบริเวณพระอุโบสถ  แตบางวัดทําในบริเวณวัดก็มทีั้งนี้แลวแตความเหมาะสม 
   กิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติในวันออกพรรษา 
    1.  ทําบุญตักบาตรอุทิศสวนกุศลใหแกญาติผูลวงลับ 
    2.  ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟงพระธรรมเทศนา  
    3.  รวมกุศลธรรม  ตักบาตรเทโว 
    4.  ปดกวาดบานเรือนใหสะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือนและ
สถานที่ราชการ และประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
    5.  ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดใหมีนทิรรศการ การ
บรรยายหรือบรรยายธรรม เกี่ยวกับวนัออกพรรษา ฯลฯ เพื่อใหความรูแกประชาชนและผูสนใจทัว่ไป 
   ประเพณีการตักบาตรเทโวนี ้ เนื่องมาจากการเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
เมื่อมีเหตกุารณอะไรปรากฏในตํานาน  ก็จะปรารภเหตุนั้นๆ  เพื่อบําเพ็ญบุญกุศล  เชน  การถวาย
ทาน รักษาศีล  เปนตน  ตักบาตรเทโวจึงเปนการทําบุญอยางมโหฬารของพุทธศาสนิกชน 
 2.11  ประเพณีกวนขาวยาคู 
  ขาวยาคู มีชื่อเต็มวา ขาวมธปุายาสยาคู  ตามพทุธประวัติกลาวถงึนายจุลกาล และ 
มหากาล สองคนพีน่องทํานารวมกนั จุลกาลเปนนองชายไปนาพบขาวสาลีกาํลังทองจึงฉกีรวงขาวออน  
ทดลองกนิรูสึกอรอย   จึงคดิจะทําขาวยาคูถวายประวิปสสีพุทธเจา  จงึมาปรึกษาพีช่าย  แตพี่ชาย 
ไมเห็นดวย  จงึตองแบงนาออกเปนสองสวน นองชายไดรับสวนแบงแลวหาคนมาชวยเก็บขาวสวนของ 
ตัวผาออกแลวตมในน้าํนมสด แลวผสมเนยในน้าํผึ้ง และน้ําตาลกรวด จากนัน้ จงึถวายแกพระภิกษุสงฆ 
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 โดยมีองคพระพุทธเจาเปนประธาน 
  พุทธศาสนกิชนชาวนครศรีธรรมราชเชื่อวา  ขาวยาคูเปนอาหารทิพยทีช่วยใหสมองด ี
เกิดปญญาแกผูบริโภค  ทําใหมีอายุยนืยาว มีผิวพรรณผองใส มพีลานามัยสมบูรณ และยังเปนโอสถ
ขนานเอกที่สามารถขจัดโรคไดทุกชนิด  นอกจากนี้  ยงับันดาลความสําเร็จใหผูบริโภคสมปรารถนา 
ในสิ่งที่ปรารถนาไดอีกดวย  
  เดือนสามเปนระยะเวลาที่ขาวในนาออกรวง เมล็ดขาวกาํลังเปนน้าํนม  เหมาะสําหรบั
นํามากวนเปนขาวยาคู  ชาวบานจงึนยิมกวนขาวยาคูในวันขึ้น 13 – 14 คํ่า เดือนสาม  โดยใชวัดเปน
สถานที่กวนขาวยาค ู 
  เครื่องปรุงขาวยาคูมีมากกวาหาสิบชนิด  มีทั้งพวกพชืผลและพืชสมนุไพร และผลไมที่มี
อยูในทองถิน่ตามฤดูกาลจดัเปนประเภทตางๆ ได  ดังนี ้ 
   1.  น้ํานมขาว  เปนเครื่องปรงุที่สําคัญที่สุด ไดจากเมล็ดขาวที่กําลงัมนี้ํานม จะใช
กะลามะพราวรูดเมล็ดขาวจากรวง นําเมลด็ขาวไปตําใหแหลกแลวมาคั้นเอาน้ํานมขาวแบบเดียวกบั
การคั้นกะท ิ 
   2.  ผลไม  เชน  ขนนุ  มงัคุด  ละมุด  อินทผาลัม  กลวย  เงาะ  มะละกอ  ทเุรียน 
มะตูม  พทุรา และผลไมอ่ืนๆ ที่มีตามฤดูกาล  นาํผลไมดังกลาวปอกเปลือก แกะเมลด็ออก หัน่เตรียม
ไว  
   3.  พืชผัก  ไดแก ขาวฟาง  ขาวเมา  ขาวตอก  ฟกทอง  ถั่วลิสงคั่ว  เมล็ดผักชี  หอม 
กระเทยีม  หัน่ซอย และทาํใหละเอียด 
   4.  พืชมหีัว  ไดแก  มนัเทศ  เผือก  มันหอม  มนัลา  ปอกเปลือก แลวนําไปตมใน
น้ํากะท ิ 
   5.  น้ําตาล น้ําผึ้งและนม ไดแก  น้ําผึง้รวง  น้าํตาลปบ  น้าํตาลกรวด  น้าํตาลทราย 
น้ําออย  นมสด  น้าํลําไย  น้าํใบบัวบก  
   6.  พืชสมนุไพร  ไดแก  พริกไทย  กระราน  กานพล ู งาแดง  งาขาว  ชะเอม  ดีปลี 
ลูกจันทน  รกจันทน  ดอกจนัทน  นํามาคั่วใหมกีลิ่นหอม  แลวนําไปตาํ  รอนเอาแตสวนละเอียด  
สวนขิง  หัวเปราะ  หัวกระชาย  หวัขา  อบเชยนาํไปตมแลวกรองเอาแตน้ํา  
   7.  แปง  ไดแก  แปงขาวเจา  แปงขาวเหนียว  เวลาจะกวน จงึละลายในน้าํนมขาว  
   8.  มะพราว  นําไปขูดแลวคั้นเปนน้าํกะทิ  จากนั้นนําไปเคี่ยวใหแตกมนัจนเปน 
น้ํามนัมะพราว  นําเครื่องปรุงทั้งหมดมาผสมเขาดวยกัน โดยแบงเครื่องปรุงทกุชนิดออกเปนสวนๆ 
เทาๆ กัน ใสภาชนะโองดนิพกัไว  
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  การกวนขาวยาคู  ตองใชความรอนสงู เตาที่ใชนยิมขุดลงไปในดิน  ใหความรอนระออุยู
ตลอดเวลา  การกวนขาวยาคูตองใชสาวพรหมจารีเปนผูเร่ิมตนกวนจนเสร็จพิธีสงฆ  สาวพรหมจารี
ดังกลาว  ตองสมาทานเบญจศีลกอนเขาพธิีกวน  โดยมีดายสายสิญจนโยงจากพระสงฆมาผกูไวที ่
ไมพายที่ใชเปนไมกวน  
  เร่ิมพิธีกวน สาวพรหมจารีจบัไมกวน มีการลั่นฆองชัย ต้ังโหสามลา พระสงฆสวดชยนัโต 
ต้ังแตเร่ิมกวน  เมื่อสวดจบถอืวา  เสร็จพธิตีอไปใครมากวนก็ได  
  การกวนขาวยาคูตองกวนอยูตลอดเวลา เมื่อขาวยาคูเร่ิมเหนียวจะใชน้ํามนัมะพราว 
ที่เคี่ยวไวเติมลงในกระทะ  ไมใหขาวยาคติูดไมพาย  ขาวยาคูจะเปลี่ยนสีคล้ําเมื่อกวนเสร็จ และมี
กลิ่นหอมของเครื่องเทศ  ระยะเวลาที่ใชในการกวน  ประมาณแปดถึงเกาชัว่โมง  สวนมากเริ่มกวน
เวลา 19.00 นาฬิกา  จนถึงประมาณ  03.00 นาฬกิา  จงึแลวเสร็จ  
 
3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  ไดมีนักการศึกษา  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว  ดังนี ้
  พวงรัตน  ทวีรัตน (2529: 29 – 32)  กลาวถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง 
คุณลักษณะ  รวมถึงความรูความสามารถของบุคคล  อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน  หรือ คือ
ประมวลประสบการณทัง้ปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน  ทาํใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
  จํานง  พรายแยมแข (2529: 19)  ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  หมายถงึ   
ผลสําเร็จในเชงิวิชาการที่เดก็สามารถจดจาํเนื้อหา เร่ืองราวตางๆ ไดมากนอยเพยีงใด  สามารถนํา
ความรูไปใชไดถูกตองหรือไม และรวมถึงสมรรถภาพทางปญญาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่
กําหนดไวดวย 
  วารี  วองพนิัยรัตน (2530: 1) ไดกลาวถงึ  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวา  หมายถงึ  การวัดดูวานักเรียนมีพฤติกรรมตางๆ ตามทีก่าํหนดไวในจุดมุงหมายของฃ
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของสมรรถภาพ 
ทางสมอง ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการฝกอบรมในชวงเวลาที่ผานมาอันเปนเรื่องราวของอดีต 
  เยาวดี  วิบูลยศรี (2540: 28) ไดสรุปใหแนวคิดวา  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์เปนแบบ 
ทดสอบ วัดความรูเชิงวิชาการ  มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เนนการวัดความรู ความสามารถ
จากการเรียนรูในอดีต หรือในสภาพปจจุบันของแตละบคุคล 
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  มัณฑน ี กุฏาคาร (2546)  กลาวถึงความหมายของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา 
หมายถงึ  แบบทดสอบที่มุงตรวจสอบความรู  ทกัษะ และสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของผูเรียน
วา หลงัการเรยีนรูเร่ืองนั้น ๆ แลว ผูเรียนมพีฤติกรรมเปลีย่นแปลงไปจากเดิมตามความมุงหมาย
ของหลักสูตรวชิานัน้ๆ เพียงใด  มีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมามากนอยเพียงใด 
  จากคํากลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถงึ  การวัด
พฤติกรรม และความสามารถของผูเรียน  โดยเนนการวัดความรู  ความสามารถจากการเรียนรู   
ทั้งในอดีตและปจจุบัน 
 3.2  จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ ์ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของ
สมรรถภาพสมองของบุคคลวา  เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเพยีงใด 
เชน  มพีฤติกรรมดานความจํา  ความเขาใจ  การนาํไปใช การวิเคราะห  การสงัเคราะห และการ
ประเมินคา มากนอยอยูในระดับใด นั่นคือ  การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤตกิรรมของ
ผูเรียนในดานพุทธพิิสัยนัน่เอง  ซึง่เปนการวัด  2 องคประกอบ  ตามจุดมุงหมายและลักษณะของ
วิชาที่เรียน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2529: 29 – 30) คือ 
   1.  การวัดดานการปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติ 
โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา  ใหทําการสังเกตและวัดได  เชน 
วิชาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง  เปนตน  การวัดแบบนี้จึงตองวดัโดยใช  ขอสอบภาคปฏิบัติ  ซึง่
การประเมนิผล  จะพิจารณาทีว่ิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ 
   2.  การวัดดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกบัเนื้อวิชา 
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน  มวีิธีการสอบวัด
ได 2 ลักษณะ  คือ 
    2.1  การสอบปากเปลา  การสอบแบบนี้มักกระทาํเปนรายบุคคล  ซึ่งเปนการ
สอบที่ตองการดูผลเฉพาะอยาง  เชน  การสอบอานฟงเสียง  การสอบสัมภาษณ ซึง่ตองการดูการใช 
ถอยคําในการตอบคําถาม  รวมทัง้การแสดงความคิดเหน็และบุคลิกภาพตางๆ  เชน  การสอบ
ปริญญานิพนธ  ซึง่ตองการวัดความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องที่ทาํ  ตลอดจนแงมุมตางๆ  การสอบ
ปากเปลาสามารถสอบวัดไดละเอียดลึกซึง้ และคําถามกส็ามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได
ตามที่ตองการ 
    2.2  การสอบแบบใหเขยีนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตวัหนังสือ
ตอบ  ซึ่งมีรูปแบบการตอบอยู  2 แบบ  คือ 
     2.2.1  แบบไมจํากัดคําตอบ  ซึ่งไดแก  การสอบวัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัย 
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หรือความเรยีง 
     2.2.2  แบบจาํกัดคําตอบ  ซึง่เปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของคําถามที่
จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก  ซึง่มีรูปแบบของคําถามคําตอบอยู  4 รูปแบบ  คือ  แบบ
เลือกทางใดทางหนึง่  แบบจับคู  แบบเตมิคํา และแบบเลือกตอบ 
  จากขอความดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ ์ เพื่อ
ตรวจสอบระดับความสามารถ และพฤติกรรมของผูเรียนวา  ผูเรียนเรียนแลวรูอะไร  และสามารถ 
นําความรูนัน้ไปใชไดอยางไรบาง 
 3.3  ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  สามารถกระทาํได  2 ลักษณะ  
(พวงรัตน  ทวรัีตน.  2529: 31 – 32) คือ 
  1.  การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัด 
ที่เกิดจากแนวความเชื่อในเรือ่งความแตกตางระหวางบคุคลที่วา  ความสามารถของบุคคลใดๆ ใน
เร่ืองใดนั้น มีไมเทากัน บางคนมีความสามารถเดน  บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมี
ความสามารถปานกลาง  การกระจายของความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะ
คลายๆ โคงรูประฆังหรือที่เรียกวา  โคงปกติ  ดังนัน้  การทดสอบแบนี้จึงยึดคนสวนใหญเปนหลกัใน
การเปรียบเทยีบ  โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบคุคลเทียบกับคนอื่นๆ ในกลุม  คะแนนจะมี
ความหมายกต็อเมื่อนําไปเปรียบเทียบกบัคะแนนของบุคคลอื่นที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกนั 
จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้  ก็เพือ่กระจายบุคคลทั้งกลุมไปตามความสามารถของแตละ
บุคคล นั่นก็คือ  คนที่มีความสามารถสูงจะไดคะแนนสูง  คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะได
คะแนนลดหลั่นลงมาจนถงึคะแนนต่ําสุด 
  2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ  ยึดความเชื่อ  ในเรื่อง 
การเรียนเพื่อรอบรู  กลาวคือ  ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนัน้  จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียน
ทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดประสบความสาํเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม 
แตทุกคนควรไดรับการสงเสรมิใหพฒันาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน  โดยอาจใชเวลา
แตกตางกนั ในแตละบุคคล  ดังนั้น  การทดสอบแบบอิงเกณฑ จึงมกีารกําหนดเกณฑข้ึน แลวนาํผล
การสอบวัดของแตละบุคคลเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว  ไมไดมีการนาํผลไปเปรียบเทยีบกบับุคคลอื่นๆ 
ในกลุม  ความสําคัญของการทดสอบแบบนี้  จึงอยูที่การกําหนดเกณฑเปนสาํคญั 
   เกณฑ ในที่นี ้หมายถงึ  กลุมของพฤตกิรรมที่ไดกําหนดไวในแตละรายวิชา  ตาม
จุดมุงหมายของการสอนแตละบท หรือแตละหนวยการเรียนของรายวชิานัน้  ซึ่งอาจเปนจุดมุงหมาย
เชิงพฤติกรรม หรือกลุมของพฤติกรรมก็ได จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้ จงึเปนการตรวจสอบดู
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วาใครเรียนไดถึงเกณฑ และใครยังเรียนไมถึงเกณฑ   ควรไดรับการปรับปรุงแกไข   เชน   อาจใหมี
การเรียนซอมเสริม  เปนตน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525: 16 – 17) ไดกลาวถงึ ประเภทของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยแบงเปน  2 ประเภท  คือ  
   1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น  เปนแบบทดสอบที่ครูประจําวิชาสรางขึน้มาใช
ประเมินผลเฉพาะครั้งๆ ไป  เชน  การสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  การสอบ เพื่อตัดสินผลได
หรือตก  เฉพาะเนื้อหาที่สอบ 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  เปนแบบทดสอบที่สรางขึน้มาอยางถูกหลักเกณฑ  โดย
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชาและดานวดัผล  มีการทดลองวิเคราะหคุณภาพ และปรับปรุงกันมา
เปนขั้นๆ หลายครั้ง  จนแนใจวา  แบบทดสอบมีคุณภาพ แบบทดสอบมาตรฐาน  ประกอบดวยสวน
สําคัญ  2 ประการ  คือ 
    2.1  ตัวขอสอบมีคุณภาพสงู และจัดพิมพรูปเลมเปนอยางด ี
    2.2  คูมือการใชแบบทดสอบ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไดอยาง
ถูกตองตามจดุประสงค  รายละเอียดของคูมือจะประกอบดวยสวนสาํคัญ  6 ประการ  คือ 
     2.2.1  ระบุจุดประสงคของแบบทดสอบใชวัดสมรรถภาพใด  ใชกับเด็ก
ระดับไหน และมีลักษณะขอสอบอยางไร 
     2.2.2  ระบุคุณภาพรายขอ และทัง้ฉบับ  บอกที่มาของการตรวจสอบ
คุณภาพวา ทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมใด  กี่คร้ัง และทําการปรับปรุงอยางไร 
     2.2.3  ระบวุิธดํีาเนนิการสอบอยางละเอียด  ทัง้การเตรียมตัวกอนสอบ 
ขณะกําลังสอบ และหลงัสอบ 
     2.2.4  ระบวุิธตีรวจใหคะแนน และมีคําเฉลย 
     2.2.5  ระบวุิธกีารแปลความหมายคะแนน  เพื่อใหการแปลความหมาย 
มีมาตรฐานเดยีวกนัหมด  จะตองสรางตารางคะแนนเกณฑปกต ิ
     2.2.6  ระบวุิธกีารนาํผลไปใช 
      สวนประกอบทั้ง 6 ประการนี้  จะมีสวนสาํคัญที่สุด  2 ประการ  คือ 
วิธีดําเนินการสอบ และการแปลความหมายคะแนน จะตองทําอยางมมีาตรฐานเดียวกัน 
  เยาวดี  วิบูลยศรี (2540: 22 – 26) ไดจําแนกประเภทของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมิติตางๆ ไดหลายมิติ ดังตอไปนี ้
   1.  จาํแนกตามขอบขายของเนื้อหาวิชาทีว่ัด  เชน  แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนบางประเภท จะวดัเนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตร หรือการสะกดคํา ขอบขายเนื้อหาวิชาของ 
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แบบสอบผลสัมฤทธิ์นัน้  อาจกําหนดใหกวาง หรือแคบได  ตามปกติแลว  ยังไมมมีาตรฐานอางอิง
สากลทีจ่ะนาํไปใชในการกาํหนดเนื้อหาวิชาสําหรับแบบสอบผลสัมฤทธิ์  ผูใชแบบสอบเทานั้นที่
จะตองกาํหนดเนื้อหาวิชาขึ้นเอง  โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอบ  ผูสรางแบบสอบ
สามารถที่จะพัฒนาแบบสอบใหมีเนื้อหาไดตามขอบขายที่ตองการ 
   2.  จาํแนกตามลักษณะหนาทีท่ั่วไปของแบบสอบ  โดยแบงแบบสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออกได  3 ลักษณะ คือ  
    2.1  แบบสอบเพื่อการสํารวจผลสัมฤทธิ์  เปนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทีท่ําหนาที่
ในการสาํรวจความสามารถทั่วๆ ไป ของนกัเรียน  โดยประเมินความรูในเนื้อหาวิชาหรือทักษะตางๆ 
เพื่อแสดงระดบัความสามารถของนกัเรียน  ดังนัน้  แบบสอบเพื่อการสาํรวจผลสัมฤทธิ์  จงึมักจะ
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในระดับกวางและระดับทั่วไป และถือคะแนนรวมที่ไดจากแบบสอบเปนตัวชี้ 
ถึงระดับความสามารถที่วัดได 
    2.2  แบบสอบเพื่อวนิิจฉัยผลสัมฤทธิ์ เปนแบบสอบผลสัมฤทธิท์ีท่ําหนาที่ใน 
การวนิิจฉัยเกีย่วกับจุดเดนและจุดดอยขององคประกอบสําคัญทางดานทกัษะตางๆ ของนักเรียน  
จึงสามารถแบงออกเปนแบบสอบชุดยอยๆ ไดอีก นอกจากนัน้คะแนนจากแบบสอบยังแยกตาม
องคประกอบที่สําคัญของแตละองคประกอบ 
    2.3  แบบสอบเพื่อวัดความพรอม  เปนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ซึง่ทาํหนาที่ใน 
การวัดทกัษะที่จําเปนสาํหรบัการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  แบบสอบเพื่อวดัความพรอมใชสําหรับทํานาย 
การกระทําในอนาคต  จึงทาํหนาที่เปนเครื่องมือในการวัดความถนัดไปในตัวดวย  
   3.  จาํแนกตามคําตอบที่ใช โดยทัว่ไปแลว  แบบสอบผลสัมฤทธิ์สวนใหญที่ใชกนั
มักจะเปนแบบสอบประเภทขอเขียน และที่ใชกนัคอนขางมากไดแก แบบสอบภาคปฏิบัติ  ซึ่งเปน
แบบสอบที่ตองการใหนกัเรียน หรือผูเจาสอบไดสาธิตทกัษะของตนเอง 
  นอกจากนี ้มณัฑน ี กุฏาคาร (2546: 40 – 44) กลาววา  ประเภทของการวัดผล
การศึกษามีมากมายหลายชนิด  แตกตางกนัไป  แลวแตหลักเกณฑทีจ่ะใชในการพจิารณา  ซึ่ง
สามารถจาํแนกได  ดังนี ้
   1.  จาํแนกตามลําดับกอนและหลังการสอน  แบงได  2 ประเภท คือ 
    1.1  การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบกอนสอน  เปนการวัดผลความรูเดิม
กอนทําการสอน 
    1.2  การวัดผล  โดยการใชแบบทดสอบหลังสอน   เปนการวัดผลความรู
หลังจากที่ไดทาํการสอนไปแลว  โดยใชแบบทดสอบชุดเดิมหรือแบบทดสอบคูขนาน  ซึง่ผลของ 
การวัดที่ไดนั้น  การวัดผลหลงัสอนจะตองไดผลที่สูงกวากอนสอน  จงึจะเปนการแสดงวา การสอน 
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นั้นไดผล 
   2.  จาํแนกตามวัตถุประสงคของการวัด  แบงได  2 ประเภท คือ 
    2.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบยอย  เปนการวัดผลระหวางทาํการสอน 
ในแตละวิชา  โดยจะทาํการวัดผลหลังจากจบการเรียนในแตละหนวยการสอน  เพือ่วัดระดับความรู 
และคนหาบางจุดทีน่ักเรียนไมสามารถเรียนใหรอบรูได  เพื่อนาํไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
    2.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรวม เปนการวัดผลการเรียนครั้งละหลายๆ 
หนวยการสอน หรือส้ินสุดการเรียนการสอนวิชานัน้แลว   เพื่อเปนขอมลู  สําหรับการตัดสินความ 
สามารถ ของผูเรียนในวิชานั้นๆ  
   3.  จาํแนกตามการตรวจใหคะแนน แบงได  2 ประเภท คือ 
    3.1  การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบแบบอัตนัย เปนการวัดผลการใชความ 
สามารถในการใชภาษา  ใชความคิด  การแสดงออกทางอารมณ ทัศนคติและอื่นๆ ใหออกมาภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด   ซึ่งการตรวจใหคะแนนของผูตรวจแตละคน จะไดไมตรงกัน  ดวยสาเหตทุี่มี
ความคิดเหน็ หรือการตดัสินใจของผูตรวจเขามามีสวนรวมดวย 
    3.2  การวัดผล  โดยการใชแบบทดสอบแบบปรนัย  เปนการวัดผลทีก่ําหนด
คําตอบออกมาใหเลือก หรือกําหนดขอบเขตของคําถามมาใหตอบสัน้ๆ  เชน  ใหเลือกตอบทางใด
ทางหนึ่ง  ถูกหรือผิด  จริงหรือไมจริง  ใชหรือไมใช หรือใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดมาตอบ หรือใหจบัคู
คําตอบกับคําถามที่มีความสัมพันธกนั หรือใหเติมคําตอบขอความสั้นๆ ลงในชองวางใหสมบูรณ 
เปนตน  ซึง่การตรวจใหคะแนนของผูตรวจแตละคนจะตรงกัน 
   4.  จาํแนกตามลักษณะการแปลความหมายของคะแนน แบงได  2 ประเภท คือ 
    4.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบอิงกลุม  เปนการวัดผลในลักษณะการ
นําคะแนนมาเปรียบเทียบกนัในกลุมวา อยู ณ ตําแหนงใด เมื่อเทยีบกบัคนอ่ืนๆ  โดยใชแบบทดสอบ
ชนิดเดียวกัน 
    4.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  เปนการวัดผล  โดยใช
หลักเกณฑภายนอกมาเปนจุดเปรียบเทียบ คือ เปนการวัดในลักษณะของการนาํคะแนนไป
เปรียบเทยีบกบัเกณฑที่กาํหนด  โดยไมสนใจกับคะแนนของคนอื่นๆ  
   5.  จาํแนกตามจํานวนผูเขาสอบ แบงได  2 ประเภท คือ 
    5.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรายบุคคล เปนการวดัผลในลักษณะ 
ตัวตอตัว  คือ  มีครู  1 คน  ทําการวัดผลนกัเรียนทีละคน  อาจจะเปนการสอบสัมภาษณ หรือสอบ
ปากเปลา 
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    5.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรายกลุม เปนการวัดผลในลักษณะที่ใชกนัใน
ปจจุบัน  คือ มีครู  1 คน  ทาํการวัดผลนักเรียนหลายๆ คน 
   6.  จาํแนกตามเวลาที่ใช แบงได  2 ประเภท คือ 
    6.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบใชความเร็ว เปนการวัดผลทีก่ําหนด 
เวลาใหทาํนอยมาก และมีจาํนวนขอมากขอ แตมักจะเปนขอทีง่ายๆ  เนื่องจากตองการความเร็ว 
ในการทํา 
    6.2  การวัดผล  โดยใชแบบทดสอบแบบใหเวลาเต็มที่  เปนการวัดผลที ่
ไมกําหนดเวลา  ผูสอบสามารถทาํจนกระทั่งคิดวา  ไมสามารถจะทาํตอไปไดอีกแลว  ซึง่จะแสดงให
เห็นถึงระดับความสามารถสงูสุดของบุคคลนั้น 
   7.  จาํแนกตามรูปแบบของขอสอบ แบงได  2 ประเภท คือ 
    7.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่ใหเขียนตอบเอง  เปนการวัดผลทีป่ระกอบ 
ดวยขอสอบเติมคํา บรรยาย ความเรียง 
    7.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่มีคําตอบใหเลือก เปนการวัดผลทีป่ระกอบ 
ดวยขอสอบถกู  ผิด  จับคู  เลือกตอบ 
   8.  จาํแนกตามลักษณะการตอบ  แบงได  3 ประเภท  คือ 
    8.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบปฏิบัติ  เปนการวดัผลภาคปฏิบัติ
ทั้งหลาย  เชน  วิชาพลศึกษา  การฝมือ  การแสดงละคร  เปนตน 
    8.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบปากเปลา  เปนการวดัผลรายบุคคล  เชน
การสอบสัมภาษณ  การสอบอาน  การสอบฟงเสยีง  เปนตน 
    8.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบเขียนตอบ  เปนรูปแบบที่พัฒนามาจาก
การสอบปากเปลา  โดยวัดผลเปนกลุมใหเขียนตอบ  จะใชเวลาสอบนอยลง 
   9.  จาํแนกตามลักษณะการใชประโยชน แบงได  4 ประเภท คือ 
    9.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อจัดอันดับ เปนการวัดผล เพื่อดูดระดับ
ความรูความสามารถของแตละบุคคลวาอยูตําแหนงใด  เพื่อประโยชนในการจาํแนกแยกประเภท 
แยกกลุม ตามความสามารถนั้นๆ 
    9.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อวนิจิฉัย  เปนการวัดผลเพื่อคนหาความ
บกพรองของนกัเรียน  เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
    9.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อพยากรณ   เปนการวัดผลเพื่อทาํนาย 
หรือคาดคะเน  ความรู  ความสามารถ  ความสําเร็จในอนาคต  เพื่อประโยชนในการแนะแนววิชา
เลือกวิชาชีพในภายภาคหนา 
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    9.4  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อคัดเลือก  เปนการวัดผล  เพื่อดูระดับ
ความรู  ความสามารถที่สูงๆ เพื่อประโยชนในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพในการเขาเรียน หรือเขา
ทํางาน 
   10.  จาํแนกตามกระบวนในการสราง แบงได  2 ประเภท  คือ 
    10.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง  เปนแบบทดสอบที่สราง
ข้ึนเฉพาะคราว  เพื่อใชทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
    10.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน  เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวย
กระบวนการทีม่ีการนาํไปทดลองสอบหลายครั้ง  แลวนาํผลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  แลว
ปรับปรุงใหมีคุณภาพดี  มีความเปนมาตรฐาน 
   11.  จาํแนกตามจุดมุงหมายของผลการวดั  แบงได  3 ประเภท  คือ 
    11.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบทดสอบทีมุ่งวัด
พฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูของผูเรียน 
    11.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความถนัด เปนแบบทดสอบทีมุ่งวัด
สมรรถภาพพืน้ฐาน  อันเปนความสามารถทางสติปญญาของบคุคล 
    11.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เปนแบบทดสอบทีมุ่งวัด
คุณลักษณะเฉพาะตวัของบุคคล  ซึ่งเปนผลรวมมาจากความรู  ความคิด  อารมณ  การปรับตัว 
ความสนใจ และทัศนคต ิ
   12.  จาํแนกตามสมรรถภาพที่จะวัด แบงได  6 ประเภท  คือ 
    12.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ เปนแบบทดสอบทีใ่ชวัด
ความเจริญงอกงามของความรูในการเรียน 
    12.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดเชาวนปญญา  เปนแบบทดสอบที่ใชวัด
สมรรถภาพสมองดานตางๆ  
    12.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความถนัด  เปนแบบทดสอบทีใ่ชวัด
ความถนัดทางดานวิชาการตางๆ หรือความถนัดพิเศษ ความถนัดเฉพาะของบุคคล 
    12.4  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  เปนแบบทดสอบทีใ่ชวัด
คุณลักษณะเฉพาะตวัของบุคคล 
    12.5  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดเจตคติ  เปนแบบทดสอบที่ใชวัดทัศนคติ
ทางสังคม  เชื้อชาติ  การเมอืง  ศีลธรรม หรือศาสนา 
    12.6  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความสนใจ  เปนแบบทดสอบทีใ่ชวัด
ความสนใจในเรื่องตางๆ ของบุคคล  เชน  ความสนใจในอาชพีประมง 
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  จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา  แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด  
แตละชนิดก็มจีุดมุงหมายในการทดสอบแตกตางกนั  ดังนัน้ ในการนําแบบทดสอบไปใชตองระมัด 
ระวังวา  เลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองเหมาะสมกับส่ิงที่เราตองการหรือไม  การจาํแนกประเภท
ของแบบทดสอบ จึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองยิง่ขึ้น   
 3.4  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พิตร  ทองชัน้ (2524: 60 – 61)  ไดกลาวถึง กระบวนการในการสรางแบบทดสอบวา
การสรางแบบทดสอบ จะตองมีการวางแผนในการสรางอยางมีข้ันตอน  เพื่อชวยใหการสรางแบบ 
ทดสอบมีประสิทธิภาพ  โดยมีลําดับข้ันตอนในการวางแผน  ดังนี ้
   1.  กาํหนดจุดมุงหมาย  โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเรื่องใด  อยางไร 
เชน   สรางแบบทดสอบในเรือ่งใด และมีการกําหนดน้ําหนกัคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะ
ทดสอบวาเกง – ออนเพียงใด  เพื่อจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะสมกับความ 
สามารถของนกัเรียน และควรมีการกําหนดวันเวลาในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 
   2.  ข้ันเตรียม  เชน  เตรียมหลักสูตร  เนื้อหาวิชาตลอดจนตําราหนงัสือแบบเรียน  
รวมถึงตองมีการวิเคราะหหลักสูตร และอุปกรณตางๆ ทีใ่ชการทาํแบบทดสอบ เชน กระดาษคําตอบ  
และครูผูสอนตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ  เชน  จะใชแบบเลือกตอบ  แบบเรียงความ  
หรือแบบผสม 
   3.  ข้ันลงมือปฏิบัติ  ไดแก  ข้ันลงมือปฏิบัติการเขยีนขอสอบตามทีก่ําหนดไว ส่ิงที่
ควรยึดถือคือ หลักและวิธีการสรางแบบทดสอบที่ดี  ถาเกดิขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุย
กับเพื่อนครู หรือผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล  ทางดานเนื้อหาวิชานั้นๆ   
   4.  ข้ันตรวจสอบ  ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรอง ดี – ไมดีอยางไร  
โดยนาํมาเปรยีบเทยีบกับผลการวิเคราะหขอสอบหลังจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 
   5.  ข้ันจัดพิมพ  ส่ิงที่ควรคํานงึ  ไดแก  รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย  พิมพใหสะอาด 
ตัวอักษรไมผิดพลาด  คําชีแ้จงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกบัจํานวนขอสอบ 
เวลา  คะแนนเต็ม    
  นอกจากนี ้บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525: 22 – 29)  ไดกลาวถึงกระบวนการสราง 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วา มีข้ันตอนที่สําคญั  4  ข้ัน  คือ 
   1.  ข้ันวางแผนการสรางแบบทดสอบ  การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณา
ถงึสิ่งสาํคัญ  2 ประการ  คือ 
    1.1  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช  หลักการสําคัญ คือ  การนํา
แบบทดสอบไปใชจะตองสัมพันธอยูกับการสอน  เชน  สอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิม  สอบกอนทาํ
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การสอน  การสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และวินิจฉัยขอบกพรองของขอสอบในระหวางการ
ดําเนนิการสอน และการสอบเพื่อสรุปผลการเรียน  ดังนั้น  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช
จึงแบงไดเปน  4 จุดประสงค  คือ 
     1.1.1  ใชตรวจสอบความรูเดิม  กอนทีจ่ะเริ่มตนการสอน  เพื่อพิจารณาวา 
ถานกัเรียนยงัขาดความรูพืน้ฐาน ก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน  แตถานกัเรียนมีความรู
พื้นฐานเพียงพอ  ก็พิจารณาตอไปวา นักเรียนมีระดับความสามารถสงูต่ําเพียงใด  เพื่อจัดกลุม 
การเรียนและเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
     1.1.2  ใชตรวจสอบความกาวหนา และปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยจะ
ทําการสอบในระหวางดําเนนิการสอนเปนระยะๆ   
     1.1.3  ใชวินิจฉัยผูเรียน เพื่อหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบคุคล 
     1.1.4  ใชสรุปผลการเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนวานักเรียนควรไดเกรด
อะไร  สอบผานหรอืไมผานเกณฑที่กําหนด 
    1.2  เนื้อหาวิชาและพฤตกิรรมที่ตองการจะวัด  ซึ่งไดมาจากการวิเคราะห
หลักสูตร  ซึ่งเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะวาวิชานั้นๆ มีหวัขอเนื้อหาสาระที่สําคัญ
อะไรบาง  มีจุดประสงคที่จะกอใหเกิดพฤตกิรรมอะไรบาง  ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 
     1.2.1  การวิเคราะหเนื้อหาวชิา  ซึ่งตองคาํนึงถึงสิง่ตอไปนี ้ คือความ 
สัมพันธเกีย่วของกันของเนื้อหา ความยากงายของเนื้อหา  ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาที่ใชสอน 
     1.2.2  การวิเคราะหจุดประสงค  เปนการจาํแนกและจัดหมวดหมูพฤตกิรรม 
ที่ตองการปลกูฝง หรือตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน  โดยใชเนื้อหาวชิาเปนสื่อนํา  การวิเคราะห
จุดประสงค  ซึ่งควรดําเนินการดังนี ้ รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทัง้หมด  จากหลักสูตร และ
คูมือครู หลังจากนัน้  จึงเขียนพฤติกรรมทีสํ่าคญัของแตละจุดประสงคทั้งหมด และนยิามความหมาย
ของพฤติกรรมดังกลาว 
      การสรางตารางวิเคราะหหลกัสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ  เปน
ตารางสองมิติ  มิติที่หนึ่ง  เปนจุดประสงคการสอน  ซึง่ประกอบดวยพฤติกรรมดานตางๆ  และมิติที่
สอง  เปนหัวขอเนื้อหา  ในแตละหัวขอเนื้อหาและพฤติกรรม  จะกาํหนดคะแนนน้ําหนักความสาํคัญ
ไว  ซึง่คะแนนน้ําหนกัความสําคัญนี ้ จะนาํมาใชในการเขียนขอสอบวา  ตองเขียนขอสอบวัด
พฤติกรรมในหัวขอเนื้อหาวชิาใดมากนอยเพียงใด 
      วิธีกาํหนดน้าํหนกัความสําคัญ และจํานวนขอสอบทาํได  ดังนี ้
       1.  กําหนดน้ําหนกัความสําคัญของแตละหัวขอเนื้อหา  โดย
พิจารณาจากเวลาที่ใชสอนในแตละหวัขอเนื้อหา 
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       2.  กําหนดน้ําหนกัความสําคัญของแตละพฤติกรรม  โดยพิจารณา
จากความสําคัญของจุดประสงคที่ใชสอน 
       3.  กําหนดจาํนวนขอที่จะใชสอบทั้งหมด  โดยพิจารณาจาก
จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช 
       4.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหวัขอเนื้อหา  โดยคดิจาก
น้ําหนกัความสําคัญ 
       5.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหวัขอเปนรายพฤติกรรม  โดย
คิดจากน้าํหนกัความสาํคัญของแตละพฤติกรรม 
   2.  ข้ันตระเตรยีมงานและเขยีนขอสอบ  ควรคํานงึถงึสิ่งตางๆ  ดังนี ้
    2.1  เตรียมแบบทดสอบฉบบัยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลกัสูตร 
แลวนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไข  การเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบ  และรูปแบบคําถามให
เหมาะสมและควรเขียนขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง  โดยเผื่อไวประมาณ  25 – 50% 
    2.2  ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ  ขอสอบถูกผิดควรมีคนตอบถกู 75%  
ขอสอบเลือกตอบ  5  ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก  60%  ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก  50% 
    2.3  เมื่อเขียนขอสอบเสร็จแลว  ควรนํากลบัมาพิจารณาขอบกพรองตางๆ  เชน 
คําถามตองไมกํากวม ไมคลมุเครือ ไมผิดหลักภาษา ไมยากและซับซอนเกนิไป 
    2.4  ควรเขียนขอสอบใหเนื้อหาบงัคับคําตอบ  มากกวาใชฟอรมขอความบังคับ
ตอบ  เชน  การใชคําวา  อาจจะ  บางท ี จะมีโอกาสเปนคําตอบถูกมากกวาผิด 
    2.5  ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมูตามประเภทของขอสอบ 
    2.6  ควรสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาแบบเรงรีบ 
    2.7  อยาจัดขอสอบใหมีขอถูกเรียงกนัอยางเปนระบบ 
    2.8  ควรออกแบบขอสอบใหมีวธิีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 
    2.9  ควรเขียนคําสั่งหรือคําชีแ้จงใหละเอยีด และชัดเจน 
    2.10  ควรระลึกอยูเสมอวา  พฤติกรรมทกุพฤติกรรม  ไมสามารถวัดดวยขอสอบ
เพียงขอเดียว หรือฟอรมเดียว 
    2.11  หลกีเลีย่งขอสอบแบบถูกผิด  เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย   
   3.  ข้ันทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลวกน็ําไปทดลองสอบ 
เพื่อนาํผลมาแกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้
    3.1  กําหนดกลุมตัวอยางนกัเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนกัเรียนทัง้คนเกง 
กลาง และออนคละกนัไป 
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    3.2  กําหนดเวลาที่ใชสอบใหเหมาะสมกบัจํานวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบ 
ที่สรางขึน้ครั้งแรกจะพิจารณาเวลาที่ใหทาํขอสอบ จากเวลาที่นกัเรียน 90% ทาํแบบทดสอบเสร็จเปน
การหมดเวลาสอบ 
    3.3  การคุมสอบตองพยายามจูงใจใหนกัเรียนมีสมาธ ิและพยายามทําแบบ 
ทดสอบ อยางเต็มความสามารถ  เพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบนี ้ จะไมมีผลตอการสอบได
สอบตก  อาจทําใหนกัเรียนตอบแบบทดสอบอยางขอไปท ี ซึ่งจะสงผลตอคะแนนทีจ่ะนํามา
ประเมินผล ขอสอบได 
    3.4  ครูตองเตรียมตัวลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีส่ิงผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 
และการคุมสอบ  ครูควรวางทาทางใหมีความเปนกนัเองใหมากที่สุด 
    3.5  สถานการณทดสอบ ตองทาํใหเหมาะสมที่สุด  หองสอบตองปราศจาก
เสียงรบกวนใดทั้งสิน้ ตองมแีสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก  ที่นัง่สอบเหมาะสม 
   4.  ข้ันประเมนิผลแบบทดสอบ  เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม  
โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ  10 ประการ  คือ 
    4.1  ความแมนตรง  หมายถงึ  แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตาม 
ที่ระบุไวในจุดประสงค และตามทีท่ําการสอนจริง 
    4.2  ความเชื่อมั่น หมายถงึ  แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกัน 
ทุกครั้ง 
    4.3  อํานาจจาํแนก หมายถงึ  ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได 
กลาวคือ  คนเกงจะตอบถกู  คนออนจะตอบผิด 
    4.4  ความยากงาย  หมายถงึ  จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถกู  โดยทัว่ไปแลว 
ความยากงายที่เหมาะจะมีคนครึ่งหนึ่งตอบถูก 
    4.5  ความเปนปรนัย  หมายถึง  ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนน
ชัดเจน 
    4.6  ความเฉพาะเจาะจง  หมายถงึ  คนที่มีความสามารถเฉพาะเรื่องนัน้  จะ
ตอบขอสอบขอนั้นถูก  แตถามีความสามารถทัว่ไปจะตอบขอสอบไมถูก 
    4.7  ประสิทธภิาพ  หมายถงึ  แบบทดสอบที่ใชนัน้ประหยัดเวลาการสราง  
การดําเนินการสอบ  การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 
    4.8  ความสมดุล  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุม  ตาม
จุดประสงคและเนื้อหา  มีสัดสวนจาํนวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
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    4.9  ความยุติธรรม  หมายถงึ  แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปด
โอกาสใหทุกคนมีโอกาสทีจ่ะตอบถูกไดเทากัน 
    4.10  ความเหมาะสมของเวลา  หมายถงึ  แบบทดสอบกาํหนดเวลาใหอยาง
เพียงพอในการตอบขอสอบจนเสร็จ 
  จากขอความที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา  กระบวนการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์  มข้ัีนตอนสําคัญ  คือ  ข้ันวางแผน  ข้ันเตรียม  ข้ันทดลองสอบ และขั้นประเมินผล
แบบทดสอบ  กระบวนการนีจ้ะทาํตดิตอซ้ํากันไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบตามที่
ตองการ  การวางแผนสรางแบบทดสอบนบัวา เปนขัน้สาํคัญมาก  เพราะจะเปนตัวกําหนดการเขียน
ขอสอบใหถูกตองตั้งแตแรก  ดังนั้น  ตารางวิเคราะหหลกัสูตร  จึงเปนสวนสาํคัญที่จะตองสรางขึน้
กอนที่จะทําการสรางแบบทดสอบทุกครั้ง 
 3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  วันเพ็ญ  สุภีกติ (2528: 63) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
ทัศนคติตอภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โดยวธิีอานแลวเขียนลาํดับเร่ืองราวดวย
วิธีอานและทาํแบบฝกหัด  ผลการวิจยัพบวา  นักเรยีนที่เรียนโดยวิธีอานแลวเขียนลาํดับเร่ืองราว 
มีความเขาใจในการอานสงูกวานักเรยีนทีเ่รียนโดยวิธีอานแลว ทําแบบฝกหัดอยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับที ่.01 
  สายสุนยี  สกลุแกว (2534: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน   เพื่อจับใจ 
ความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีจุดมุงหมาย  เพื่อสรางชุดฝกทักษะการอานภาษาไทย  
เพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6  เปนชุดฝกทักษะดวยตนเอง  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  โรงเรียนวดัมหาบุศย  (พิทกัษถาวรคณุ)  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  105  คน  ผลการวิจยัพบวา  หลงัจากที่นกัเรียนฝกทักษะการอาน 
จากชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจบัใจความสงูกวาคะแนนทดสอบกอนการฝก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ลัดดา  ไขวพันธุ (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาไทยดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีส่อนดวยวิธี
ทางกระบวนการวิทยาศาสตรกับวิธีการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย ดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอน
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยูในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนดวยวิธี
สอนตามคูมือครูอยูในระดับผานเกณฑข้ันต่ํา ที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย
ดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนัอยาง 
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มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ฉันทนา  การสะอาด (2547: บทคัดยอ)  ไดทําวจิัยเรื่อง  การสรางแบบฝกทักษะ 
การอานเชิงวิเคราะห  สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม  โดยใชแผนการสอนอานเชิงวิเคราะหจํานวน  1 ชุด  ชุดการสอนใหความรูเกี่ยวกับ 
ขอปฏิบัติในการอานเชิงวิเคราะหจาํนวน  1 ชุด  แบบฝกทักษะการอานเชิงวเิคราะห  จํานวน  6 ชุด  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น จํานวน  1 ฉบับ ผลการศึกษา 
คนควาพบวา  แบบฝกทกัษะการอานเชงิวเิคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่สรางขึน้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทกัษะการอานเชิงวิเคราะห  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนกวากอนเรยีน  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  ชุลีพร  ฤทธิเดช  (2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกีย่วกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ทีจ่ัดการเรียนรู 
โดยใช และไมใชแผนที่ความคิด (Mind  Mapping) พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนกับ 
หลังเรียน ของกลุมทดลองทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด  มีความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนกบัหลังเรียนของกลุมควบคุม
ที่จัดการเรียนรูโดยไมใช แผนที่ความคิด  มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ระดับของคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองชนดิของคําในภาษาไทยที่จัดการเรียนรู  โดย
ใชแผนที่ความคิดของกลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุม
ควบคุมอยูในระดับนอย  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24 
  นพนภา  ออกดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียน เร่ือง คําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับ 
การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค  เพื่อ
เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการสอน  โดย 
การเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิค STAD ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  48 คน  ผลจากการศึกษา
พบวา 
   1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียน 
ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค  STAD กับนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือกนัเทคนิค STADสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
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  ปทมา  ไตรคุป (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย  เร่ือง การเขียนสะกดคํา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3  ที่สอนโดยนํา
ความรูทางคตชินมาเปนเครือ่งมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู และ
ศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการสอน โดยนําความรูทางคตชินมาเปนเครือ่งมือในการจดั 
กิจกรรมการเรยีนการสอน กลุมตัวอยางคอืนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสารสิทธิ์พทิยาลยั 
อําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี   จํานวน  80 คน  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
การวิเคราะหขอมูลใช  t-test  แบบอิสระ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน
ภาษาไทย  และใชวิธหีาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวเิคราะหความคดิเห็นของ
นักเรียน  พบวา   
   1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทย  เร่ือง การเขียนสะกดคําของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  กลุมทีส่อนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ สูงกวากลุมที่สอนตาม
คูมือครู อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   2.  ความคงทนทางการเรียนภาษาไทย  เร่ือง การเขียนสะกดคําของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  กลุมทีส่อนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนกับกลุมที่สอนตามคูมือครูไมแตกตางกนั 
   3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน โดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือสวนใหญอยูในระดับเห็นดวย 
  สุนันท  กลอมฤทธิ ์(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิา ท 32101 ภาษาไทย เร่ือง ขุนชางขนุแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  
ที่เรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  เปนงานวจิัยกึ่งทดลอง  
มีวัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ี
ตอการจัดการเรียนแบบบูรณาการ  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนเสนา  
“เสนาประสทิธิ์”  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  60 คน  ไดมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  วิชา
ภาษาไทย  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่เรียน  โดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการจดัการเรียนรู
แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย  ไมแตกตางกัน  และมีความคิดเหน็
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
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 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปไดวา  การใชรูปแบบ
การสอน  กลวธิีการคิด  กลวธิีการสอน และเนื้อหาการเรยีนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนัน้เปนสิง่ที่สามารถ
พัฒนาทักษะการอาน และการเรียนรูของนักเรียนไดสูงขึ้น 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี ้
  1.  การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากร  ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรยีนนานาชาติฮารโรว 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  7 หองเรยีน  จํานวนนกัเรียน  187 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2551 
จํานวน  1 หองเรียน  นักเรยีนจํานวน  25 คน  โดยใชวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) จาก  7 หองเรียน  สุมหองเรียนมา  1 หองเรียน 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  1.  หนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนกัเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนนานาชาติฮารโรว  กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยเนื้อหา  8 หนวย  
โดยใชเวลาเรียนหนวยละ  2 คาบ  คือ 
   หนวยที่ 1  ประเพณียี่เปง (ภาคเหนือ) 
   หนวยที่ 2  ประเพณีบุญบั้งไฟ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) 
   หนวยที่ 3  ประเพณีผีตาโขน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื)  
   หนวยที่ 4  ประเพณีสงกรานต (ภาคกลาง)  
   หนวยที่ 5  ประเพณีบวช (ภาคกลาง)  
   หนวยที่ 6  ประเพณีแตงงาน (ภาคกลาง) 
   หนวยที่ 7  ประเพณีตักบาตรเทโว (ภาคกลาง)  
   หนวยที่ 8  ประเพณีกวนขาวยาค ู(ภาคใต)  



 68

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ือง ประเพณีไทย  
แบบปรนัย  4 ตัวเลือก 
  3.  แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลงัการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม   
ทั้ง 8 หนวย  เปนแบบปรนัย  4 ตัวเลือก 
 ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม 
       ผูวิจยัไดดําเนนิการสรางและหาคุณภาพของหนงัสืออานเพิ่มเติมตามขั้นตอน  ดังนี ้
  1.  ศึกษาเทคนิค และวธิีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม จากเอกสาร และหนังสือตางๆ 
ที่เกีย่วของ  เพื่อใชเปนคูมอืในการสรางหนงัสืออานเพิม่เติม  รวมถงึการประเมนิคณุภาพของ
หนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง ประเพณีไทย  
  2.  ศึกษาเกี่ยวความหมาย  ความสาํคัญ และประเภทของประเพณีไทย  รวมทัง้
ประเพณีไทย 4 ภาค ไดแก ประเพณียี่เปง (ภาคเหนือ) ประเพณีบุญบั้งไฟ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ประเพณผีีตาโขน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   ประเพณีสงกรานต (ภาคกลาง)   ประเพณีบวช  
(ภาคกลาง)  ประเพณีแตงงาน (ภาคกลาง)  ประเพณีตักบาตรเทโว (ภาคกลาง) และประเพณีกวนขาว
ยาคู (ภาคใต)  จากเอกสารและหนงัสือตางๆ  
  3.  สรางหนงัสืออานเพิ่มเตมิ ตามหลักเกณฑและวิธกีารของ บันลือ  พฤกษะวนั  โดยมี
หลักเกณฑ  ดังนี ้
   3.1  ลักษณะรปูเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด  
5” x 8”  การเย็บเลม  เขาปกควรมั่นคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจดัหนาชัดเจน  มีชองวางดู
สวยงาม  ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร  มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดใจ
และชวยสรางความเขาใจ 
   3.2  การวางโครงเรื่อง แตละโครงของประเพณีตางๆ นัน้วางใหสัมพันธกับพืน้ฐาน
และประสบการณของเด็ก  โดยใชบรรยายโวหารที่มีเนือ้หาสืบเนื่องเปนเรื่องราวและมีเหตุผลเปนไป
ตามที่มาและเปนไปตามความเปนจริงของประเพณนีั้นๆ มุงสอนใหเกดิความรูสึกนึกคิดไปในตัว  ซึ่ง
จะชวยพัฒนาในดานความสนใจ และชี้ใหเหน็ถงึลักษณะของคุณธรรมทั้งในดานความรัก   ความ
สามัคคี และความเพียรพยายาม  
   3.3  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาทีน่ยิมใชในสงัคม  
   3.4  การจัดภาพ ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว มชีีวิตชีวา  การเคลื่อนไหวตรงกับ
ความเปนจริง  ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได  
  4.  นําหนงัสืออานเพิ่มเติมทีส่รางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  
เพื่อตรวจสอบความถกูตอง  เหมาะสมในดานเนื้อหา  ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลมและการพมิพ  



 69

ดานการใชภาพประกอบ  และดานคุณคาและประโยชนที่จะไดรับ  โดยใชแบบประเมินคุณภาพ
หนงัสือที่ผูวิจยัสรางขึ้น  แลวนาํไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํเพื่อใหไดหนังสืออานเพิ่มเติมที่ถกูตอง
เหมาะสม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 

ระดับคะแนนที่ได                           รายการประเมินคุณภาพหนงัสือ 
5 4 3 2 1 

1.  ดานเนื้อหา 
    1.1  เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและระดับความรูของผูอาน 

     

    1.2  การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสมและตอเนื่อง      
    1.3  ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม      
    1.4  เนื้อหามีสวนชวยสอนใหรูจักและเขาใจในประเพณีไทยโดยทีเ่ด็ก 
ไมรูตัว 

     

    1.5  เนื้อหามีสวนปลกูฝงใหรักและภูมิใจในประเพณีไทย      
    1.6  ผูอานไดรับความรูเร่ืองประเพณีไทย 4 ภาค      
    1.7  ผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากการอาน      
    1.8  ผูอานสามารถสรุปเร่ืองราวหรือใจความสาํคัญของประเพณีไทย 
แตละภาคได 

     

2.  ดานภาษาที่ใช 
    2.1  ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 

     

    2.2  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูอาน      
    2.3  ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดชัดเจน      
    2.4  ภาษาที่ใชนาสนใจชวนติดตาม      
3.  ดานการจัดรูปเลมและการพมิพ 
    3.1  ขนาดและความหนาของหนังสือสามารถจับถือไดสะดวก     

     

    3.2  รูปเลมภายนอกสวยงามและนาสนใจ      
    3.3  ตัวอักษรที่พิมพสวยงาม อานงายและชัดเจนเหมาะสมกับวยัของ
ผูอาน 

     

    3.4  การจัดวางหนาหนงัสือและขนาดตัวอักษรเหมาะสม      
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ระดับคะแนนที่ได             รายการประเมินคุณภาพหนงัสือ 
5 4 3 2 1 

4.  ดานการใชภาพประกอบ 
    4.1  ภาพประกอบสวยงามและสอดคลองกับเนื้อหา     

     

    4.2  ภาพประกอบดึงดูดใจใหอยากอานเนื้อหา      
    4.3  การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม      
5.  ดานคณุคาและประโยชนที่ไดรับ 
    5.1  ชวยใหนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 มีหนงัสืออานเพิ่มเติมประเภท
รอยแกว      

     

    5.2  ชวยใหนกัเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยและมทีักษะในการอานบท
รอยแกว 

     

    5.3  ชวยปลูกฝงใหนักเรียนไดเหน็คุณคาของประเพณีไทย 4 ภาค      
     5.5  สงเสรมิใหนกัเรียนรูจักใชเวลาวางในการแสวงหาความรูจากการอาน      
     5.6  เปนแนวทางหรือตัวอยางใหครูหรือผูสนใจในการจัดทําหนงัสอือาน
เพิ่มเติมสําหรบั 

     

      

รวม      
      

 
 แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ  ตามแนวของ ลิเคอรท (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 107)  มีรายละเอียด  ดังนี ้
 

  ระดับคะแนน 5 หมายถงึ  หนงัสือมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
  ระดับคะแนน  4 หมายถงึ หนงัสือมีคุณภาพอยูในระดับดี 
  ระดับคะแนน 3  หมายถงึ หนงัสือมีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
  ระดับคะแนน 2 หมายถงึ หนงัสือมีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 
  ระดับคะแนน 1 หมายถงึ หนงัสือมีคุณภาพอยูในระดับใชไมได 
 

 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาพิจารณาหาคาเฉลีย่เพื่อใชเปนเกณฑ
ในการยอมรับคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม  โดยมีเกณฑ  ดังนี ้
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  คะแนนเฉลีย่ตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถงึ  ผลการประเมนิอยูในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลีย่ตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถงึ  ผลการประเมนิอยูในระดับดี 
  คะแนนเฉลีย่ตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถงึ  ผลการประเมนิอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถงึ  ผลการประเมนิอยูในระดับพอใช 
  คะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถงึ  ผลการประเมนิอยูในระดับตองปรับปรุง 
 
 เกณฑในการยอมรับวาหนงัสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึน้มีคุณภาพหรือไม  ผูวิจัยไดกาํหนดให
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ข้ึนไป  โดยผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ ธรัญญา นาคหอม (2545: 52) 
  5.  นําหนงัสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ไปทดลองหาประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรียนนานาชาติฮารโรว  กรุงเทพมหานคร 
โดยดําเนนิการทดลอง  ดังนี ้
   5.1  ข้ันทดลองรายบุคคล  ผูวิจัยนําหนงัสอือานเพิ่มเติมไปทดลองใชกบันักเรียน  
3 คน  ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรียนทีม่ีผลการเรียนอยูในระดับเกง  ปานกลาง  ออน 
อยางละ 1 คน  แลวนํามาปรบัปรุงแกไข 
   5.2  ข้ันทดลองกลุมเลก็  ผูวิจัยนาํหนังสืออานเพิ่มเติมทีแ่กไขปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียน 9 คน  ที่ไดจากการสุมนักเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ 3 คน  โดยเริ่ม
จากการทาํแบบทดสอบกอนเรียน  ทําแบบฝกระหวางเรียนและทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
   5.3  ข้ันทดลองภาคสนาม  ผูวิจัยนําหนงัสืออานเพิ่มเตมิที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน  25 คน  จากนัน้นาํผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออานเพิม่เติมที่สรางขึ้น 
 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนดวย
หนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน การสรางแบบทดสอบของ
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
  2.  วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรมของบทเรียนที่ใชในการทดลอง
เพื่อนาํมาเขียนแบบทดสอบ 
  3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน  50 ขอ  เปนขอสอบแบบ 
ปรนัย ชนิดเลอืกตอบ  4 ตัวเลือก  มีคําตอบที่ถูกตองเพยีงคําตอบเดียว  เกณฑการใหคะแนนขอ 
ที่ตอบถูกให  1 คะแนน  ขอที่ตอบผิด  ไมตอบ หรือตอบเกิน  1 ตัวเลือก  ให  0 คะแนน  
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  4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองจากนัน้นาํมาปรับปรุงแกไข 
  5.  นําแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถาม 
และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน   โดยใชคาดัชนี  
ความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน  3 ระดับ  ดังนี ้
 

   +1 หมายถงึ   แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
   0 หมายถงึ ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
       การเรียนรูหรือไม 
   - 1 หมายถงึ แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 
 

   จากนั้นนําผลการพิจารณาความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ  แลวนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลอง  IOC  โดยคาดัชนีความสอดคลอง  ควรมีคามากกวาหรือเทากับ  .05  จึงจะถือวา
ขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของลักษณะกลุมพฤติกรรมทีว่ดั 
  6.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรยีนนานาชาตฮิารโรว  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100 คน  
  7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่นกัเรียนทําแลว  มาตรวจใหคะแนน 
โดยนาํขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) แลว
คัดเลือกเฉพาะขอที่มีความยากงายอยูระหวาง  .20 – .80  และคาอํานาจจาํแนกตั้งแต  .20 ข้ึนไป 
สวนขอที่ไมถึงเกณฑใหตัดออก เลือกขอสอบที่ใชได  พรอมทั้งหาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์  โดยใชสูตร  K-R 20  ของ คูเดอร ริชารดสัน 
  8.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ี่ไดมาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ 
หลังเรียน เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออาน
เพิ่มเติม 
  1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเตมิ  จากหนงัสอื
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
  2.  วิเคราะหเนื้อหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  3.  สรางแบบฝกหัดจากเนื้อหาในหนังสืออานเพิ่มเติมเปนแบบปรนัย  4 ตัวเลือก  
  4. นาํแบบฝกหัดระหวางเรียนที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานสาระวิชา 
ภาษาไทย  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  โดยใชแบบประเมินที่มลัีกษณะเปนแบบมาตราสวน 
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ประมาณคา  5 ระดับ  โดยกําหนดความหมายของคะแนนและเกณฑการประเมิน  ดังนี ้
 

   คะแนน   5   หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดีมาก 
   คะแนน   4 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดี 
   คะแนน   3 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัพอใช 
   คะแนน   2 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัตองปรับปรุง 
   คะแนน   1 หมายถงึ มีคุณภาพระดบัใชไมได 
 

ระดับความคดิเห็น ที ่               รายการประเมนิ 
5 4 3 2 1 

1 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค      
2 ความถูกตองของเนื้อหา      
3 เนื้อหามีความตอเนื่องกัน      
4 ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา      
5 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน      
6 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
7 ความเหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละหนวย      
8 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช      
9 สงเสริมการคิดวิเคราะห      
10 สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช      

       

รวม      
      

  
  5.  นําผลการประเมินมาพจิารณาหาคาเฉลี่ยคาความสอดคลอง IOC เพื่อใชเปนเกณฑ 
การประเมนิคณุภาพแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเตมิ โดยกาํหนดเกณฑ  ดังนี ้
 

   คะแนนเฉลีย่ตั้งแต  4.51 – 5.00 หมายถงึ คุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉลีย่ตั้งแต  3.51 – 4.50 หมายถงึ คุณภาพดี 
   คะแนนเฉลีย่ตั้งแต  2.51 – 3.50 หมายถงึ คุณภาพพอใช 
   คะแนนเฉลีย่ตั้งแต  1.51 – 2.50 หมายถงึ ตองปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนนเฉลีย่ตั้งแต  1.00 – 1.50 หมายถงึ ไมมีคุณภาพ 
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  เกณฑในการยอมรับวา  หนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพหรือไม ผูวิจัยได
ปรับปรุงเกณฑจากแนวคิดของ ธรัญญา  นาคหอม (2545: 52)  โดยกําหนดใหมีคาเฉลี่ย  ต้ังแต 
3.5  ข้ึนไป   
   
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจยัในขั้นตอนการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมมีแบบการวิจยั  ดังตอไปนี้ 
 1.  ในการทดสอบสมมติฐานมีรูปแบบเปนกลุมเดยีวทดสอบกอนและหลังอาน 
(Randomized one Group Pretest – posttest  Design) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 60 – 61) 
ดัง ตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงแบบแผนการวิจัยในการทดสอบสมมติฐาน 
  

กลุม กอนอาน ทดลอง หลังอาน 
    

E T1 X T2    
    

   
 เมื่อ  E แทน กลุมตัวอยาง 
   T1 แทน การสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนอาน 
   X แทน การอานหนังสอือานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  
   T2 แทน การสอบวัดผลการสัมฤทธิก์ารเรียนหลงัอาน 
 
 การวิจยัในขั้นตอนการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติม  เปนการวิจัยทีม่ีรูปแบบการทดลอง
กลุมเดียว  ทําการทดลองกอนอานและหลงัอาน  ซึ่งผูวิจยัดําเนนิการเก็บขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี ้
  1.  ติดตอผูบริหาร โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความรวมมอื
ในการวิจัย 
  2.  สุมนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 ที่เปนกลุมทดลองโดยการสุมอยางงายมาจาํนวน 
1  หอง จากจาํนวนทั้งหมด 5  หองเรียน 
  3.  ผูวิจัย  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเตมิวิชาภาษาไทย  เร่ือง 
ประเพณีไทย กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน  25 คน 
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  4.  ทําการเก็บขอมูลกอนการอาน  โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทาํแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์จํานวน  30 ขอ  เพือ่นําคะแนนทีไ่ดเปนคะแนนทดสอบกอนการเรียน 
  5.  ใหนกัเรียนกลุมตัวอยางอานหนงัสืออานเพิ่มเติมทั้ง  8 หนวย  โดยเริ่มอานจาก
หนงัสืออานเพิม่เติมหนวยที ่1 – 8  เมื่อศึกษาสาระในแตละหนวยจบแลว ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน   
  6.  หลังจากเรยีนดวยหนังสอือานเพิ่มเติม ทัง้  8 หนวย  จบแลวใหนกัเรียนกลุม
ตัวอยางทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลงัการเรียน  ซึ่งเปนชุดเดียวกบัแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กอนการเรียน  จํานวน  30 ขอ 
  7.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนอาน และหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย มาทาํการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมตฐิานตอไป 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  พัฒนาเครือ่งมือวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้
  1.1  วิเคราะหคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเตมิวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  โดยนาํ
แบบทดสอบไปตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถาม และความเหมาะสมของ
ภาษา ที่ใชเกณฑการใหคะแนน โดยผูเชีย่วชาญ  จํานวน  3 ทาน  โดยใชคาดัชนคีวามสอดคลอง 
(IOC) ที่มีระดบัการประเมนิ  3 ระดับ  ดังนี ้
 

   +1 หมายถงึ   แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
   0 หมายถงึ ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
       การเรียนรูหรือไม 
   - 1 หมายถงึ แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 
 

  1.2  วเิคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
  1.3  วิเคราะหคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนดวยหนังสอื
อานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย  เร่ือง  ประเพณีไทย  โดยใชสูตร  K-R 20 
  1.4  หาประสทิธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม  โดยใชสูตรเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
   80  ตัวแรก  หมายถงึ  คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทั้งหมดทาํแบบฝกหัดใน
ระหวางเรียนถกู  คิดเปนรอยละ 80 
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   80  ตัวหลงั  หมายถงึ  คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทั้งหมดทาํทดสอบหลังเรียน
ถูก  คิดเปนรอยละ 80 
 2.  ทดสอบสมมติฐานวิเคราะหขอมูล  ดังนี้  
  2.1  วิเคราะหคะแนนกอนและหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  จากการ
ทําแบบฝกหัดทายบท  โดยใชคาเฉลี่ย Χ  

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจยัครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1  สถิติพื้นฐาน 
   3.1.1  หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลงัเรียนของกลุมทดลอง (ลวน  สายยศ. 
2538: 73) โดยคํานวณจากสูตร  
 

       
Ν

Χ
=Χ ∑   

 
   เมื่อ  Χ   แทน คะแนนเฉลีย่ 
     ∑Χ  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     Ν   แทน    จํานวนนักเรยีนกลุมตัวอยาง 
 
   3.1.2  หาคาแปรปรวนของแบบทดสอบ (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 142) โดย
คํานวณจากสตูร 

       ( )
( )1

22
2

−ΝΝ

Χ−ΧΝ
= ∑∑S      

 
   เมื่อ  2S    แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
     ∑Χ    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     2∑Χ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลงัสอง 
     Ν    แทน จํานวนนักเรยีนกลุมตัวอยาง 
  3.2  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   3.2.1  หาคาความตรง โดยทาํการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจดุประสงค
การเรียนรูหนงัสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของหนงัสืออาน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย (IOC) คํานวณจากสูตร (ณัฎฐพงษ  เจริญพิทย.  2542 : 
235)  
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       IOC  =  
N

R∑  
 

   เมื่อ  IOC  แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงค 
              ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทัง้หมด 
     N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   3.2.2  หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบ  โดยใช 
การวิเคราะหขอสอบในรายขอ (ณัฎฐพงษ  เจริญพทิย.  2542: 215) โดยคํานวณจากสูตร 
    คาความยากงาย 
 
       P   = 

N
R  

   
   เมื่อ  P  แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
     R  แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอนั้นถกู 
     N  แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอนั้นทัง้หมด 
 
    คาอํานาจจาํแนก 
      

       
2
N

RRr LH −
=  

   
   เมื่อ  r   แทน คาอํานาจจาํแนก 
     HR  แทน จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมเกง 
     LR   แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําถูกในกลุมออน 
     N   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมเกงและกลุมออน 
 
   3.2.3  การหาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบหนงัสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย 
เร่ือง ประเพณไีทย ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson 20 หรือ K-R 20)  
(ณัฎฐพงษ  เจริญพิทย.  2542: 228) โดยคํานวณจากสูตร  ดังนี ้
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

K
KR  

 
   เมื่อ  ttR   แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     K   แทน จํานวนขอของเครื่องมือ 
     2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
     p   แทน สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 
     q   แทน สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด หรือ q = 1-p 
 
  3.3  หาประสทิธิภาพของหนังสือตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  โดยใชสูตร E1/E2 เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิาน (เสาวนยี  สิกขาบัณฑติ.  2528: 294 – 295)  
   80  ตัวแรก  หมายถงึ  คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทั้งหมดทาํแบบฝกหัดใน 
ระหวางเรียนถกู คิดเปนรอยละ 80 
   80  ตัวหลงั  หมายถงึ  คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทั้งหมดทาํทดสอบหลังเรียน
ถูก คิดเปนรอยละ 80 
 

       1001 ×=

∑

A
N

X

E   
 

      เมื่อ  1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดในหนงัสืออาน 
         เพิ่มเติมคิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
           ∑ X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลงัเรียน 
     A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
     N   แทน จํานวนผูเรียน 
 

       1002 ×=

∑

B
N

F

E  
 
     เมื่อ  2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการทาํ 
          แบบทดสอบหลังเรียน 
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            ∑F  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
      B   แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
      N   แทน จํานวนผูเรียน 
 
     3.4 สถิติที่ใชตรวจสอบสมมติฐาน 
  ทดสอบสมมตฐิานโดยใช t-test dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังการอานหนังสืออานเพิ่มเติม โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ. 2538 : 104) 
 

     
( )

1;

1

2
−=

−

=
∑ ∑
∑ Ndf

N
DDN

D
t  

 
 
   เมื่อ  t   แทน คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
     D   แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N   แทน จํานวนคู 
     ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนัเปน 
         รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน 
         กับทดสอบหลงัเรียน 
     ∑ 2D แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 
         กันเปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 
         กอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อความเขาใจตรงกันผูวิจัยจงึกําหนดสัญลกัษณ 
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้
 
 n  แทน จํานวนนักเรยีน 
 1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝกคิดเปนรอยละ 
     จากการทาํแบบฝกระหวางเรียน 
 2E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 Χ   แทน คะแนนเฉลีย่ 
 ∑D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
 ∑ 2D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
     ยกกาํลังสอง 
 t  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t – test dependent  
 p  แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การหาประสิทธภิาพของหนงัสืออานเพิม่เติมเรื่อง ประเพณีไทย 
  ผูวิจัยไดนาํหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง  ประเพณีไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองกับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  ที่เปนกลุมตัวอยาง  แลวดําเนนิการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออาน
เพิ่มเติม  ตามเกณฑ  80 / 80  ตามขัน้ตอนตอไปนี ้
   การทดลองครั้งที่ 1  ขั้นทดลองรายบุคคล 
    นําหนงัสืออานเพิม่เติมไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนกัเรียน  ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 3 คน  เพื่อหาขอบกพรองของหนงัสืออานเพิม่เติมในดานตางๆ  โดย 
การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง และสัมภาษณถึงปญหาในการเรียน ซึง่ผูวิจยัพบวา
ยังมีปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข  ดังนี ้
    1.  ภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมมีนอยเกนิไปและยังไมครบถวนสมบูรณ 
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขครบถวนสมบูรณและเหมาะสมด ี
    2.  เนื้อหาของหนงัสืออานเพิม่เติมบางตอนไมชัดเจน และมีคําผิดอยูบาง
ผูวิจัยจงึไดทําการปรับปรุงแกไขเสร็จสมบูรณดี 
     ผูวิจัย  ไดทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
   การทดลองครั้งที่ 2  ขั้นทดลองกลุมเลก็ 
    นําหนงัสืออานเพิม่เติมที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง  ซึ่งเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  9 คน   โดยใหผูเรียนเริ่มทาํแบบทดสอบ
กอนเรียน  แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เปน
ขอบกพรอง และปญหาตางๆ ในขณะทดลอง  การสังเกตขณะเรียน  และการสัมภาษณนกัเรียน  
ปญหาที่พบ และสิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังนี ้
    1.  แบบทดสอบบางขอ คําถามมีเนื้อหาไมชัดเจนผูวิจยัไดทําการปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว 
    2.  แบบทดสอบบางขอยาวเกินไป ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอย
แลว  ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณข้ึน 
   การทดลองครั้งที่ 3  ขั้นทดลอง 
    นําหนงัสืออานเพิม่เติมที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง  ซึ่งเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  25 คน  เพื่อหาประสทิธิภาพของหนังสอื
อานเพิ่มเติม  โดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  แลวนําคะแนน 
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ที่ไดมาวิเคราะห  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมเกณฑ  80/80  ซึ่งไดผลการทดลอง 
ดังแสดงในตาราง  2   
 
ตาราง 2  การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  
     โรงเรียนนานาชาติฮารโรว  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
1E  คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 

2E  1 2E /E  
       

40 34.44 86.10 20 17.16 85.80 86.10 / 85.80 
       

 
 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ประสิทธิภาพหนงัสืออานเพิม่เติม   สําหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  พบวา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  86.10/85.80 
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 ตอนที่ 2  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนการทดลอง และ 
หลังการทดลอง 
  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณไีทย  ของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ที่ไดรับการสอน โดยใชหนังสืออานเพิม่เติมกอนการทดลอง และหลัง 
การทดลอง โดยวิธีการทางสถิติ  t – test   แบบ  Dependent  Sample  ไดผลดัง ตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  
     โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหนงัสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทย 
 

ผลการทดสอบ n Χ  ∑D  ∑ 2D  t p 
       

กอนเรียน 25 11.60     
   196.83 4,724 23.11** .000 
หลังเรียน 25 24.56     
       

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหนงัสืออาน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางม ีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาหนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรยีนนานาชาตฮิารโรว  กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ที่
สรางขึ้นตามเกณฑ 80/80 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  กอน และ
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
 2.  เปนแนวทางใหครูผูสอนวิชาภาษาไทย  สามารถนําไปประยุกตใชในการสอนวิชา
ภาษาไทย เร่ือง วฒันธรรมและประเพณีไทย 
 3.  เนนการสงเสริมใหนกัเรียนมีความเขาใจในประเพณีไทยทั้ง 4 ภาค มากขึ้น 

      
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย  เร่ือง
ประเพณีไทย  หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากร  ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรยีนนานาชาติฮารโรว 
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จาํนวน 7  หองเรยีน  จํานวนนกัเรียน 187 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรยีนนานาชาตฮิารโรว 
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จาํนวน  1 หองเรยีน  นกัเรียนจาํนวน  25 คน 
โดยใชวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิจยั  คือ  ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 
ประกอบดวยเนื้อหา  8 หนวย  ไดแก   
  หนวยที่ 1  ประเพณียี่เปง (ภาคเหนือ) 
  หนวยที่ 2  ประเพณีบุญบั้งไฟ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) 
  หนวยที่ 3  ประเพณีผีตาโขน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื)  
  หนวยที่ 4  ประเพณีสงกรานต  (ภาคกลาง)  
  หนวยที่ 5  ประเพณีบวช (ภาคกลาง)  
  หนวยที่ 6  ประเพณีแตงงาน (ภาคกลาง) 
  หนวยที่ 7  ประเพณีตักบาตรเทโว (ภาคกลาง)  
  หนวยที่ 8  ประเพณีกวนขาวยาค ู(ภาคใต)  
 ระยะเวลาในการทดลอง  ใชเวลาในการทดลองทั้งสิน้ 18 คาบ ๆ ละ  50 นาท ี
ใชเวลาสอน 6 สัปดาห ๆ ละ  3 คาบ  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 
  1.  หนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี ้
 ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพหนังสืออานเพิม่เติม 
  1.  ศึกษาเทคนิค และวธิีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม จากเอกสาร และหนังสือตางๆ 
ที่เกีย่วของ  เพื่อใชเปนคูมอืในการสรางหนงัสืออานเพิม่เติม  รวมถงึการประเมนิคณุภาพของหนงัสือ 
อานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  
  2.  ศึกษาเกี่ยวความหมาย  ความสาํคัญ และประเภทของประเพณีไทย  รวมทัง้
ประเพณีไทย 4 ภาค  ไดแก  ประเพณยีี่เปง (ภาคเหนือ)  ประเพณีบุญบั้งไฟ (ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ)  ประเพณีผีตาโขน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื)  ประเพณีสงกรานต (ภาคกลาง)  
ประเพณีบวช (ภาคกลาง)  ประเพณีแตงงาน (ภาคกลาง)  ประเพณีตักบาตรเทโว (ภาคกลาง)  และ
ประเพณีกวนขาวยาคู (ภาคใต)  จากเอกสารและหนงัสือตาง ๆ  
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  3.  สรางหนงัสืออานเพิ่มเตมิ ตามหลักเกณฑและวิธกีารของ บันลือ  พฤกษะวนั  โดย 
มีหลักเกณฑ  ดังนี ้
   3.1  ลักษณะรปูเลม  ขนาดรปูเลมใหญสุด  มีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด  
5” x 8”  การเย็บเลม  เขาปกควรมั่นคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจดัหนาชัดเจน  มีชองวางดู
สวยงาม  ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร มีภาพประกอบเพื่อดึงดดูใจ
และชวยสรางความเขาใจ 
   3.2  การวางโครงเรื่อง แตละโครงของประเพณีตาง ๆ นัน้ วางใหสัมพนัธกับพืน้ฐาน
และประสบการณของเด็ก โดยใชบรรยายโวหารที่มเีนื้อหาสืบเนื่องเปนเรื่องราวและมีเหตุผลเปนไป
ตามที่มาและเปนไปตามความเปนจริงของประเพณนีั้นๆ มุงสอนใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปในตัว ซึง่
จะชวยพัฒนาในดานความสนใจ และชี้ใหเหน็ถงึลักษณะของคุณธรรมทั้งในดานความรัก  ความ
สามัคคี และความเพียรพยายาม  
   3.3  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาทีน่ยิมใชในสงัคม   
   3.4  การจัดภาพ ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว มชีีวิตชีวา  การเคลื่อนไหวตรงกับ
ความเปนจริง  ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได  
  4.  นําหนงัสืออานเพิ่มเติมทีส่รางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความถกูตอง เหมาะสมในดานเนื้อหา ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลมและการพมิพ 
ดานการใชภาพประกอบ  และดานคุณคาและประโยชนที่จะไดรับ โดยใชแบบประเมินคุณภาพ
หนงัสือที่ผูวิจยัสรางขึ้น  ผูวจิัยไดคาเฉลี่ยเทากบั  4.88 
 วิธีการหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  การทดลองหาประสิทธิภาพของหนงัสืออานเพิม่เติมตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
ผูวิจัยไดทดสอบหาประสทิธิภาพของหนงัสืออานเพิ่มเติมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรียน 
นานาชาตฮิารโรว  กรุงเทพมหานคร  โดยดําเนนิการทดลอง  ดังตอไปนี ้
  1.  ข้ันทดลองรายบุคคล  ผูวิจัยนําหนงัสอือานเพิ่มเติมไปทดลองใชกบันักเรียน 3 คน  
ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรียนทีม่ีผลการเรียนอยูในระดับเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ 
1  คน  ในเดือนกนัยายน 2550 
  2.  ข้ันทดลองกลุมเล็ก ผูวิจยันําหนังสืออานเพิ่มเติมที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช
กับนักเรียน  9 คน  ที่ไดจากการสุมนกัเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  3 คน 
  3.  ข้ันทดลองภาคสนาม  ผูวิจัยนําหนงัสอือานเพิ่มเติมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน  25 คน  ในเดือนตุลาคม 2550   จากนัน้นําผลที่ไดมา
หาประสทิธิภาพของหนังสอือานเพิ่มเติมตามเกณฑ  80/80 
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 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
หนังสืออานเพิ่มเติม 
  1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน  การสรางแบบทดสอบของ
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
  2.  วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรมของบทเรียนที่ใชในการทดลอง
เพื่อนาํมาเขียนแบบทดสอบ 
  3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาํนวน 50 ขอ เปนขอสอบแบบปร
นัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว  เกณฑการใหคะแนนขอที่ตอบ
ถูกให  1 คะแนน  ขอที่ตอบผิด  ไมตอบ หรือตอบเกิน  1 ตัวเลือกให  0 คะแนน  
  4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองจากนัน้นาํมาปรับปรุงแกไข 
  5.  นําแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถาม 
และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนน   โดยผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน  3 ระดับ  ดังนี ้
 

   +1 หมายถงึ แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
   0 หมายถงึ ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
       การเรียนรูหรือไม 
   -1 หมายถงึ แนใจวา แบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 
 

    จากนั้น นาํผลการพิจารณาความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ แลวนาํไปหาคาดัชนี
ความสอดคลอง  IOC  โดยคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ  1 
  6.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรยีนนานาชาตฮิารโรว  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100 คน  
  7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่นกัเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนน   
โดยนาํขอมลูที่ไดไปทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p)  เทากับ .35 และคาอํานาจจาํแนก (r) 
เทากับ .31  คัดเลือกเฉพาะขอที่มีความยากงายอยูระหวาง  .20 – .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
.20 ข้ึนไป สวนขอที่ไมถงึเกณฑใหตัดออก เลือกขอสอบที่ใชได  พรอมทั้งหาคาความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์ โดยใชสูตร K-R 20 ของ  คูเดอร ริชารดสัน  เทากับ .58 
  8.  นาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ี่ไดมาใช เปนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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 ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของแบบฝกหดัระหวางเรียนดวยหนงัสอือาน
เพิ่มเติม 
  1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเตมิ  จากหนงัสอื
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
  2.  วิเคราะหเนื้อหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  3.  สรางแบบฝกหัดจากเนื้อหาในหนังสืออานเพิ่มเติมเปนแบบปรนัย  4 ตัวเลือก  
  4.  นําแบบฝกหัดระหวางเรียนที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานสาระวิชาภาษาไทย  
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม   
  5.  นําผลการประเมินมาพจิารณาหาคาเฉลี่ยคาความสอดคลอง IOC เพื่อใชเปนเกณฑ 
การประเมนิคณุภาพแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเตมิ โดยกาํหนดใหมีคาเฉลีย่ตั้งแต 
3.5 ข้ึนไป   
  6.  หาคาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  วิธีคํานวณหา 
คาความเชื่อมัน่โดยใชสูตรสหสัมพนัธของเค็นดัล ที่เรียกวา  สัมประสทิธิ์ของคอนคอแดนซ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี้  ผูวิจัยไดทาํการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ตอน  ดังนี ้
 1.  การวิเคราะหคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  โดยนํา
แบบทดสอบไปตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถาม และความเหมาะสม
ของภาษา ที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 3 ทาน โดยใชคาดัชนคีวามสอดคลอง 
ที่มีระดับการประเมิน  3 ระดับ  
 2.  การวิเคราะหหาคาความตรง ระหวางจุดประสงคการเรียนรู กับหนงัสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิข์องหนงัสืออานเพิม่เติมวชิาภาษาไทย  โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) 
 3.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมโดยใชสูตรเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
 4.  การวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) เทากับ .35 และคาอํานาจจาํแนก (r) กับ .31 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์นงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
 5.  การวิเคราะหคาความเชือ่มั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หนงัสอือานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย โดยใชสูตร K-R 20  เทากบั  .58 
 6.  เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพิ่มเติม  กอนการเรียนและหลังการเรียน    
โดยใช  t-test  Dependent  
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สรุปผลการวิจัย   
 จากการดําเนนิการพัฒนา และหาประสทิธิภาพหนังสอือานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง 
ประเพณีไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  สรุปผลได  ดังนี ้
 1.  การพฒันาหนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  ทีผู่วิจัยสรางขึ้น
โดยการประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียนกับกลุมทดลอง แสดงใหเหน็วา หนังสืออานเพิ่มเตมิ
วิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนดไว คือ  86.10/85.80  
 2.  ผลจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา หนังสอือานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ประเพณีไทย  มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี  
 3.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนงัสอือานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง
ประเพณีไทย  มีผลการวิจยั  ดังนี ้
 1.  การพฒันาหนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
เมื่อพิจารณาภาพรวมของหนงัสืออานเพิม่เติมทัง้ 8 หนวย ที่สรางขึ้นจะเหน็ไดวามคุีณภาพใน
ระดับดี  เนื่องจากมีประสิทธิภาพ 86.10 / 85.80  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ทั้งนีอ้าจเปนผล
เนื่องมาจาก  การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนงัสืออานเพิ่มเติมที่ผูวิจยัสรางขึ้นสงเสริมให
นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง  มีเนื้อหาที่ตอเนือ่งสัมพนัธกันและเขาใจงายเพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ประเพณีไทยที่อยูใกลตัวนกัเรียน และการพัฒนาหนังสอืไดคํานึงถงึความเหมาะสมตางๆ ที่
เกี่ยวของในการอาน เชน เนือ้หามีภาพสีประกอบ เกร็ดความรู และแบบฝกหัดทายหนวย สงผลให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ  กลิน่เทยีน (2534: บทคัดยอ) ทาํการวิจัยเรื่อง การสรางหนงัสืออานประกอบวิชา
ภาษาไทยชุด วัฒนธรรมพืน้เมือง สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  จํานวน  4 เร่ือง คือ  
ชวีิตใหมของตน พาดผา... พาไปเหยย  ลําปลาบึก และ เรือไฟของนาง  พบวา  ผลสัมฤทธิท์าง 
การอานกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรยีน  ซึง่เรียนดวยหนงัสืออานประกอบ แตกตางกันอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนใหความเหน็วา หนงัสืออานประกอบชดุ วัฒนธรรม
พื้นเมือง มีความเหมาะสมทีจ่ะใชเปนหนงัสืออานประกอบของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  ซึ่ง
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สอดคลองกับผลการวิจยัของ ชณัฐดา  ฤทธิ์แดง (2542: 88) ไดสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง 
ประเพณีทองถิ่น  สมทุรปราการ  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5  ผลการวิจยัพบวา หนังสอื
สงเสริมการอานที่ผูวิจยัสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.78/86.67  เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 
80/80 ที่กาํหนดไวและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเพณทีองถิน่สมทุรปราการ  หลังการอาน
สูงกวากอนการอาน และสอดคลองกับงานวิจยัของ นุจรินทร  ถิ่นทัพไทย (2547: 83) ไดศึกษา
การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม เร่ือง  เห็ดในระบบนิเวศปาสะแกราช  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 
ผลการวิจยั พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออาน
เพิ่มเติมสูงกวากอนอานหนงัสืออานเพิ่มเติม  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนของนกัเรียนกลุม
ทดลองหลังอานหนงัสืออานเพิม่เติม คร้ังที่ 2  สูงกวากอนอานหนังสอือานเพิ่มเติม คร้ังที ่1  และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนงัสืออานเพิม่เติม เร่ือง เหด็ในระบบนิเวศของปาสะแกราช อยูใน
เกณฑดีมาก  จากเหตุผลดังกลาว  จึงทาํใหหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  
มีคุณภาพอยูในระดับดี  มีความเหมาะสม และสามารถนาํไปใชในการเรียนการสอนได 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูของนกัเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ที่ผูวิจยัสรางขึ้นนัน้ เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอนการเรียน
และหลังการเรยีน พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสงูกวากอนการเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทัง้นี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก 
หนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3 ทาน ในดานเนื้อหา ภาษาที่ใช การจัดรูปเลมและการพิมพ การใชภาพประกอบ  คุณคา
และประโยชนที่ไดรับ  ทั้งนี ้ผลการประเมนิอยูในระดับดี ดังนัน้  เมื่อนักเรียนไดอานหนังสืออาน
เพิ่มเติมที่ผูวิจยัสรางขึ้น  จึงสงผลใหนักเรยีน มีผลการเรียนหลังการเรยีนสงูขึ้นกวากอนการเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศจีพร  สมบูรณทรัพย (2542: บทคัดยอ) และ กิตสุภา  เจริญพร 
(2544: บทคัดยอ) พบวา  หนังสืออานเพิ่มเติมที่ผานการประเมินคุณภาพหนงัสือจากผูทรงคุณวฒุิ
อยูในเกณฑดีมาก จะชวยใหผูอานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  นอกจากนี้หนงัสืออานเพิ่มเตมิ
วิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  ที่ผูวิจยัสรางขึ้นเปนหนงัสือทีมุ่งเนนใหความรู และขอเท็จจริง
ตางๆ เกี่ยวกับประเพณีไทย อีกทั้งมีภาพสปีระกอบ ใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และเรียบ
เรียงไดเหมาะสม ดังนั้นหนงัสืออานเพิ่มเตมิวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ที่สรางขึ้นจึงเปน 
ไปตามเกณฑหนงัสือที่ดีสําหรับเดก็ เมื่อนกัเรียนไดอานหนงัสืออานเพิม่เติมเลมนี ้ นกัเรียนจงึม ี
ผลการเรียนหลังการเรียนสงูกวากอนการเรียน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ กรกนก  ลัธธนันท 
(2539: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาโดยพัฒนาและทดลองใชหนังสืออานเพิม่เติมส่ิงแวดลอม เร่ือง 
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เร่ืองของปา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  พบวา  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองหลงัการอานหนงัสืออานเพิ่มเตมิสูงกวากอนการอานหนังสอือานเพิ่มเติม  
จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ทําใหนกัเรียนที่อานหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณี
ไทย มีผลการเรียนหลงัการเรียนสงูกวากอนการเรียน 
  
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควา  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  กอนการพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมครูควรศึกษารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
หนงัสืออานเพิม่เติม  เชน  ลักษณะของหนงัสืออานเพิ่มเติมที่ดี วธิีการสรางหนงัสืออานเพิ่มเติม
หรือหนังสือสําหรับเด็กที่ถกูตองและเหมาะสม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาหนังสืออาน
เพิ่มเตมิ และสามารถทําใหผูเรียนมีความสนใจมากยิง่ขึ้น 
  1.2  ควรมีการพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทยในทกุระดับชั้น เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการใชภาษาของนกัเรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีความรูที่กวางขวางขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมกีารพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติใหมากขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาโดยการพัฒนาเปนสื่ออิเล็กทรอนกิสประกอบการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาทกัษะการดูและการฟง เชน วดิีโอ วีซีดี เปนตน ชวยสอนควบคูกันไปดวย ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนมีความสนใจมากขึ้น 
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เร่ืองประเพณีไทย สําหรับนักเรียน 
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ประเพณียี่เปง
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ประเพณียี่เปง เปน

ประเพณีลอยกระทงตาม
ประเพณีลานนา นิยมทาํกันใน
วันเพ็ญเดือน ๑๒ คําวา "ยี่เปง" 
เปนภาษาคาํเมืองในภาคเหนือ 
คําวา "ยี่" แปลวา สอง และคํา
วา "เปง" มีความหมายตรงกับคําวา "เพ็ญ" หรือพระจันทรเต็มดวง ซึ่งชาวไทยภาคเหนอื
จะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกวาไทยภาคกลาง ๒ เดือน ทําใหเดือนสิบสองของไทยภาค
กลาง ตรงกบัเดือนยี่ หรอืเดือน ๒ ของไทยลานนา ซึ่งหมายถงึวันเพ็ญ เดอืน ๑๒ 
ตามปฎิทินพทุธศาสนา  
 ประเพณียี่เปง จะเร่ิมตั้งแตวันขึ้น ๑๓ ค่ํา ซึ่งถือวาเปน “วันดา” หรือวันจายของ
เตรียมไปทําบุญเลี้ยงพระที่วัด  

ครั้นถึงวันขึน้ ๑๔ ค่ํา ชาวบาน
จะพากันไปถือศีล ฟงธรรม และทําบญุ
เลี้ยงพระที่วัด มีการทํากระทงขนาด
ใหญตั้งไวที่ลานวัด ในกระทงจะใสของ
กินของใช ใครจะเอาของมารวมสบทบ
ดวยก็ไดเพื่อเปนทานแกคนยากจน ใน
วันขึ้น ๑๕ คํ่า จึงนํากระทงใหญที่วัด

และกระทงเล็กๆ ของสวนตัวไปลอยในลํานํ้า 

ประเพณียี่เปง 
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กอนจะถึงวนัยี่เปง ๒-๓ วัน 
ชาวบานจะนําเอากานมะพราว ตน
กลวย ตนออย ดอกไม มาทําเปนซุม

ประตูที่หนาบาน ตามประตูวัด เรียกวา ประตู
ปา และทําความสะอาดบานเรือน เมือ่ถึง
ตอนเชาวันยีเ่ปงก็จะมีการทําบุญและนําขาว
ปลาอาหารถวายพระสงฆเพื่ออุทิศสวนกุศล
ใหแกบรรพบุรุษผูลวงลบัไปแลว เรียกวา ตาน
ขันขาว จากนั้นก็ฟงเทศน พอหัวค่ํากจ็ะนํา

กระถางเทียนหรือ ขี้ผึ้ง เรียกวา ผางปะตี้ป มาจดุเรียงไวหนาบานหรือตามรั้วบานหรือ
จุดโคมแขวนไวตามหนาบาน และจะมีการจุดโคมลอย  
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ตะเกียงหรือสิ่งประดิษฐสําหรับจุดไฟใหแสงสวาง 
ซึ่งชาวลานนาโบราณจะมีโคมใชไมแพรหลาย จะมีแต
ในราชสํานัก วัด และบานของผูมีอันจะกินเทานั้น
เพราะน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสิ่งทีห่าไดยาก ชาวบานทั่วไป
จะใชกอไฟดวยฟนทอนโตๆ เพื่อใหแสงสวางในเรอืน
และใชขี้ยา (อาน “ขี้ญา”) หรือชันผสมเศษไมผุหอดวย
ใบตอง มัดเปลาะทําเปนทอนจุดไฟไวในที่ซึ่งไมอาจกอ
กองไฟได เมือ่เดินทางเวลากลางคืนจะใชไมแคร  คือ 
ไมไผทุบแลวมัดรวบเปนเปลาะๆ จุดไฟ  ซึ่งทั้งขี้ยาและ
ไมแครนั้นจะตองมีการเขี่ยไฟเปนระยะๆ ใหไฟลุกอยู
เสมอ 

โคม หรือ โกม หมายถึง 
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             การจุดโคมลอย แบงเปน ๒ ประเภท   

 คือ 
   ๑. แบบที่ใชปลอยในตอนกลางวัน 
 จะ เรียกวา วาว จะเนนที่ตัวโคม ทําดวย 
 กระดาษหลากสีสันใหเหน็ไดชัด จะใช 
 การรมควันในการทําใหโคมลอยขึ้นไปบน 
 ทองฟา การจุดโคมลอยในตอนกลางวัน 
 มักจะนําเงนิหรือสิ่งของหรือเขียนขอความ 
 วา ผูใดเก็บโคมนี้ ไดก็นําไปรับของรางวลั 
 จากผูจุด  
   ๒. โคมลอยที่ปลอยในตอนกลางคืน 
 จะ เรียกวา โคมไฟ ตัวโคมจะทําดวย 

            กระดาษสีขาว เพื่อใหเหน็แสงไฟที่ใชจุดรม 
            เอาไอรอน 
 เพื่อใหโคมลอยขึ้น ทําให
เห็นเปนแสงไฟลอยขึ้นไปบนทองฟา 
ดูสวยงามยิ่งนัก การจุดโคมลอยนี้
ตามตํานานกลาววา ทําเพื่อบูชา
พระเกษแกวจุฬามณี และในชวง
ค่ําๆ ก็จะพากันนําเอากระทงที่ได
จัดทําไวไปลอยในแมน้ํา 
 แตเดิมนั้นพธิีสําคัญของเทศกาลนี้อยูที่พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟงเทศน
มหาชาติ   
 
 

ประเภทของการจุดโคมลอย 
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จุดเดนของงานนี้อยูที่การ
ปลอยโคมลอยขึ้นไปในทองฟา ใน
ยามค่ําคืนตามความเชื่อที่วาโคม
เหลานีจ้ะนําโชครายตางๆ ออกไป 
ชาวบานเชื่อวาถาหากไดทําโคมแลว
นําไปถวายพระ พวกเขาก็จะไดรับ
ปญญาหรือความฉลาดเปนสิ่งตอบ
แทน  เพราะกลาวกันวา เปลวไฟใน
โคมเปนสัญลักษณของความรู และ
แสงสวางที่ไดรับจากโคมจะนําพวก
เขาไปในทางที่ถูกตองของการดําเนิน
ชีวิต ชาวบานจะมีการประดับประดา

วัดวาอารามบานเรือนดวยประทีปโคมไฟ โคมระยา ทําอุบะดอกไมไปถวายวัด ทําซุม
ประตูปาดวยตนกลวย ออย ทางมะพราว เตรียมขาวปลาอาหารเปนพิเศษ เชน หอนึง่ 
แกงออม แกงฮังเล ลาบ และขนมตางๆ ไปทําบุญ บางแหงมีพธิีกวนขาวมธปุายาสหรือ
บางเรียก ขาวพระเจาหลวง ถวายเปนพุทธบชูา 

 
 ในตอนเชามืด
ของวันเพ็ญเดือน ๑๒นี้
ดวย จากนั้นก็จะมีการ
ทานขันขาวหรือสํารับ
อาหารไปถึงบรรพชนที่
ลวงลับไป แลว ถวาย
อาหารและกณัฑเทศน แด
พระภิกษุสงฆ และม ี
การฟงธรรมมหาชาติ ตั้งแตเชาถึงกลางคืน บางแหงก็จะมีการสืบชะตาดวย  จะมีการ
ปลอยโคมลอย  เรียกวา "วาวฮม" หรอื "วาวควัน"  
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ในชวงพลบค่ําจะมีการเทศนธรรม ชือ่  
"อานิสงส ผางประทีส" และชาวบานจะมีการจุด 
ประทีสหรือประทีป โคมหูกระตาย โคมแขวน  เปน 
พุทธบูชากนัทุกครัวเรือน  สวางไสว หนุมสาวก็จะมี
การเลนบอกไฟแขงขันบอกไฟ และปลอยวาวไฟกัน
อยาง  สนุกสนาน  
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ตามวัฒนธรรมของลานนาจะแบงโคมไฟออกเปน 4 แบบ คือ 

 
 
 
 ๑.  โคมติ้ว หรือโคมไฟเล็กที่หอยอยูกับซีกไมไผ ซึ่งผูคนจะถอืไปในขบวนแห
และนําไปแขวนไวที่วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.  โคมแขวน ที่ใชแขวนบูชาพระพทุธรูป มีหลายแบบดวย เชน รูปดาว  
รูปตะกรา  โดยปกติจะใชแขวนตามวัดหรือตามหิ้งพระก็ได 
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 ๓.  โคมผัด (โคมพัด) ทําดวยกระดาษสา 
เปนรูปกรวยสองอันพันรองแกนเดียวกัน ดานนอก 
จะไมมีลวดลายอะไร สวนดานในจะตัดแตงเปน 
รูปทรงตางๆ ในทางพุทธศาสนา เมื่อจุดโคมดานใน 
แสงสวางจะทําใหเกิดเงาบนกรวย ดานนอกก็จะ 
เคลื่อนไหวคลายตัวหนังตะลุง 
 
 
 
           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    โคมผัด คือ  โคมที่หมุนได ซึ่งคลายกบัที่ทาง 
        ภาคกลาง   เรียกวา โคมเวียน โคมนี ้
        ทําเปนรูปทรงกระบอก ขนาดกวางประมาณ  ๕๐ 
        เซนติเมตร สงูประมาณ  ๗๐ เซนติเมตร  หุมดวย 
        กระดาษสาหรือกระดาษวาวสีขาว อาจทําเปน 
        สองชั้นหรือชั้นเดียวก็ได หากทําครอบสองชั้นแลว 
        ชั้นในจะมีภาพตางๆ ปดไวเปนระยะๆ พองาม มี
สายหรือซี่โยงจากกรอบเขาหาแกนกลาง ซึ่งทําเปนตุมไวในกนถวย ปดแถบกระดาษ
เขากับสายหรือซี่ชั้นในโดยใหมีมุมและระยะทีล่งตวั เมื่อจุดเทียน ซึ่งติดตั้งไวกลาง
โคมนั้น ความรอนจากเปลวเทียนจะไปกระทบแถบกระดาษและจะผลักสวนที่เปน
โครงครอบนั้นใหผัดหรือหมุนไปเรื่อยๆ เงาของภาพที่ปดไวจะสองไปกระทบกับ
ครอบชั้นนอก สรางความเคลื่อนไหวดวยแสงและเงาไดในระดับหนึ่ง 
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 ๔.  โคมลอย  เปนโคมใหญมีรูปรางคลายบอลลนู ตัวโครงทาํจากซีกไมไผหุม
ดวยกระดาษสา  เมื่อจุดโคม ความรอนจากเปลวไฟจะทําใหโคมลอยตัวขึ้น  การปลอย
โคมลอยนี้ จะทํากันที่วัดหรือตามบานคน  โดยเชือ่กันวาโชครายทั้งหลายจะลอยไปกบั
โคม เพื่อรวมฉลอง โอกาสอันเปนมงคล  ชาวบานจะชวยกนัจุดโคมลอย  โดยเชื่อวา 
โชครายทั้งหลายจะลอยไปกับโคม ถาหากบอลลนูของพวกเขาขึ้นไปไดสูงและลอยไปได
ไกลมากแสดงวาเขาจะประสบความเจริญรุงเรือง กลาวกันวา  บอลลูนที่ใชความรอน 
ชนิดนี้สามารถลอยขึ้นไดสูงถึง  ๑,๒๕๐ เมตร และลอยไปไกลได  ถึง อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ของภาคใต 
 
 
 
  

โคมลอยมี ๔ ขนาด  ๑ ชดุประกอบดวย โคม
ลอย ๑ ลูก + ไสโคม ๑ อัน 
  ๑.  ขนาดเลก็ เสนผาศูนยกลาง ๕๕ ซม. 
สูง ๗๐ ซม. 
  ๒.  ขนาดกลาง เสนผาศนูยกลาง ๗๐ ซม. 
สูง ๑๐๐ ซม. 
  ๓.  ขนาดใหญ เสนผาศนูยกลาง ๙๕ ซม. 
สูง ๑๕๐ ซม. 
  ๔.  ขนาดจมัโบ กวาง ๑๕๐ ซม. ยาว 
๑๕๐ ซม. สงู ๑๕๐ ซม.  เสนผาศูนยกลางของ 

ปากโคม  ๙๕ ซม. 
 
 
 
 

ขนาดของโคมลอยและโคมควัน 
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 โคมควัน มี ๑ ขนาด  ไดแก  ขนาดจมัโบ กวาง ๑๕๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม.  
สูง ๑๕๐ ซม. เสนผาศนูยกลางของไมไผ ๔๐ ซม. มีสีขาวสลบัสี 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคมลอยตอน 
ยังไมใสไสโคม  
ครับ! 
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 ในงานบุญยี่เปงนอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม ฟงเทศนมหาชาติตามวัดวา
อารามตางๆและการจุดโคมลอยขึ้นสูทองฟา เพื่อบูชาพระเกตแุกวจุฬามณีบนสรวง
สวรรคชั้นดาวดึงสแลว ยงัมีการตกแตงประกวดวัด บานเรือน และถนนหนทางดวย 
ตนกลวย ตนออย ทางมะพราว ดอกไม ตุง ชอประทีป และชักโคมยี่เปงแบบตางๆ ขึ้น
เปนพุทธบูชา พอตกกลางคืน จะมีมหรสพและการละเลนมากมาย มีการแหโคมทอง 
พรอมทั้งมีการจุดถวยประทีป (การจดุแบบผางประทีส) เพื่อบชูาพระรัตนตรัย  
การจุดบอกไฟ การจุดโคมประดับตกแตงวัดวาอาราม  “โกมไฟ (โคมไฟ)” หรือ “วาวไฟ” 
ปจจุบัน การปลอยโคมไฟ นอกจาก จะปลอยในเดือนยี่เปงของลานนาแลว บางแหงยัง
นิยมปลอยในวันขึ้นปใหม งานบุญศพในคืนสุดทายกอนนําศพไปเผา บางแหงปลอยใน
งานขึ้นบานใหมและงานบุญตางๆ แลวแตเจาภาพจะทํากันซึง่เปนตัวอยางหนึ่งที ่แสดง
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามกาลเวลา ยามค่ําคืนผูคน ในลานนามักจะ
เห็นลูกไฟดวงใหญลอยเลื่อนไหลตามแรงลม เปลงแสงสกาวแตงแตมทองฟาในยาม
ราตรีใหสวยงาม โดยเฉพาะในคืนเดือนยี่เปง ของทางลานนา ผูคนเรียกดวงไฟนี้วา 
“โกมไฟ (โคมไฟ)” หรือ “วาวไฟ”  
 
 
 
 
 
 
 
 จากคําบอกเลา ของผูเฒาไดเลากันวา “การปลอยโคมไฟ เปนการปลอย
เคราะห ปลอยโศกใหหมดไป บางกว็า เปนการบูชาเทวดาบนสวรรค บางก็วาปลอย 
เพื่อบูชาพระเกตุแกวจุฬามณี” การปลอยโคมไฟ จะมีเฉพาะคนืเดือน ยีเ่ปง ตรงกับวัน
เพ็ญเดือน ๑๒ หรือวันลอยกระทงของชาวภาคกลาง ในการปลอยโคมไฟ จะมีลูกเลน
ตางๆ แลวแตคนนั้นๆ จะทําขึ้นมา เชน ประทัด ลูกไฟหวาด (ดอกไมไฟแตก ออกเปน
แสงตกลงมา) ทําใหมีสีสนัมากขึ้น 
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          ในสวนของการจัดงานสําหรับประชาชนทัว่ไป จะมีการนํากระทงประดิษฐมารวม
ลอยกระทงที่แมน้ํา แตก็จะมีบางทองถิ่นที่จะมีกจิกรรมที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของตน 
เชน งานประเพณียี่เปง จงัหวัดเชียงใหม ความพิเศษของประเพณียี่เปง คอื การปลอย 
“โคมลอย” ทั้งชนิด “โคมไฟ” และ “โคมควัน” ขึ้น ซึ่งเชื่อวาเปนการบูชาพระธาตุจุฬา
มณีบนสวรรค  
          การทาํโคมลอยนับเปนกจิกรรมที่ตองใชศิลปะและเทคนิคเขาชวยเปนอยางมาก 
ผูจัดทําจะตองมีความชํานาญ การทําโคมลอยนั้นจะตองใชเทคนิควิทยาศาสตร
เหมือนกับการทําบอลลนูของฝรั่ง โดยใชกระดาษแกวหรือกระดาษสา ทําเปนถุงลม
รูปรางตางๆ ตามแตจะคิดทํา ความเชื่อในการจัดทําโคมลอยนั้นถือวาเปนการ นําเอา
เคราะหเอาโศกลอยออกจากตัวเราและบานเรือน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวาเปน
การลอยเคราะหก็ได  
 
          ประมาณ ๒-๓ ปที่
ผานมาจนถงึปจจบุนั เปน
ประเพณีที่สะทอนใหเหน็ถึง
ความรวมมือรวมใจของ
ชาวบาน เหน็ไดวา การ
ปลอยโคมไฟ นอกจากจะปลอย ในเดือนยี่เปงของลานนาแลว บางแหงยังนิยมปลอย 
ในวันขึ้นปใหม งานบุญศพในคืนสุดทาย กอนนําศพไปเผา บางแหงปลอยในงานขึ้น
บานใหม งานบุญตางๆ แลวแตเจาภาพ จะทํากนัตามความเชื่อที่ของแตละคน บางก็วา  
เพื่อใหวิญญาณไดขึ้นสวรรค บางก็วาเพื่อเปนสิริมงคลแกบานและชีวิต ยิ่งกวานั้น 
ตามรีสอรต หรือโรงแรมมีการปลอยโคมไฟ เพื่อใหนักทองเทีย่วไดดูกัน กลายเปน
ประเพณีธุรกิจการคา  
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งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟในจังหวดัอื่นๆ จัดใหมีขบวนแหพนม
หมาก พนมดอกไม ขบวนแหกระทง และมีขบวนตางๆ นอกจากประเพณีที่รูจักกันในชื่อ
ของประเพณีลอยกระทงแลว ในภาคอีสานของไทย โดยเฉพาะจังหวัดทีมี่พื้นที่ติดกับ

แมน้ําโขง ยังมีการ
จัดงานประเพณีที่
สืบเนื่องมาจาก
ความเชื่อเดียวกันนี ้
แตจัดในชวงวันเพ็ญ 
(๑๕ ค่ํา) เดือน ๑๑ 
เรียกกันวา ประเพณี
ไหลเรือไฟ โดย
หมูบานตางๆ จะ
แขงกันทําเรือไฟ ซึ่ง

ทําดวยทอนกลวยหรือไมไผตอเปนลําเรือยาวประมาณ ๑๐-๑๒ เมตร ภายในเรือบรรจุ
ขนม ขาวตมมัด หรือสิ่งของที่ตองการบริจาคทาน ดานนอกเรือประดับดวยดอกไม ธูป 
เทียน ตะเกยีง ขี้ไต ซึ่งในปจจุบนัมีการประดิษฐเรือไฟเปนรูปตาง ๆ เชน รูปสถานที่
สําคัญ หรือสัตวในหิมพานต เมื่อถึงชวงเวลาปลอยเรือไฟลงในแมน้ํา ทองน้ําจึงสวยงาม
สวางไสวดวยแสงตะเกียงนับหมื่น ๆ ดวง นับเปนภาพที่ประทบัใจอยางยิ่งสําหรับผูที่มี
โอกาสไดเหน็ ในไมชาความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกตอง จะคอยๆ หายไปกับ
กาลเวลา ดังเชนวัฒนธรรมการปลอยโคมไฟของลานนา 
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ในอนาคตผูปฏิบัติอาจจะทราบเพียงแตวา การปลอยโคมไฟนั้นเปนการปลอย
เคราะหปลอยโศก หาความเปนสิริมงคลในชีวิต และใชประเพณีของลานนาในเชิง
พาณิชยโดยไมทราบเปาหมายที่แทจริงของประเพณีการปลอยโคมไฟลานนา 
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แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ประเพณียี่เปง หนวยที่ ๑ 

 
 
 

 
คําสั่ง  จงเลอืกตอบขอที่ถูกตองที่สุดพียงขอเดยีว 
๑.  คําวา เปง มีความหมายตรงกับคําวาอะไร 
 ก.  สวย    
 ข.  เพ็ญ (พระจันทรเต็มดวง) 
 ค.  โคม    
 ง.  ดาว 
๒.  กระถางเทียนหรือขี้ผ้ึง เรียกอกีอยางหนึ่งวาอะไร 
 ก.  ผางปะตี้ป    
 ข.  พระเจาหลวง 
 ค.  ตานขันขาว  
 ง.  พระประทสี 
๓.  โคมไฟตามวัฒนธรรมลานนามกีี่แบบ 
 ก.  ๔          ข.  ๕ 
 ค.  ๖          ง.  ๗ 
๔.  โคมชนิดใดที่ใชแขวนบชูาพระพุทธรูป 
 ก.  โคมติ้ว  
 ข.  โคมแขวน 
 ค.  โคมพัด  
  ง.  โคมลอย 
๕.  โคมที่ปลอยในตอนกลางวันเรียกวาอะไร 
 ก.  โคมไฟ  
 ข.  โคมกระดาษ 
 ค.  โคมแขวน   
 ง.  วาว 
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เฉลยแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 
เรื่อง ประเพณียี่เปง หนวยที่ ๑ 

 
     ๑. ข 
     ๒. ง 
     ๓. ก 
     ๔. ก 
     ๕. ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อนๆ ทาํถูกกี่ขอครับ ถาใครทําถูก ๓ ขอข้ึนไป  
เกงมากครับ 

ใครทําถูกไมถงึ ๓ ขอ ตองกลับไปอาน
ทบทวน 

เร่ือง ประเพณยีี่เปงอีกครั้งนะครับ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ประเพณีไทย  
 
 
คําสั่ง  จงเลอืกตอบขอที่ถูกตองที่สุดพียงขอเดยีว 
๑.  คําวา “เทโวโรหนะ” มคีวามหมายตรงกับขอใด 
 ก. การเสด็จข้ึนสวรรคชั้นดาวดงึสของพระพทุธเจา 
 ข. การเสด็จข้ึนสวรรคชั้นดุสิตของพระพุทธเจา 
 ค. การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจา 
 ง. การเสด็จลงจากศิลาอาสนของพระพทุธเจา 
 
๒.  ส่ิงสําคัญที่สุดของประเพณีตักบาตรเทโวคือขอใด 
 ก. เพื่อใหประชาชนไดบําเพ็ญบุญกุศล 
 ข.  เพื่อใหประชาชนไดซาบซึง้ถึงคุณขององคสัมมาสมัพทุธเจา 
 ค. เพื่อใหประชาชนไดผอนคลายโดยการฟงเทศน 
 ง. เพื่อใหประชาชนไดประดับธงชาติและธงธรรมจักที่วัดและสถานที่สําคญั 
 
๓.  การกระทาํลักษณะใดทีเ่รียกวา “พนมพระ” 
 ก.  การถวายอาหารพระ     ข. การเดินจงกลม 
 ค.  การไหวพระ       ง. การนัง่สมาธ ิ
๔.  เครื่องอัฐบริขาร มีความสําคัญอยางไร 
 ก.  เปนเครื่องใชที่ประกอบพิธีการบวช  
 ข. เปนเครื่องใชทีจ่ําเปนของพระภิกษ ุ
 ค.  เปนเครื่องใชที่จําเปนขณะทําขวัญนาค 
 ง.  เปนเครื่องใชที่ตองมอบใหพระอุปชฌาย 
 
๕.  เพราะสาเหตุใดผูที่บวชจะตองมีการตั้งฉายา 
 ก.  เพื่อความไพเราะในการเรียกพระใหม 
 ข.  งายตอการสวดเพราะเปนภาษาบาล ี
 ค.  เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม 
 ง.  เปนความประสงคของเจานาค 
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๖.  การทําขวญันาค มีความสําคัญอยางไร 
 ก.  เพื่อส่ังสอนบทธรรมแกเจานาค 
 ข.  เพื่อปลุกเราใหเจานาคมคีวามตั้งใจในการบวชทดแทนคุณบิดามารดา 
 ค.  เพื่อเรียกขวัญเจานาคใหกลบัมาสูตัว 
 ง.   เพื่อส่ังสอนเจานาคใหเปนพระภิกษุที่ดี 
 
๗.  ประเพณบีวชนาคมีความสําคัญอยางไร 
 ก. เพื่อแสดงความเปนชายโดยสมบูรณ 
 ข.  เพื่อใหผูบวชไดมโีอกาสเรียนรูพระธรรม 
 ค.  เพื่อเปนการเตรียมพรอมกอนจะมีครอบครัว 
 ง.  เพื่อใหชายไทยทีม่ีอายุครบเกณฑไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา 
 
๘.  เพราะเหตใุดจึงตองมีการ “เอบ้ังไฟ”  
 ก. ตองการสวดขอพรจากบัง้ไฟ 
 ข.   ตองการแหบ้ังไฟไปรอบหมูบานกอนจะมกีารจุดบั้งไฟ 
 ค. ตองการใหฝนตกตองตามฤดูกาล 
 ง. ตองการประดบัตกแตงบั้งไฟใหสวยงาม 
 
๙.  บ้ังไฟชนิดใดหมายถึงบัง้ไฟเสี่ยงทาย 
 ก. บ้ังไฟทีม่ีพราหมณเปนผูอานคําเสี่ยงทาย 
 ข. บ้ังไฟที่สรางขึน้เพื่อจุดเสีย่งทายพืชผลประจําป 
 ค. บ้ังไฟที่สรางขึน้เพื่อจุดเสีย่งทายวาใครจะเปนชางทาํบัง้ไฟในปตอไป 
 ง. บ้ังไฟที่สรางขึน้เพื่อจุดเสีย่งทายดวงเมือง 
 
๑๐.  การขนทรายเขาวัดในชวงวันสงกรานต มีความสําคญัอยางไร 
 ก. เพื่อกอพระเจดียทราย 
 ข. เพื่อเก็บทรายที่ขนเขาวัดไวใชในการกอสรางโบสถวหิาร 
 ค. เปนการสะเดาะเคราะห 
 ง. เปนการสรางความสามัคคีแกคนในหมูบาน 
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๑๑.  ทานขันขาว หมายความวาอยางไร 
 ก. การถวายทานเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลบัไปแลว 
 ข. การถวายอาหารคาวหวานแกพระภิกษ ุ
 ค. การถวายทานเจดียทราย 
 ง. การจัดขาวเปนสํารับเพื่อรับประทาน 
 
๑๒.  กิจกรรมใดที่ไมควรสงเสริมใหเกิดขึน้ในวันสงกรานต 
 ก. การทาํความสะอาดวัดวาอาราม 
 ข. การสรงน้าํพระพุทธรูป 
 ค. การเลนสาดน้าํโดยใชน้าํแข็งหรือสีผสม 
 ง. การรดน้ําขอพรจากผูใหญ 
 
๑๓.  เพราะสาเหตุใดประเพณีสงกรานต จึงเปนประเพณีที่ควรอนุรักษและสงเสริมใหอยูคูกับ 
คนไทย 
 ก. เปนประเพณทีี่แสดงใหเหน็ถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติ 
 ข. เปนประเพณทีี่สนับสนนุใหผูที่อยูไกลบานไดเดินทางกลับบาน 
 ค.  เปนประเพณีที่สงเสริมการละเลนตามประเพณีไทยและแสดงใหเห็นถึงความกตัญู 
ตอบรรพบุรุษ 
 ง. เปนประเพณทีี่ทกุคนสามารถรวมกนัทาํบญุไดอยางเต็มที ่
 
๑๔.  เพราะเหตุใดจึงนิยมกวนขาวยาคูในเดือน ๓ 
 ก. เปนระยะเวลาที่ขาวตัง้ทอง เมล็ดขาวกาํลังเปนน้าํนม 
 ข. เปนระยะเวลาที่ขาวออกรวง เมล็ดขาวกาํลงัเปนน้ํานม 
 ค.  เปนระยะเวลาที่เมล็ดขาวสมบูรณเต็มที ่
 ง.  เปนระยะเวลาที่ขาวมีรสหวานที่สุด 
 
๑๕.  หนากากผีตาโขนชนดิใดที่นิยมใชมากที่สุด 
 ก.  หนากากผตีาโขนนอยชนิดหวดคว่ํา 
 ข.  หนากากผตีาโขนนอยชนิดหวดหงาย 
 ค.  หนากากผตีาโขนใหญชนิดหวดคว่ํา 
 ง.  หนากากผตีาโขนใหญชนิดหวดหงาย 
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๑๖.  เครื่องแตงกายชนิดใดของผีตาโขนทีม่ีลักษณะคลายกระดิง่หรือกระดึงแขวนคอวัว 
 ก. สามงาม        ข.  ดาบไม  
 ค. งาว          ง.  หมากกะแหลง 

 
๑๗.  เพราะสาเหตุใดผีตาโขนใหญในแตละหมูบานจงึสรางขึ้นปละ ๒ ตัว 
 ก. มีผูเขาไปอยูในหุนไดเพียง ๒ คน  
 ข.  เปนการประหยัดคาใชจาย  
 ค.  เจาพอกวนกําหนดไว 
 ง.  ตองทําเปนคูชายหญงิเพยีง ๑ คู  
 
๑๘.  ความเชือ่ใดที่ไดมาจากการปลอยโคมลอย 
 ก. โชครายทัง้หลายจะลอยไปกบัโคม 
 ข. การปลอยโคมลอยเปนการถวายพระพรใหแกพระพทุธเจา 
 ค. ผูปลอยโคมลอยจะไดรับบุญมากกวาการปลอยโคมประเภทอื่น  
 ง. เปนการใหทานคนยากจน 
 
๑๙.  การจุดโคมลอยมีความสําคัญอยางไร 
 ก.  เพื่อใหสอดคลองกับประเพณีลอยกระทง 
 ข.  เพื่อสรางความสวยงามบนทองฟา  
 ค.  เพื่อบูชาดวงดาว   
 ง.  เพื่อบูชาพระเกษแกวจุฬามณ ี

 
๒๐.  โคมชนิดใดที่มีรูปรางคลายบอลลูน 
 ก.  โคมติ้ว         ข.  โคมแขวน 
 ค.  โคมพัด          ง.  โคมลอย 
 
๒๑.  เรือนหอ มีความหมายวาอยางไร  
 ก. เรือที่ชายหญิงใชประกอบพิธแีตงงาน 
 ข. เรือนที่เก็บขาของเครื่องใชในพิธีแตงงาน 
 ค. เรือนอันจะเปนที่อยูของชายหญิงซึ่งจะทาํการแตงงาน   
 ง. เรือนอันเปนทีอ่ยูของฝายชาย 



 125

๒๒.  การปดประตูขันหมาก สวนใหญนยิมกัน้กี่ประตู 
 ก.  ๓          ข.  ๔ 
 ค.  ๕          ง.  ๖ 
 
๒๓.  ประตูดานสุดทายที่เจาบาวจะตองผานคือประตูใด 
 ก.  ประตูชัย        ข.  ประตูนาก 
 ค.  ประตูเงิน        ง.  ประตูทอง 
 
๒๔.  เพราะเหตุใด ชายหญงิที่แตงงานกันจะตองรวมกนัปลูกตองกลวยและตนออย 
 ก. เปนการเสี่ยงทายวาหากตนกลวยและตนออยเจริญเตบิโต ความรักของ 
หนุมสาวคูนี้จะเปนไปอยางราบรื่น 
 ข. ตองการใหหนุมสาวคูที่แตงงานอยูดวยกนัจนแกเฒา  
 ค.  เปนการเสีย่งทายวาหากตนกลวยเจรญิเติบโตดีจะไดลูกชาย   
 ง.  เปนการเสี่ยงทายวาหากตนกลวยเจรญิเติบโตดีจะไดลูกสาว 

 
๒๕.  ส่ิงที่คูบาวสาวตองสวมไวบนศีรษะขณะรดน้ําสังข เรียกวาอะไร 
 ก.  สายมงคล        ข.  มลคลแฝด  
 ค.  สายสิญจน        ง.  มงคล 
 
๒๖.  พิธีแตงงานขั้นตอนใดที่คูบาวสาวมีโอกาสไดกลาวขอบคุณแขกที่มารวมงาน 
 ก. พิธีทาํบุญตักบาตร 
 ข.  พิธีรดน้าํสงัข 
 ค.  พิธีสงตัว 
 ง.  การกินเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส 
 
๒๗.  เพราะเหตุใด จึงตองเชญิคูสามีภรรยาอาวโุสที่แตงงานอยูกนิกนัมาจนแกเฒา มีฐานะดี และ
มีลูกหลานที่เลี้ยงงาย มาเปนผูทาํพธิีปูทีน่อน 
 ก.  มีความเชือ่วาเจาบาวเจาสาวจะมีชวีิตครอบครัวเหมอืนกับผูที่ทาํพธิีปูทีน่อน 
 ข.  มีความเชือ่วาเจาบาวเจาสาวจะอยูในโอวาทซึ่งกันและกัน 
 ค.  มีความเชือ่วาเจาบาวเจาสาวจะซื่อสัตยตอกัน 
 ง.  มีความเชื่อวาเจาบาวเจาสาวจะเคารพบิดามารดาของทัง้สองฝาย 
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๒๘.  การจะผานประตูแตละประตู เจาบาวตองปฏิบัติตนอยางไร 
 ก.  ตองนําขนมหวานในพานมอบใหแกผูกั้นประตูนัน้ๆ 
 ข.  ตองนําสนิสอดบางสวนจากในพานมอบใหแกผูกัน้ประตูนั้นๆ 
 ค.  ตองใหเฒาแกเปนผูเจรจาขอผานประตูนั้นๆ 
 ง.  ตองใหซองเงินหรือของชาํรวยแกผูกั้นประตูนั้นๆ 
 
๒๙.  คําวา ตรุษ มีความหมายวาอยางไร 
 ก. ลาจาก   
 ข.  ส้ินป 
 ค.  จบ 
 ง.  เร่ิมตนป 
 
๓๐.  ทาวกบลิพรหม มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึง่วาอะไร 
 ก.  ธรรมบาลกุมาร 
 ข.  ทาวมหาโพธิ ์
 ค.  ทาวมหาสงกรานต 
 ง.  ทาว มหาตรุษ 
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ภาคผนวก ค 
 

สรุปคาการประเมินความคิดเห็นของคุณภาพหนงัสืออานเพิม่เติม วิชาภาษาไทย 
เร่ือง  ประเพณีไทย  โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 4 สรุปคาการประเมนิความคิดเหน็ของคุณภาพหนงัสืออานเพิม่เติม วชิาภาษาไทย 
      เร่ือง ประเพณีไทย โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง  ประเพณีไทย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาเฉลี่ย 

     

1.  ดานเนื้อหา     
     1.1  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับความรูของผูอาน 5 5 5     5 
     1.2  การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสมและตอเนื่อง 5 5 4    4.6 
     1.3  ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม 5 4 5    4.6 
     1.4  เนื้อหามีสวนชวยสอนใหรูจักและเขาใจในประเพณีไทย
โดยที่เด็กไมรูตัว 

 
5 

 
5 

 
5 

    
   5 

     1.5  เนื้อหามีสวนปลูกฝงใหรักและภูมิใจในประเพณีไทย 4 5 5    4.6 
     1.6  ผูอานไดรับความรูเรื่องประเพณีไทย 4 ภาค 5 5 5    5 
     1.7  ผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากการอาน 5   5 5    5 
     1.8  ผูอานสามารถสรุปเรื่องราวหรือใจความสําคัญของ
ประเพณีไทยแตละภาคได 

 
4 

 
4 

 
5 

 
   4.3 

2.  ดานภาษาที่ใช 
    2.1  ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 

 
4 

 
5 

 
4 

 
   4.6 

    2.2  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูอาน 4 5 4    4.6 
    2.3  ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดชัดเจน 5 5 5    5 
3. ดานการจัดรูปเลมและการพิมพ 
    3.1  ขนาดและความหนาของหนังสือสามารถจับถือไดสะดวก  

 
5 

 
5 

 
5 

 
   5 

    3.2  รูปเลมภายนอกสวยงามและนาสนใจ 5 5 5    5 
    3.3  ตัวอักษรที่พิมพสวยงาม อานงาย และชัดเจนเหมาะสม
กับวัยของผูอาน 

5 5 5    5 

    3.4  การจัดวางหนาหนังสือและขนาดตัวอักษรเหมาะสม 5 5 5    5 
4.  การใชภาษา 
    4.1  ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
   5 

    4.2  ภาพประกอบดึงดูดใจใหอยากอานเนื้อหา 5 5 5    5 
    4.3  การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม 5 5 5    5 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง  ประเพณีไทย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาเฉลี่ย 

     

5. ดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 
    5.1  ชวยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีหนังสืออาน
เพิ่มเติมประเภทรอยแกว      

 
 

5 

 
 

5 

 
 
5 

 
 
   5 

    5.2  ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยและมีทักษะ 
ในการอานบทรอยแกว 

 
5 

 
5 

 
5 

    
   5 

    5.3  ชวยปลูกฝงใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของประเพณีไทย  
4 ภาค 

 
5 

 
5 

 
5 

    
   5 

    5.4  สงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางในการแสวงหาความรู
จากการอาน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
   5 

    5.5  เปนแนวทางหรือตัวอยางใหครูหรือผูสนใจในการจัดทํา
หนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
   5 

     

รวม     4.88 
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ภาคผนวก  ง 
 

 -  ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของหนังสอือานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย                    
             -  ตารางแสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
                 สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย   
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ตาราง 5  คาประสิทธิภาพของหนงัสืออานเพิม่เติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง ประเพณีไทย 
 

คนที่ คะแนนระหวางเรียน (E1) (40 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน (E2) (20 คะแนน) 
   

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

36 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
37 
36 
36 
33 
35 
36 
34 
34 
36 
31 
34 
35 
34 
33 
30 
33 
33 
31 

16 
18 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
17 
15 
16 
17 
18 
16 
18 
17 
17 
18 
16 
17 
18 
16 
17 
17 

   

รวม 861 429 
   

E1/E2 86.10 85.80 
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ตาราง 6 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์าง 
      การเรียนวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย จํานวน 50 ขอ 
 

ขอที่ p r ขอที่เลือก 
    

1 .26 .18  
2 .69 .13  
3 .26 .10  
4 .34 .65  
5 .36 .32  
6 .09 -.10  
7 .44 .30  
8 .59 .31  
9 .46 .48  
10 .11 .18  
11 .54 .19  
12 .50 .18  
13 .36 .32  
14 .35                 .36  
15 .37 .40  
16 .59 .64  
17 .38 .12  
18 .33 .25  
19 .26 -.18  
20 .22 .21  
21 .20 .04  
22 .70 .59  
23 .52 .22  
24 .22 -.21  
25 .31 .29  
26 .19 .27  
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอที่ p r ขอที่เลือก 
    

27 .08 .00  
28 .22 .52  
29 .50 .21  
30 .57 .26  
31 .19 .59  
32 .29 .00  
33 .45 -.18  
34 .60 .39  
35 .29 .34  
36 .53 .65  
37 .12 .38  
38 .22 .00  
39 .23 .35  
40 .44 .38  
41 .28 .57  
42 .21 .31  
43 .46 .34  
44 .52 .52  
45 .46 .55  
46 .13 -.24  
47 .22 .00  
48 .29 .26  
49 .20 .28  
50 .40 .07  

    

หมายเหต ุ หมายถึง แบบทดสอบที่ผานเกณฑคาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก โดยได 
คัดเลือกไว 30 ขอ  แบบทดสอบนี้ นําไปหาคาความเชื่อมัน่ KR-20 ของแบบทดสอบเทากบั .58 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย  เร่ือง ประเพณีไทย 
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ตาราง 7 คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณไีทย ของนักเรยีนกอนเรียนและหลังเรียน 
      ที่ไดรับจากการอานหนงัสืออานเพิ่มเตมิวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
 

คนที่ 
กอนเรียน (X1) 
(30 คะแนน) 

หลังเรียน  (X2)  
(30 คะแนน) 

ผลตาง 
(D) 

ผลตางกําลังสอง 
(D2) 

     

1 16 28 12 144 
2 13 26 13 169 
3 12 27 15 225 
4 14 25 11 121 
5 15 28 13 169 
6 12 26 14 196 
7 10 25 15 225 
8 9 24 15 225 
9 7 24 17 289 
10 12 28 16 256 
11 15 24 9 81 
12 14 25 11 121 
13 16 23 7 49 
14 11 22 11 121 
15 12 21 9 81 
16 9 22 13 169 
17 10 27 17 289 
18 8 24 16 256 
19 12 25 13 169 
20 10 26 16 256 
21 7 24 17 289 
22 13 23 10 100 
23 10 22 12 144 
24 13 23 10 100 
25 10 22 12 144 

     

 1X   =  11.60 2X   =  24.56    ∑D  =  324   ∑ 2D  =  4388  
     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล     นางสาวกิตติยา  กิตติมงคล 
วันเดือนปเกิด    15  กรกฎาคม  2519 
สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   71/40 หมู 4 ตําบลบึงคําพรอย  อําเภอลําลูกกา               
                    จังหวัดปทุมธาน ี รหัสไปรษณีย  12150 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2539   ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง วิชาเอกการตลาด 

      จาก สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ    
 พ.ศ. 2541   บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (วิชาเอกการตลาด)  
      จาก มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2545   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 
      และการทองเที่ยวนานาชาติ  
      จาก มหาวทิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
 พ.ศ. 2551   กศ.ม.  การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย) 
      จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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