
การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  
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สุกัญญา  อุดมโภชน. (2553). การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
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 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร  

 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน  45  คน ซึง่ไดมาจากการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หอง ใชระยะเวลาในการทดลอง จาํนวน 18 ชั่วโมง  

 ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized One Group Pretest – 

Posttest Design  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั คือ หนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย

ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ t-test แบบ Dependent Sample 

  ผลการศึกษาพบวา 

 1.  หนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุน

ชางขุนแผน มปีระสิทธิภาพ 80.11/83.26 

 2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนียัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purpose of this research was to develop  supplementary reading books on  

traditions in Thai literature “Khunchang Khunphan” for mathayomsuksa III students, 

Rattanakosinsompotch Bangkhen school, Bangkok.   

The samples consisted of 45 mathayomsuksa III students in the second semester   

of the 2009 academic year, Rattanakosinsompotch Bangkhen school, Bangkok.  They were 

randomly selected by Cluster Random Sampling Technique for one classroom and were 

taught through the supplementary reading books on traditions in Thai literature “Khunchang 

Khunphan” for 18 periods.  The Randomized One Group Pre-test and Post-test Design was 

used in the study. 

The instruments used in this study included the supplementary reading books on 

traditions in Thai literature “Khunchang Khunphan” and learning achievement tests.  The 

data were statistically analyzed by t-test Dependent Sample. 

The results of this research were: 

1. The efficiency of the supplementary reading books on traditions in Thai literature 

“Khunchang Khunphan”  was 80.11/83.26 

2. The students learning achievement on traditions in Thai literature “Khunchang 

Khunphan”  was significantly higher after the experiment at .01 level. 

 

 

 

 

 

 
 



ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา และคําแนะนาํอยางดียิง่จาก 

ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี ชาติกานนท ผูชวยศาสตราจารย สุมานนิ รุงเรืองธรรม รองศาสตราจารย 

ดร.บังอร พานทอง รองศาสตราจารย อัจฉรา สุขารมณ และรองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี  

ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบคุณ อาจารยดนัย ชาทพิฮด อาจารยผูสอนวิชาภาษาไทย ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จังหวัดสกลนคร ทีไ่ดกรุณาตรวจดูเคร่ืองมือ กล่ันกรองภาษาของหนังสืออานเพิ่มเติมและ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางละเอียดใหเปนอยางดีเยีย่ม 

 ขอขอบคุณ อาจารยอุษา นารอด ครูชํานาญการผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่กรุณาใหคําแนะนาํพรอมทั้งใหคําปรึกษา 

เปนอยางดีเยีย่มเกีย่วกับข้ันตอนของการทาํวิจัยเปนผลใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 หอง 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 หอง 9 โรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ใหความรวมมือในการหาคุณภาพเคร่ืองมือใน 

การทดลองเปนอยางยิง่ 

 ขอขอบคุณ คุณสันติภาพ ชารัมย พนกังานฝายพิสูจนอักษรสํานักพมิพขาวหุน ที่ไดชวยใน

การตรวจสอบการใชภาษาและการเขียนสะกดคําตลอดจนรูปแบบของหนังสืออานเพิ่มเติมใหมีความ

สมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ สาขาวชิาการมธัยมศึกษา (กลุมการสอนภาษาไทย) ที่ใหคําปรึกษาและ 

ชวยเหลือรวมทั้งเปนกาํลังใจใหในการทาํสารนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ 

 สุดทายผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณบุคคลสําคัญที่สุดในชีวิต คุณพอสมชิต-คุณแมบุญวาสน 

อุดมโภชน ผูใหทุนทรัพยและกําลังใจอันมคีา คุณสุภชัย โกจารยศรี  คุณกิตติ  อุดมโภชน พีช่ายและ

นองชายที่เปนแรงบันดาลใจ และใหกําลังใจตลอดมา จนเกิดความสําเร็จ 

 กราบขอบพระคุณ ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนและประสิทธิป์ระสาทวิทยาการตางๆ 

ใหแกผูวิจัย คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี ้หากพงึมี ขอนอมบูชาในพระคุณพอ-แม

และครูอาจารยทุกทาน  

 

        สุกัญญา  อุดมโภชน 

 
 



สารบัญ 
 
บทที ่            หนา 
 1 บทนํา     1 
   ภูมิหลัง      1 

   ความมุงหมายของการวิจัย      3 
   ความสําคัญของการวิจัย      3 
   ขอบเขตการวจิัย      4 
   นิยามศัพทเฉพาะ      4 

   กรอบแนวคิดในการวิจัย      6 
   สมมติฐานในการวิจยั      6 
 
 2 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ      7 
   เอกสารที่เกี่ยวของกับประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน     8 
    ความหมายของประเพณีไทย     8 

    บทบาทและความสําคัญของประเพณีไทย     9 
    ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน   10 
     ประเพณีการเกิด   10 
     ประเพณีโกนจุก   14 

     ประเพณีทาํขวัญ ผูกขวัญ ตักขวัญ รับขวญั   16 
     ประเพณีบวช    18 
     ประเพณีแตงงาน    21 
     ประเพณีทาํศพ    26 

   เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับหนังสืออานเพิ่มเติม    30 
    ความหมายของหนังสืออานเพิม่เติม    30 
    ความสําคัญของหนังสืออานเพิม่เติม    32 
    ประเภทของการเขียนหนงัสืออานเพิ่มเติม    33 

    ลักษณะของหนังสืออานเพิ่มเติมที่ดี    35 
    การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม    36 
    การประเมนิคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม   40 
    งานวิจยัในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับหนงัสืออานเพิ่มเติม   43 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่            หนา 
 2 (ตอ) 
   เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน    44 

    ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    44 

    จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน    45 

    ประเภทของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    46 

    ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    52 

    งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    56 
 
 3 วิธีดําเนินการวิจัย   59 

   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง   59 

   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    59 

   การสรางและหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม    60 

   การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย 

   หนงัสืออานเพิม่เติม   67 

   การเก็บรวบรวมขอมูล    69 

   การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมลู    71 
 
 4 ผลการวิเคราะหขอมูล    76 

   สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล    76 

   ผลการวิเคราะหขอมูล    77 
 
 5 สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ    79 

   ความมุงหมายของการวิจัย    79 

   ความสําคัญของการวิจัย    79 

   สมมติฐานของการวิจัย    79 

   วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา   80 

   วิธีการดําเนนิการทดลอง    81 

   การวิเคราะหขอมูล    84 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่            หนา 
 5 (ตอ) 
   สรุปผลการวิจยั    84 

   การอภิปรายผลการวิจยั    84 

   ขอเสนอแนะ    87 
 
บรรณานุกรม    88 
 
ภาคผนวก    94 

 ภาคผนวก ก   95 

 ภาคผนวก ข    97 

 ภาคผนวก ค   120 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ    127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง            หนา 
 1  แสดงแบบแผนการวิจัยในการทดสอบสมมติฐาน   69 

 2  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

     เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตามเกณฑ 80/80   77

 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  

     โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กอนและหลังการเรียนดวยหนังสือ 

     อานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดี 

     เร่ืองขุนชางขุนแผน   78 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่มีเอกลักษณแสดงถึงความเปนไทย  ปจจุบันนักเรียนสวน

ใหญไมใหความสําคัญในการเรียนวิชาภาษาไทย ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงมีความ

จําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แตปจจุบันเปนยุคแหงความเจริญกาวหนา

ทางขอมูลขาวสาร ทัว่โลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 

นักเรียนสวนใหญจึงไมเห็นความสําคัญของการเรียนวชิาภาษาไทย และมองวา ภาษาไทยเปนวิชาที่

นาจะเรียนงายเพราะเปนภาษาแมที่ไดยนิ ไดฟงเขาใจ มาต้ังแตเล็กๆ แตขาดความตระหนักรูวา วิชา

ภาษาไทย ไมไดสอนเพียงหลักภาษาไทยเทานั้น แตยังสอดแทรกวัฒนธรรมเอกลักษณความเปนไทยไว

อยางแยบยล เชน การเรียนวรรณคดีไทย นอกจากจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความงามของภาษาแลว ยงัได

เรียนรูเกี่ยวกับวิถชีีวิตของสังคมไทย ยุคสมยัตางๆ แตกลับถูกมองวาเปนเร่ืองไกลตัว และไมนาสนใจ 

ข้ึนอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรู และเคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู เปนสําคัญ 

 การอาน เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแสวงหาความรู 

ความเพลิดเพลิน ตลอดจนเปนทกัษะหนึ่งในการใชภาษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (2551: 9) ไดระบุไวในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ ๑ การอานมาตรฐาน 

ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพือ่นําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนนิชีวิต 

และมีนิสัยรักการอาน ซึง่จะเห็นไดวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ได

ใหความสําคัญเร่ืองทักษะการอาน อันเปนพืน้ฐานในการพัฒนาทักษะดานอ่ืน เนือ่งจากยิ่งอานมากก็

ยิ่งเกิดความชาํนาญมาก และยิ่งไดรับประโยชนมาก ดังที ่สมถวิล วิเศษสมบัติ (2525: 11) กลาวไววา 

การอานทาํใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดวา การอานมปีระโยชนและมีความสําคัญเพราะเปนเคร่ืองมือ

ในการแสวงหาความรู  ทําใหผูอานมีความรอบรู สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจบัุนได

อยางเปนสุข ซึ่งสอดคลองกับที่ ฉวีลักษณ บุญยกาญจน (2523: 34) กลาวไววา การอานเปรียบเสมือน

กุญแจไขไปหาความรูที่มีอยูมากมายในโลก และถานาํความรูจากการอานมาใชใหเกิดประโยชนในการ

แกปญหาใหแกสังคมแลว บุคคลเหลานี ้จะเปนพลเมืองดีของสังคม สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธภิาพ

ในการอานอยูมาก สังคมนั้นก็ยอมเจริญอยางรวดเร็ว 
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 การอานเปนส่ิงที่มีคุณคา และมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน เคร่ืองมอืสําคัญ

ในการพัฒนาทักษะการอาน คือ หนงัสือ  หนังสือเปนแหลงรวบรวมความรู เปนขุมทรัพยทางปญญา 

เปนบอเกิดแหงการเรียนรู เสมือนคลังที่รวบรวมเร่ืองราว  ความรู  ความคิด  วทิยาการทุกดาน ทกุอยาง 

หนงัสือจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ซึง่สอดคลองกับคํากลาวของ แมนมาส ชวลิต (2530: 7) ไดกลาวไว

วา ส่ิงจําเปนสําหรับการรณรงคเพื่อใหรูหนงัสือและใหอานเปนกิจนิสัยก็คือ หนังสือ ซึ่งจะตองมีมากจน

เพียงพอแกความตองการของผูอาน ตองมหีนงัสือในสาขาวิชาตางๆ ทกุวิชา มีหนงัสือซึ่งใหความจรรโลงใจ 

มีรสนิยมดี และชวยพัฒนากลอมเกลาอารมณและแนวทางความคิดทีถู่กตองดวยศีลธรรม เหตุผล และ

มนุษยธรรม เชนเดียวกับคํากลาวของ กอ สวัสดิพาณิชย (2532: 3) เสนอไวในเร่ืองขุมทรัพยในหนังสือ

วา หนังสือแตละเลมเปนขุมทรัพยทางปญญามาก  ยิ่งไดอานหนงัสือที่มีคุณภาพสูงเปนประจําแลว 

คุณสมบัติทางปญญาที่ไดกจ็ะดีตามไปดวย 

 หากตองการสงเสริมและสนบัสนนุใหนักเรียนสนใจอานหนังสือและมนีสัิยรักการอาน ควรจัดหา

หนังสือที่เหมาะกับความตองการ ความสนใจและวัยของนักเรียน ตลอดจนความหลากหลายของ

หนงัสือทีน่ักเรียนสามารถเลือกอานได ดังเชน ทัศนยี ศุภเมธี (2527: 17) เสนอวา ไมควรยึดหนงัสือ

เรียนเพียงเลมเดียวในการสอนภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดใหมหีนงัสืออานประกอบ 

หรือหนังสืออานเพิม่เติมข้ึนในหลักสูตรวิชาภาษาไทย  ซึง่หลักสูตรไดกําหนดใหเด็กมนีิสัยรักการอาน 

รูจักเลือกหนังสืออาน และใชเวลาวางในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากหนงัสือและแหลงความรูอ่ืนๆ 

ดังนัน้ หนงัสืออานอ่ืนๆ นอกเหนือจากหนังสือเรียนหรือหนังสืออานประกอบที่กาํหนดใหแลว อาทิเชน 

หนงัสืออานเพิม่เติม หนงัสือสงเสริมการอาน หนังสืออางอิง เปนตน  หนงัสือเหลานีไ้มบังคับใหเด็กซื้อ 

แตเปนหนังสือที่จัดหาไวในหองสมุด หรือตามมุมหนงัสือในหองเรียนเพื่อใหเด็กมีโอกาสอาน อันเปน

การสงเสริมใหทองถิน่และเอกชนเขียนหนังสือเหลานี้เพิ่มเติมใหมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสอาน

หนงัสือทีม่ีสาระเก่ียวกับประสบการณจริงในทองถิน่ของตนและมีความรูกวางขวางตลอดไป 

 ในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยยังขาดหนังสืออานประกอบที่สอดคลองกับเนือ้หาที่

ปรากฏในวรรณคดีที่เรียนซ่ึงสงผลใหนกัเรียนขาดความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งและถูกตองเกี่ยวกับ

ประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณคดี อันเปนเคร่ืองมอืในการถายทอดเร่ืองราวประเพณีวฒันธรรม 

ภูมิปญญาไทย  ซึง่เปนสวนหน่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (2551: 9)  ไดกลาวไวในสาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐาน 

ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเหน็คุณคา และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตจริง  โดยเฉพาะอยางยิง่ วรรณคดีไทยเร่ืองขุนชางขุนแผน อันเปนเร่ืองที่ไดรับยกยอง

จากวรรณคดีสโมสร ในสมยัรัชกาลที่ ๖ วาเปนยอดของหนงัสือประเภทกลอนเสภา มีสํานวนโวหารที่

ไพเราะคมคาย มีคติเตือนใจ สะทอนใหเห็นสภาพชีวิตและสังคมความเปนอยูของคนไทยใหความรู
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เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยเปนอยางดี ทัง้นี้เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู

เกี่ยวกับวฒันธรรมและประเพณีไทย ซึ่งเปนมรดกทางภูมิปญญาไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชาง

ขุนแผน  ดังนัน้การใหนกัเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยการอานหนังสือจึงเปนส่ิงจาํเปน

อยางยิ่ง  เพราะเปนการพฒันา และสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน และไดทราบถงึประเพณีวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาไทย ที่อยูคูกับคนไทยมาเปนเวลาชานาน 

 การสรางจิตสํานึกในความเปนไทยและกลมกลืนกับวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยจึงเปนส่ิงสําคัญที่

ตองเรงปลูกฝงแนวคิด คานยิมไทยใหกับเยาวชนไทย เพื่อใหทันตอความเปลีย่นแปลงตางๆ ในยคุของ

เทคโนโลยี ดังนั้นการเรียนรูถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน จงึเปนภาพสะทอนวิถีความเปนไทย ซึ่งเปนส่ิงทีท่รงคุณคา ควรคาแกการรักษาไวให 

คนรุนหลังไดเรียนรู 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 เพื่อใหนักเรียน 

ไดเพิ่มพนูความรู ความเขาใจในประเพณีไทย ที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน อันจะนําไปสู

ความตระหนกัในคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีไทย สามารถธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม 

นอกจากนีน้ักเรียนยงัไดพัฒนาทักษะการอานอันเปนพืน้ฐานทางการศึกษา และแสวงหาความรูดาน

ตางๆ ในระดับตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

  1. เพื่อพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางข้ึนตามเกณฑ 80/80 

  3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 กอนและ

หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ไดหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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 2. เปนแนวทางใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสามารถนําไปประยุกตใชใน          

การสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วรรณคดีขุนชางขุนแผน 

 3. เปนการสงเสริมใหนกัเรียนมคีวามเขาใจเกีย่วกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 11 หองเรียน จํานวนนกัเรียนทัง้ส้ิน 550 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน   

โดยใชวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง 

ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง  
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย ดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552 ใชเวลา

ในการทดลอง จํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเวลาสอน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ   

 
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง  
 เนื้อหาจากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน และ ประเพณีไทย ที่ปรากฏ ในวรรณคดีเร่ือง            

ขุนชางขุนแผน  สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
       1. หนังสืออานเพิ่มเติม  หมายถึง หนังสือทีส่รางข้ึนเพื่อสงเสริมการอานและใหผูเรียนได

หาความรูเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยเรียบเรียงใหเหมาะสมกับวยัและความสามารถใน

การอานของนักเรียน 
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       2. หนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องประเพณีไทยในขุนชางขนุแผน 
หมายถงึ  หนงัสือที่ผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะในการอาน ไดศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมดวยตนเอง  ประกอบดวยสาระเกีย่วกับประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน แบงเปน 

8 หนวย ดังนี ้

   หนวยที ่1 ขุนชางขุนแผน 

   หนวยที ่2 ประเพณีการเกิด  

   หนวยที ่3 ประเพณีโกนจุก 

   หนวยที ่4 ประเพณีบวช 

   หนวยที ่5 ประเพณีทําขวัญ ผูกขวัญ ตักขวัญ รับขวัญ 

   หนวยที ่6 ประเพณีแตงงาน 

   หนวยที ่7 ประเพณีทําศพ 

   หนวยที่ 8  คุณคาของประเพณีไทย  
 3. การเรยีนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องประเพณไีทย
ในวรรณคดีเรื่องขุนชางขนุแผน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนงัสืออานเพิ่มเติม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ซึง่กอนเรียนผูสอน

จะตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับ หนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง

ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน แลวแจกหนังสืออานเพิ่มเติมใหนกัเรียนอานจนครบทั้ง   

8 หนวย 

 4. การพัฒนาหนังสืออานเพิม่เติม  หมายถึง  การนําหนงัสืออานเพิ่มเติมเร่ืองที่ผูวิจยั

สรางข้ึนไปทดลองใชและนาํมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

  80  ตัวแรก  หมายถงึ  รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทาํแบบทดสอบระหวางเรียน        

คิดเปนรอยละ 80 

  80 ตัวหลัง หมายถงึ รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปน

รอยละ 80 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประเพณไีทย ในวรรณคดีเรื่องขนุชางขุนแผน 
หมายถงึ ผลทีไ่ดจากการอานเพื่อใหนกัเรียนเกิดความรู ความจํา ความเขาใจ สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนหลังจากเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติม เร่ืองประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน ซึง่วัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจยัสรางข้ึน และผาน

การตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ 
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 6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเรื่อง 
ขุนชางขุนแผน หมายถึง เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม ที่ผูวิจยัสรางข้ึน 

เพื่อวัดความรู ความจํา  ความเขาใจ และการนาํไปใชของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน เปนขอสอบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ไดสรางและหาคุณภาพแลว 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน 
การเรียนดวยหนงัสือ

อานเพิ่มเติมกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง  

ประเพณีไทย 

 ในวรรณคดีเร่ือง 

ขุนชางขุนแผน 

  
ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง ประเพณีไทย 

 ในวรรณคดีเร่ือง 

ขุนชางขุนแผน 

 

                             ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับประเพณีในวรรณคดีขุนชางขุนแผน 

1.1 ความหมายของประเพณีไทย 

1.2 บทบาทและความสําคัญของประเพณีไทย 

1.3 ประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน 

1.3.1 ประเพณีเนื่องในการเกิด 

1.3.2 ประเพณีการโกนจุก 

1.3.3 ประเพณีการทําขวัญ ผูกขวญั ตักขวัญ รับขวัญ 

1.3.4 ประเพณีการบวช 

1.3.5 ประเพณีการแตงงาน 

1.3.6 ประเพณีการทําศพ 

2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับหนงัสืออานเพิ่มเติม 

2.1 ความหมายของหนังสืออานเพิม่เติม 

2.2 ความสําคัญของหนังสืออานเพิม่เติม 

2.3 ประเภทของการเขียนหนงัสืออานเพิ่มเติม 

2.4 ลักษณะของหนังสืออานเพิ่มเติมที่ดี 

2.5 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 

2.6 การประเมนิคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม 

2.7 งานวิจยัในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับหนงัสืออานเพิ่มเติม 

3.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2 จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

3.3 ประเภทของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.4   ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.5   งานวจิัยในประเทศและตางประเทศท่ีเกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับประเพณีไทยในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน 
 ขนบธรรมเนยีมประเพณี เปนเคร่ืองสะทอนความเปนอยูของคนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

โดยมีบรรพบุรุษไทย เปนผูคิดคนและปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งถือเปนส่ิงที่มีคุณคาและมีความสําคัญ 

ตอจิตใจของคนไทยที่ควรคาแกการรักษาไวอยางดีที่สุด เพื่อใหบุคคลรุนหลังไดเรียนรูและปฏิบัติสืบไป 
 
 1.1 ความหมายของประเพณีไทย 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525  (2525: 569)  ใหความหมายประเพณีไววา 

 ประเพณี หมายถึง ส่ิงที่นยิมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม 

หรือจารีตประเพณี นอกจากนี้ไดมีผูใหความหมายของประเพณีไวหลายทาน ดังนี้ 

 สมชยั ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ (2528: 6) ไดกลาวถงึความหมายของประเพณีไววา ประเพณี 

หมายถงึ ความประพฤติที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนแบบอยางเดียวกัน เปนระเบียบแบบ

แผนที่เห็นวาถกูตอง หรือเปนทีย่อมรับของคนสวนใหญ และมีการปฏิบัติสืบตอกันมา เชน ประเพณี

เกี่ยวการเกิด หมั้นหมาย แตงงาน ตาย บวช ปลูกบานเปนตน 

 มณี พยอมยงค (2529: 23) ไดกลาวถึงความหมายของประเพณีไววา ความประพฤติสืบตอกนั

มาจนเปนที่ยอมรับของสวนรวม ซึ่งเรียกวา เอกนยิม หรือพหุนยิม เชน การแตงงาน การเกิด การตาย 

การทาํบุญ การร่ืนเริง การแตงกาย เปนตน หรือความประพฤติทีเ่รานาํของชาติอ่ืนมาปรับปรุงใหเขา

กับความเปนอยูของเรา เพื่อความเหมาะสมกับกาลสมัย และลักษณะของคนไทย ซึ่งเรียกวา สัมพนัธนยิม 

ตามธรรมดาเร่ืองของประเพณีนั้น บางอยางตองคงรักษาไว เพื่อความเปนเอกลักษณของชาติ บางอยาง

ตองปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมัยและบางอยางตองถือเปนแบบสากล 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 750) ไดใหความหมายของประเพณีไว 2 นัย ดังนี ้

 1.  ความหมายของประเพณีที่เปนนามธรรม คือ แนวทางแหงความคิด ความเชื่อคานยิม และ

หลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเปนตัวกําหนดแบบแผนความประพฤติ หรือกจิกรรมของคนใน

สังคม 

 2.  ความหมายของประเพณีที่เปนรูปธรรม เปนความหมายดานคติชนวทิยาและสังคมวิทยา 

หมายถงึ การแสดงออกเปนรูปพิธรีีตอง นัน่คือ กิจกรรมหรือพิธกีารซึ่งปฏิบัติสืบตอกันมา โดยกิจกรรม

หรือการกระทาํนัน้ถูกกําหนดดวยแนวความคิด ความเชื่อ คานยิม ตลอดจนแบบแผนการประพฤติ

ปฏิบัติที่สังคมกําหนดไว 

 อุดม เชยกวีงศ และคณะ (2548: 195) ไดกลาวา ประเพณี หมายถงึ การประพฤติปฏิบัติของ

บุคคล ซึ่งไดเรียนรูหรือยึดถอืสืบตอกันมา เพื่อใหเหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคม   
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 จากความหมายของประเพณีที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ประเพณี คือ ความประพฤติ

ปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตรวมกันในแตละสังคม ซึ่งได

ยึดถือสืบตอกนัมา และสามารถเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหเหมาะสมกับกาลเวลาไดการสงเสริม สืบสาน

ประเพณีอันดีงามใหคงอยูจะชวยใหคนในสังคมดําเนินชีวิตอยูรวมกนัไดอยางปกติสุข 
 
 1.2 บทบาทและความสําคัญของประเพณีไทย 
 ประเพณีไทย เปนสมบัติของสังคมที่มีความสัมพันธกับชีวิต และสังคมมาโดยตลอดอีกทั้งยัง

เปนสัญลักษณซึ่งแสดงถึงความหมายและคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สมควรที่คนไทยจะ

รับรูและเขาใจในความหมายและคุณคา เพื่อความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 760) ไดกลาวถึงบทบาทของประเพณีไว ดังนี ้

 1.  เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ เชน การทาํขวัญ 3 วัน เปนการทําขวัญเด็กแรกเกิดจัดเปนพธิี

ทําใหพอแมและญาติผูใหญเกิดความสบายใจวา เด็กจะมีชีวิตรอดปลอดภัย 

 2. เปนส่ิงควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม ทําใหการอยูรวมกันของคนในสังคม

เปนไปอยางเรียบรอยและปกติสุข เพราะคนประพฤติปฏิบัติตามขอตกลงหรือระเบียบแบบแผนทีสั่งคม

นั้นๆ ต้ังไว 

 3.  เปนเคร่ืองผูกพันความเปนพวกเดียวกัน เชน การจัดประเพณีตานกวยสลากของชาวเหนือ 

หรือการจัดประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบของชาวใต 

 4.  เปนเคร่ืองมือผสมผสานความเช่ือตางๆ เขาดวยกัน ความเชื่อตางๆ ที่คนไทยยึดถือมา 

รวมกับความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนาที่รับมาใหมเหลานี ้ถูกผสมผสานเขาดวยกนั ดังจะเห็นไดจาก

ประเพณีโกนจุก ที่สะทอนใหเห็นความเช่ือเกี่ยวกับ ขวัญ และมีพราหมณ เปนเจาพิธี รวมทั้งมีการ

ทําบุญเล้ียงพระ อาจกลาวไดวา พิธีโกนจุกเปนประเพณีหนึง่ที่รวมพธิีกรรมอันเนื่องมาจากความเช่ือ

หลายประการเขาดวยกนั 

 5.  เปนสัญลักษณชี้นําใหเขาใจสาระสําคัญของชีวิต ประเพณีแตละอยางยอมมีแนวคิดที่แฝง

อยูในพธิีการ หรือในแบบแผนการปฏิบัติ และมีบทบาทชีน้ําใหเราเขาใจสาระสําคัญของชีวิตอยางลึกซ้ึง 

เชน การไวจกุ เปนเคร่ืองหมายแสดงใหเปนวา เปนเด็ก ผูใหญก็จะไดเมตตาอุปการะ หรือการบวชก็

เปนสัญลักษณของวิธีรักษาตัวใหอิสระตอไปภายหนา 

 อุดม เชยกวีงศ และคณะ (2548: 63) ไดสรุปความสําคัญของประเพณีไว ดังนี ้

 1.  ประเพณีมีสวนในการสนับสนุนใหชาติบานเมืองเจริญรุงเรืองในทรรศนะที่ดีและถกูตอง 

ประเพณีใดถาดีอยูแลวก็ควรรักษาไวมิใหประเพณีอ่ืนมามีอิทธพิลที่เหนือประเพณีของไทย 



10 
 

 2.  ชาติไทยมีประเพณีเปนเอกลักษณ การมีประเพณีเปนของตนเองเปนส่ิงทีน่าภูมิใจอยางยิ่ง 

เพราะเปนตัวเช่ือมความรูสึกของชุมชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสวนมากจะเปนเร่ืองที่แสดงอดีต

และปจจุบันของสังคมไทย 

 3.  ประเพณีเปนวฒันธรรมประจําชาติ แสดงถึงความเปนมาอันเกิดจากความเจริญของสังคม

มาชานาน จึงควรภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง 

 จากบทบาท และความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีที่กลาวไปแลวขางตน สามารถสรุป

ไดวาขนบธรรมเนียมประเพณีเปนเคร่ืองยดึเหนีย่วจิตใจ ใหคนประพฤติปฏิบัติอยูในครรลองครองธรรม  

แสดงถึงเอกลักษณของสังคมนั้นๆ และมีสวนชวยใหบานเมืองมีความเจริญรุงเรือง สรางความภาคภูมใิจ

ใหกับคนที่อยูในสังคม 
 
 1.3 ประเพณไีทยในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน 
 วรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน ใหคุณคาทางสติปญญา หรือ ความรู ความคิด ภูมิปญญาใน

ดานตางๆ มากมาย โดยเฉพาะความรูเกีย่วกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและสภาพ

สังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน ตลอดจนสํานวนโวหารที่ไพเราะ และเร่ืองที่

เกีย่วกับวิถีชวีติ คานยิม ขนบธรรมเนยีมประเพณี  ซึ่งสะทอนใหเหน็ภูมปิญญาทองถิน่จากประเพณีตางๆ 

ทั้งจากประเพณีที่เกี่ยวกับชวีิตต้ังแตเกิดจนถึงตาย ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง

กับเทศกาลตางๆ  

 ประจักษ  ประภาพิทยากร (2520: 19) ไดกลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน ไววา ขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดีทีป่ระเสริฐอยางหนึ่งก็คือ การสอดแทรกประเพณี

ตางๆ ไวอยางถูกตองสมบูรณ  ขนบธรรมเนียมของไทยบางอยางไดปรับปรุงแกไขวิวัฒนาการเปล่ียนไป

หลายอยาง  แตสามารถคนหาไดจากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
 
  1.3.1 ประเพณีเนื่องในการเกิด 
  ในสมัยกอนวทิยาการดานการแพทยยังไมเจริญเหมือนปจจุบัน ฉะนัน้อันตรายจากการเกิด

จึงมีมาก ดวยเหตุนี้จงึเกิดประเพณีและความเชื่อถือกันมากมาย  ศาสตราจารย พระยาอนมุานราชธน

(2532: 2-3) ไดแบงคติความเช่ือและกิจพธิีที่จัดเกีย่วกับการเกิด  ออกเปนเหตุที่ทาํได 3 ประการ คือ 

  1. เพื่อปองกันเหตุรายอันอาจมีข้ึนแกหญิงมีครรภ  เพราะแตกอนถือกันวาตอนที่เปนอันตราย

ไดงาย  คือตอนที่เปนมารดา 

  2. เพื่อใหคลอดงาย ไมเปนอันตรายถึงแกชีวิต ถือกันวาตอนคลอดลูกสําคัญนัก ถึงกับ

เปรียบเทยีบหญิงมีครรภเหมือนออกรบศึกของผูหญิง  หรือการเปรียบวา เหมือนลงเรือเหล็กขามทะเล  
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  3. เพื่อปกปกรักษาครรภที่คลอด ซึ่งเปนระยะที่รางกายออนแอ เสียชวีิตไดงาย ใหรอดพน

อันตราย มีชีวติเจริญเติบโตตอไป 

  จากมูลเหตุ คติความเชื่อขางตน ทาํใหเกดิพิธีเนื่องในการเกิด ซึง่ศาสตราจารย พระยา

อนุมานราชธน (2532: 3-35) ไดรวบรวมไวดังนี ้

  ตอนต้ังครรภ ตอนเร่ิมต้ังครรภ มักจะเช่ือวาผูเปนแมจะตองมเีหตุใหนมิิตฝนไปตางๆ นานา 

และบางคร้ังมกีารทาํนายจากความฝนนั้นไดวาจะใหบุตรชายหรือบุตรหญิงนั้นจะมีอนาคตอยางไร   

  เวลาต้ังครรภ มักมีอาการแพทอง  ทาํใหอยากกินของแปลกๆ เชนกินข้ีไต ดินสอพอง หิน 

ขาวสาร   อาการอยากกินของแปลกตอนเวลาต้ังครรภ โบราณเชื่อวาสามารถรูไดวา ลูกของตนนั้น  

ใครมาเกิด ดังในคัมภีรพรหมจินดามีวา  

  ถามารดาอยากกินมัจฉมังษา  เนื้อ  ปลา  และส่ิงของสดคาว  ทานวา นรกมาปฏิสนธิ 

  ถาอยากกินน้าํผ้ึง  น้ําออย  น้ําตาล  ทานวาจะมาแตสวรรคลงมาเกิด 

  ถาอยากกินดิน  ทานวาพรหมลงมาปฏิสนธ ิ

  ถาอยากกินส่ิงเผ็ดรอน  ทานวามนุษยลงมาปฏิสนธ ิ

  เมื่อจวนจะคลอด ก็ตองฝากทองกบัหมอตําแย  และตองเสียเงนิคาฝากทองเปนทํานองคา

มัดจํา มากนอยก็แลวแตถิ่นหรือตกลงกัน  นอกจากนั้นยังตองเตรียมฟน เพื่อการอยูไฟและถือกันวา

ควรจะตัวฟนราวเดือนที่ 8 ของการตั้งครรภ ควรใชฟนไมสะแก  มะขาม ทองหลาง เฉพาะทองหลาง

กลาวกันวาปองกันปวดมดลูกและแกพิษเลือดได และยังวาการผาฟนนั้นตองสามีผาใหจงึจะดี คนอ่ืน

ผาไมดีเทา 

  ตอนจะคลอด คนในบานตองรีบไปลมฟนที่กองไวใหทลายลงแลวชักเอาฟนมา 2-3 ดุน  

ติดไฟตมน้ําเตรียมไว นอกจากนีย้ังทําตามความเชื่อบางอยาง  เชน ตองเปดประตูหนาตางไขกุญแจ

ออกใหหมด พระเคร่ืองที่เปนพระปดทวารตองนิมนตไวนอกบานช่ัวคราว และตองหาทิศทางใหดี  คือ

ตองหนัหนาไปทางทิศตะวนัออกหรือไมกท็ิศเหนือลูกจะไดคลอดงาย และยังตองบนบานศาลกลาว  

เจาที่เจาทาง เมื่อคลอดลูกแลวก็นําเงินบนไปซื้อของตักบาตรหรือถวายพระ  ถาดูตามนี้จะเห็นวาเบ้ียบน     

ก็คือบนดวยเงินนั่นเอง  เพราะแตกอนใชเบ้ียเปนเงินปลัก  และตองตามหมอตําแย แลวจัดขันขาว

สําหรับหมอตําแย ซึง่ประกอบไปดวย หมาก 3 ผล  พลู 3 เรียง  กลวย 1 หวี   ธูป 3 ดอก  เทียน 3 เลม  

เงินติดเทียนตามธรรมเนียมจะมากนอยข้ึนอยูกับบรรทดัฐานแตละทองถิ่น  ทั้งนี ้ขันบรรจุขาว เงนิตางๆ 

เปนคาบูชาคุณหมอตําแย  หมอตําแยนี้โดยปรกติจะมาชวยดูแลเปนเวลา 3 วนั 
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  ขณะที่เจ็บทองจวนคลอด ตองมีคนหนุนหลัง คือใชคนเปนเหมือนพนกัใหคนเจ็บพงิหลัง  
คนหนุนหลังยงัตองชวยหมอตําแย ถาหมอตําแยบอกใหชวยผลัก ก็ตองเอามือทั้งสองกดสองขางทอง

ของคนเจ็บ นยัวาเพื่อไมใหเด็กในทองด้ินหนีไปทางอ่ืน  ถาหมอตําแยบอกใหชวยขม ก็เอามือกดตอน
เหนือของทองคนเจ็บเพื่อชวยกระตุนใหเด็กเล่ือนลงตํ่า  ถาคนเจ็บเปนลม  ตองนาํหวัตะไครมาทุบใหดม 
  พอเด็กคลอดออกมาถงึฟน ตอนนี้เรียกวา  ตกฟาก  ความหมายของ ฟาก คือไมไผผาทุบ
ใหแบนทาํเปนพืน้เรือนนัน่เอง  เวลาตองจดกัน เพราะสําคัญเกีย่วกับโหราศาสตร  สมยักอนไมมนีาฬกิา 

จดกันเปน  ชั้นฉาย  อยางพลายแกวคลอด ก็มีการกลาวไววา  ตกฟากเวลาสามช้ันฉาย  ชัน้ฉายน้ีวัด
จากเงาของตนเอง 1 ชวงเทา เทากับ 1ชัน้ฉาย  แตกอนมีมาตราเทียบไวดังนี ้
   10  อักษร  เทากับ  1  เมล็ดงา 
   4  เมล็ดงา  เทากับ  1  เมล็ดขาวเปลือก 

   4  เมล็ดขาวเปลือก เทากับ  1  องคุลี 
   15  องคุลี  เทากับ  1  ชั้นฉาย 
  

  ตอจากนัน้กท็าํธุระเกีย่วกับเด็ก  คือตัดสายสะดือ  โดยปกติใชไมรวกเผาไฟจัดการหอเด็ก
เพื่อนาํไปอาบน้ําอุน เสร็จแลวก็อุมนอนบนเบาะทีปู่อยูในกระดง  ถาเปนเด็กผูชายจะจัดสมุดดินสอวางไว
ขางตัว ถาเปนเด็กหญิงก็มีเข็มดาย  เพื่อเอาเคล็ดใหเด็กรูจักเขียนอาน หรือเปนเด็กชางเย็บปกถกัรอย  

แลวก็ทาํพธิี รอนกระดง ในเสภามีวา  ทาขมิ้นแลวใสกระดงรอน คือ หมอตําแยยกกระดงข้ึนรอนเบาๆ 
แลวก็วางลง พอใหเด็กตกใจรองแว ทําอยางนี้ 3 คร้ัง พลางกพ็ูดวา “สามวนัลูกผี  ส่ีวันลูกคน  ลูกของ
ใครรับไปเนอ” ตอนนี ้จะมหีญิงทีเ่ล้ียงลูกงายและมีความประพฤติดี  จะตอบวา  “ลูกขาเอง” หมอตําแย
จะสงกระดงใหผูนัน้รับไป  ซึ่งเรียกวา  แมยก  จะใหเงนิหมอตําแยพอเปนพธิีวาซ้ือไว 

  เหตุทาํพธิีรอนกระดง และแมซื้อหรือแมยกตองซื้อเด็ก และตองพูดวา สามวันลูกผี ส่ีวัน 
ลูกคน  ก็เนื่องมาจากคติที่ถอืวาคนเราเกิดมา ผีเปนผูสรางใหเกิด แลวเอาวิญญาณของสัตวซึ่งกรรม
นํามาใสเขาไปในหุนนัน้ใหมาสูครรภ  ในสมัยกอนทารกจะตายใน 3 วันมมีาก  จงึเช่ือกันวาทารกที่ตาย
แตแรกคลอดนั้น  เปนเพราะผีปนรูปเห็นงาม  ชอบใจอยากจะเอาไปเล้ียงเอง  จึงทําใหเด็กกลับเปนผี

ถาไมชอบจงึปลอยไวใหมนษุยเล้ียง  ความเช่ืออันนี้เปนมูลเหตุทาํอุบายตางๆ  เมื่อแรกทารกเกิดเพื่อ
ปองกนัมิใหผีเอาทารกกลับคืนไป  บางอยางหวงัจะใหผีกลัว   
  แมของเด็กเมือ่คลอดตองนอนไฟหรืออยูไฟ  ซึง่เตาไฟสําหรับอยูไฟนัน้หามทาํไวกอน ยกเวนแคร 
เตาไฟเตรียมไวได  ผาออมและ เมาะ  ทาํไวกอนไมได  แตก็อนุโลมใหยัดนุนกอน  แตหามเย็บปดปากเมาะ  

การทาํเตาไฟนัน้  กอนอ่ืนกจ็ะตองทาํแครเสียกอน  คือเอาไมกระดานเปนแผนๆ ยาวประมาณหนึง่เมตร
มาปูทับกระดานเรือนเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาพองาม  แลวเอาไมกระดานอีกส่ีแผนมาทาํเปนขอบทัง้ส่ีดาน  
ตัดตนกลวยมาเปนทอนๆ ผาสองวางเรียงลงในแมแคร  เอาดินเกล่ียขางบนอีกคร้ังแลวจึงติดไฟ  เรียกวา 

ทอดเตาไฟ 
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  การอยูไฟ การอยูไฟนี้ตองทาํพิธีดับพิษไฟกอน  คือวงดวยสายสิญจน  ปดยันต 5 ทิศ รอบ
ที่อยูไฟ บางทีก่็ใชถึง 10 แผน คือ เพิ่มขางบนและขางลางดวย ขางลางนั้นไวใตที่นอนใตถุนก็มีหนาม
สะไวกันผีกระสือ และจะตองมีการ ปกเฉลว เฉลวนีก้็คือเคร่ืองหมายปกบอกเขตทาํดวยตอกไมไผหกั
ขัดกันเปนมมุๆ ต้ังแตหามมุข้ึนไป  โดยมากมีขนาดเทาฝาบาตรแลวใชดายสีดําสีแดง สีขาววางรอบๆ 
มุมเฉลว ตองวางใหสลับสีกนัดวย แลวเอาเฉลวผูกติดเขาปลายไมไผทําเปนดามหรือตนเฉลว นาํไปปก
ไวที่เชิงบันไดเบ้ืองขวาที่จะข้ึนไปบนเรือน เหตุที่ปกเฉลวไว ก็เพื่อใหผูมาเยี่ยมไดรูวาเขากําลังอยูไฟ   
จะไดไมทักไปทํานองวารอน  เพราะจะทาํใหคนอยูไฟเกิดแผลพุพองไปไดเขาจะปกเฉลวจนกวาจะออก
จากอยูไฟ  จงึถอนทิ้งไปได 
  ผูอยูไฟตองนุงเต่ียว  มีขมิน้กบัปูนแดงผสมเหลาเอาสําลีชุบปดสะดือ และทาทองทาหลัง
ไวเสมอ  ทัง้นีว้ากนัวาเพื่อดับพิษรอน  และยังมยีาโรยบนถานไฟสําหรับรมตา กนัตาเจ็บตาแฉะ และมี
น้ําโองหนึง่ต้ังไวขางเตา  เมือ่ไฟแรงเกินไปก็จะตักน้ําราดใหบรรเทาลงได 
  อาหารของผูอยูไฟ  มักจะเปนขาวกับปลาแหงหรือขาวกบัเกลือหรือไมก็แกงเลียง ซึ่งทําให
เกิดน้ํานมมาก  และระหวางนีห้มอตําแยจะฝนทองใหทุกวนั  คือเอามือกดตรงหวัเหนา  เพื่อชอนให
มดลูกเขาอู  ผูอยูไฟตองทาํพิธีอีกหลายอยาง  เชน เขากระโจม ประคบตัว นาบหมอเกลือ และนัง่ถาน 
  การเขากระโจม กอนเขาตองเอาวานนางคําฝนหรือตําค้ันเอาแตน้ําผสมกับเหลาและการบูร   
ทาใหทั่วตัว แลวจึงเขากระโจมทีท่ําดวยไมไผ เหมือนโครงมุงประทุน  เอาผาคลุมใหมิดชิด นาํไปต้ังไว
บนชานหรือในที่สูงๆ ใตที่ต้ังกระโจม ต้ังเตาตมหมอยาผนึกฝา  ฝงทอกระบอกไมไผสอดข้ึนไปในกระโจม  
เพื่อใหไอน้าํยาในหมอยาเดือดอยูข้ึนมาเขาในกระโจมตามทอ  หรือจะยกหมอยาที่ตมแลวกําลังเดือด
พลานเขาไปในกระโจมก็ได ผูเขากระโจมจะแยมฝาละมีเปดทีละนอยๆ  และกมหนาลงไปที่ปากหมอ  
ใหไอน้ําพลุงข้ึนมารมหนา ยาที่ใชตมมเีปลือกสมโอ ใบสมปอย วานน้าํ ตะไคร  ผักบุงลอมมะกรูดผล
หนึ่งผาส่ีเส้ียว เกลือหยิบมอื  เขาไปอยูในกระโจมราวคร่ึงชัว่โมง  หรือนานกวานัน้ก็ได การเขากระโจมนี้
วากนัวาทําใหผิวพรรณผุดผองละอองนวลนัก 
  การประคบตัว  ใหเอาไพล  วานนางคํา  ขมิ้นออย  ใบมะขาม  ใบสมปอยมาใสครกโขลก
ใหละเอียดแลวก็เคลากับเกลือ  แลวเอาผาสะอาดหอใหแนน  เรียกวาลูกประคบแลวเอาลูกประคบจุม
ลงในหมอยาที่ตมไวอบในกระโจม  ซึ่งตอนนี้ตองยกออกจากเตาใหอุนๆ แลวเอาลูกประคบ ประคบไป
ตามหนาตามตัว  ตามเตานมไมใหนมคัด เสร็จแลวก็อาบน้ําอุน ทําเชนนีว้ันละ 2 คร้ัง  จนกวาจะออก
จากอยูไฟ 
  การนาบหมอเกลือ คือเอาเกลือบรรจุลงในหมอดินมีฝาละมีปดต้ังไวบนไฟจนรอนจัด  
เกลือในหมอจะแตก  ยกหมอเกลือวางลงบนใบละหุง หรือใบพลับพลึง และเอาผาผืนส่ีเหล่ียมขนาดใหญ
หอหมอตาลนีใ้บละหุง  หรือใบพลับพลึง  ที่รองไวใหเหลือชายผาพอจะจับรวมทําเปนกระสําหรับถอื  
เพื่อเอาไปคลึงตามตัวใหทั่ว โดยเฉพาะทีห่ัวเหนาวาทาํเพื่อใหมดลูกหดตัวเขาอูตามเดิม ทาํวนัละสองคร้ัง 
จนกวาจะออกไฟ 



14 
 

  การนัง่ถาน ใชผิวมะกรูดตากแหง วานน้ํา วานนางคํา ไพล  ขมิ้นออย ชานหมาก ชะลูด  
ขมิ้นผง ใบหนาด  เอามาหัน่ใหละเอียดตากแดดเตรียมไวกอน  ใชโรยทีละหยิบมือลงในเตาไฟขนาดเล็ก  
ใหพลุงข้ึนเปนควันสูกนัผูนั่ง  วากันวาเปนเร่ืองสมานแผลที่เกิดจากการคลอดลูก 
  การอยูไฟตองมีกําหนดเปนจํานวนค่ี คือ 3 วัน 7 วัน 21 วนั จะกี่วนัก็ไดขอใหเปนจํานวนค่ี  
ถือกันวาทําใหลูกหาง ถาทองสาวก็นานหนอย เมื่อออกไฟก็ทาํบัตรพลี มีกุงพลาปลายํา ใสกระทงเล็กๆ 
สําหรับสังเวยแมเตาไฟกราบไหวลํ่าลาดวยคารวะ แลวจึงดับไฟ  และอาบน้าํมนตเปนการปดเสนยีด
จัญไร 
  เกี่ยวกับตัวเด็กนัน้  มีเร่ืองสําคัญอยางหนึง่คือ  การฝงรก หมอซึ่งบรรจุรกต้ังอยูขางเตาไฟ
เมื่อลวงไป 7 วัน  กน็ําไปทําพิธีฝงรกได  แตบางรายอาจปลอยไวถึง 3 เดือน  การฝงรกนั้นตองอาศัยทิศ
อยูเหมือนกนั อยางในตําราพรหมชาติวา  “ถาคลอดเดือน 4 เดือน 5 หรือเดือน 6 ตองฝงทิศอุดร”  หรือ
บางทีก็อาศัยสถานที ่เชนมวีา “ถาเด็กเกดิวันอาทิตย แมซื้ออยูบนจอมปลวก  ตองฝงรกที่จอมปลวก”  
การฝงรกถาหาคนช่ือ  บุญมัน่  บุญคง  บุญอยู  และบุญมี  มาเปนผูฝงไดก็ยิ่งดี 
 
  1.3.2 ประเพณีการโกนจุก 
  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2532: 21-43) ทรงสันนิษฐานไววาเพื่อเปนเคร่ืองหมาย
วาเปนเด็ก  เมือ่เขาไปปรากฏตัวอยูในชุมนุมชน  ผูใหญจะไดมีความเมตตาอุปการะสมภาวะท่ีเปนเด็ก  
พอเด็กยางเขาขีดวัยเจริญ คือ เด็กชายอายุประมาณ 13 ป  เด็กหญิงอายุประมาณ 11 ป บิดามารดา
หรือผูปกครองก็ตระเตรียมทาํพิธีตัดจุกนัน้  เรียกวา “พิธีมงคลโกนจุก” 
  งานพธิีนี ้จัดเปนงานนอยหรือใหญ ตามฐานะของเจาภาพ หากจัดรวมกับงานพิธีอ่ืนๆ เชน 
ทําบุญวันเกิดหรือพิธีข้ึนบานใหม จะจัดรวมกนัก็ได เพือ่ประหยัดคาใชจาย 
  การเตรียมทํางานนี ้คือ ตองนําวันเดือนปของเด็กไปใหโหรผูกดวง และกําหนดฤกษให
นิมนตพระสงฆมาสวดมนตเย็นฉันเชาและบอกเชิญแขกมากหรือนอยตามฐานะ งานนี้โดยมากนิยม
กําหนดเปน 2 วัน เร่ิมงานในตอนเย็นที่โหรกําหนด รุงข้ึนตัดจุก 
  ในตอนเยน็วนัแรก เจาภาพตองจัดแจงโกนผมของเด็กรอบจุกใหอาบน้ําแตงตัวเกลาจุกไว
แตพองาม เอาปนปกสวมพวงมาลัยที่จุกนั้น คร้ันพระสงฆมาถึงเรียบรอย  กพ็าเด็กออกมานั่งเบ้ืองหนา
พระเพื่อใหฟงสวดมนต  และขางหนาของเด็กนัน้ ตองจดัต้ังโตะไว 1 โตะ สําหรับรองพานเคร่ืองตัดจุก
เตรียมจับดายสายสิญจนทําใหเปนวงกลมสวมลงพอเหมาะแกผมจุกของเด็ก  พอพระเร่ิมสวดพระพุทธมนต
ก็สวมใหเด็ก แลวเอาสายสิญจนทีพ่ระจับสวดมนตมาคลองลงบนศีรษะเด็ก  พอพระเจริญพระพทุธมนต
จบแลวก็ปลดสายสิญจนออกจากศีรษะเด็ก  พวกพิณพาทยมโหรีกบ็รรเลง แลวใหล่ันฆอง โหรองเอาชยั 
เปนอันยุติงานในตอนเยน็ 
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  เชาวนัรุงข้ึน ใหเด็กอาบน้าํแตงตัวใหเรียบรอย  นุงผาขาว หมผาขาว  แลวใหแบงผมจุก
เด็กออกเปน 3 ปอย  เอาแหวนนพเกาผูกปอยละ 1 วง รวม 3 วง เตรียมตัวไว  โบราณทานเอาใบเงิน 
ใบทอง หญาแพรก แซมไวดวย 
  เมื่อพระสงฆมาแลว อุมเด็กมานัง่ในทามกลางมณฑล คร้ันไดฤกษ โหรล่ันฆองข้ึน 3 หน 
โหรองเอาชัย พระสงฆสวดชยันโต เหลาดุริยางคดนตรีก็บรรเลงเสียง  เมื่อพระสงฆสวดถึงบทที่วา     
“สีเส ปฐวโิปก ขเร”  ผูเปนประธานในพิธีกเ็ร่ิมตัดจุกทันที  สวนปอยที่ 2 ที่ 3 ใหผูใหญอ่ืนๆ เปนคนตัด  
ในระยะนี้ พวกพราหมณก็เปาสังข  ดีดไมบัณเฑาะวดับมลทินโทษทัง้ปวง  คร้ันแลว ชางโกนผมก็เขา
ไปโกนผมเด็กใหเกล้ียงเกลาเรียบรอย 
  ในขณะทีท่ําพธิีนี้ ใหเอาดานสายสิญจนทีพ่ระถือสวดชยันโตนั้น  มาลอมรอบตัวเด็กและ
ผูทําพิธี คือ ใหอยูภายในวงดายสายสิญจน (อยาขามดายสายสิญจน) 
  คร้ันโกนผมเด็กเรียบรอยแลว พาเด็กไปนั่งบนที่สมควร ซึ่งตองจัดไวสําหรับอาบน้ํามนต
แลวผูหลักผูใหญทั้งแขกและญาติมิตรสายของเจาภาพก็รดน้ําเด็ก ตางใหศีลใหพรใหจําเริญวัฒนา   
อยูเย็นเปนสุข คร้ันเสร็จแลว พาเด็กมานัง่เบ้ืองหนาพระสงฆ เจาภาพก็ถวายภัตตาหารเมื่อพระฉันแลว  
เจาภาพก็ถวายเคร่ืองไทยธรรม  พระสงฆอนุโมทนาเปนอันเสร็จพิธีตอนเชา 
  งานพธิีมงคลโกนจุก ถาเจาภาพมีฐานะพอประมาณ ก็มักจะยุติเพียงตอนเชานั้น  หากเจาภาพ
มีฐานะดีหรือเปนผูทรงเกียรติ ก็มักมพีิธีในตอนบายตอไปอีก 
  ในตอนบาย ตองตระเตรียมเคร่ืองบายศรี  คือ มะพราวออน 1 ผล กลวยน้ําวา 1 หว ีขนม
ตมขาว  ขนมตมแดง และจัดขันใสขาวสารไวดวย 1 ขัน  สําหรับปกแวนเทยีน 
  พอไดฤกษงามยามดีใหเด็กนั่งตอหนาเคร่ืองบายศรี  แวดวงลอมดวยหมูผูใหญ  เร่ิมพิธี
ดวยผูวาคําเชิญขวัญ  จุดธปูเทียนเคร่ืองสักการะแลววาคําเชิญขวัญเปนทาํนอง  คร้ันจบแลว ใหเอา
ดายสายสิญจนผูกขอมือเด็กขางละ 3 เสน แลวล่ันฆองชัย  เร่ิมเวยีนเทียน  เวียนเบ้ืองซายมาเบ้ืองขวา  
จนครบ 7 คร้ัง  ดับโบกควันแลว เอากระแจะจันทนเจิมเด็กเปนรูปอุณาโลม  แลวเอาน้าํมะพราวออน
กับไขขวัญ  ใสชอนใหเด็กกนิ 3 คร้ัง คร้ันแลวเบิกบายศรี  ตีฆอง  โหข้ึน พิณพาทยมโหรีบรรเลง ผูมา
ชวยงานอํานวยพรใหเด็กอยูเย็นเปนสุข แลวถามีของขวญัก็ใสลงในขัน  ใหเด็กนัน้นําไปเกบ็ไวบนทีน่อน  
เปนเวลา 7 วนั 
  ผมจุกนัน้ ใหใสกระทงบายศรี ลอยเสียในแมน้ําหรือลําคลองที่มนี้ําไหล เปนอันเสร็จพิธี
มงคลโกนจุก ซึ่งงานเชนนี้ มีการเล้ียงพระ มีการกนิเล้ียงในระหวางผูมาในงาน มมีหรสพตางๆ เพื่อ
ความครึกคร้ืนตามฐานะของเจาภาพ 
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  1.3.3 ประเพณีการทําขวญั ผูกขวญั ตักขวัญ รับขวัญ 
  ประเพณีการทาํขวัญ  ผูกขวญั ตักขวัญ รับขวัญ  เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับชวีิตต้ังแตเกิด

จนตาย ดังที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน หลายคร้ัง เชน พิธีโกนจุก  การบวช  พิธีแตงงาน  ฯลฯ  

ประจักษ ประภาพิทยากร (2520: 74) ไดกลาวถึงเร่ืองการทําขวัญไวดังนี ้ 

  การทาํขวัญ 

  ขวัญ   คือ  อรูปสัตว มีประจําตัวเปนเพื่อนมนุษยทกุคน  แมสัตวเดรัจฉานก็มีขวัญ  เหมือนกับ

ชางมาที่ข้ีต่ืนเรียกวา  ขวัญออน แตเรารูกริิยาอาการแตขวัญของมนษุยวาถาอยูประจํากับตัวเจาของ 

เจาของกเ็ปนปรกติ  ถาขวญัทิ้งไปเสียจากตัวเจาของกม็ักมอัีนเปนวปิริตไปตางๆ  ถาขวัญกลับมาอยู

กับตัวดังเดิมจึงกลับเปนปกติดังเกา  เหตุที่ขวัญไปจากตัวเจาของผูนั้นมี 3 อยาง  คือ การตกใจ  

การเดือดรอน  และการอยากเทีย่วเลนไปตามลําพัง    

  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2532: 56) ทรงอธิบายไววา  ลักษณะการทําขวัญนัน้ 

ผูใหญจัดอาหารอันประณีต ตกแตงใสภาชนะที่งดงามเรียกวาบายศรี เปนทาํนองเซนขวัญ  ยกมาต้ัง

ตรงหนาผูที่เปนเจาของขวัญ แลวพวกญาติมิตรที่มาประชุมกัน จึงสมมุติใหผูสูงอายุตนหนึ่งเปนผูเชิญขวัญ  

ตักเตือนวงวอนดวยถอยคําอันออนหวาน  ขอใหขวัญมาอยูประจําทํานบํุารุงผูนัน้  คร้ังเสร็จแลวก็เอา

เคร่ืองกระยาหาร ซึง่ตกแตงมาในบายศรีมอบใหผูเจาของขวัญนัน้บริโภค  พิธทีาํขวญัแบงเปนสวนได  

3 สวน คือ 

1. ผูกขวัญผูกขอมือ 

2. ต้ังบายศรีปากชาม 

3. ต้ังบายศรีใหญและเวียนเทยีน  เรียกกันวาฉลอง  ถาเปนของหลวงเรียกวาสมโภช 

 

  การผูกขวัญ  

  การผูกขวัญ  จัดทําข้ึนเพื่อใหขวัญอยูกับเนื้อกับตัว  จะไดไมหนีไป วิธทีําอยางยอๆ คือ 

เอาดายดิบผูกขอมือซายขวาของผูรับทําขวญั  กอนผูกเอาปลายดายปดไปมาที่ขอมอืเสียกอน หรือ  

เอาปลายดายนั้นเผาไฟแลวจึงเด็ดปลายออกก็มี  

  พอไดฤกษ  นาํเด็กหรือผูรับขวัญมากลางหองพิธี  ผูใหญญาติพี่นองและคนอ่ืนๆ ทีม่าใน

งานนี้ นั่งลอมขวัญและบายศรี  ผูทําพิธีจะมาเปนหมอขวัญ  บัณฑิต  หรือใครก็ไดที่มีความรูนั่งตรง

บายศรีและผูจะมารับขวัญ กลาวคําเชิญชวน  เสร็จแลวปลดผาขวัญจากบายศรีใหญพรอมทั้งยอด

ใบตองออน  ถาเปนเร่ืองโกนจุกก็ใหเด็กรับขวัญกอดผาขวัญไวใหแนน สวนทาํขวัญบวชนาคและใน

งานอ่ืนๆ ผูทําขวัญกอดผาขวัญก็มี  ที่นั่งพับเพียบพนมมืออยูเฉยๆ ก็มี มีเส้ือผาของเด็กสํารับหนึ่ง   

วางไวบนพานในพิธีดวย  ตอจากนั้นผูทําพิธีจุดเทียนทีแ่วนทัง้ 3 แวน จากเทยีนชัยเอาไปเวียนรอบโตะ
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ที่วางบายศรีครบสามรอบแลว ถือที่ปกแวนทั้งสองขางคราวละแวน  ยกข้ึนยกลง  โดยโบกควนัเขาหาตัว

หรือปดออกจากตัวใหไดระดับเสมอศีรษะ 3 คร้ัง  แลวเอาหลังมือขวาโบกปดควนัเทยีนใหไปทางตัวเด็ก  

เสร็จแลวมอบแวนแกคนที่อยูขางซายรับเอาไปทําอาการทํานองเดียวกัน 

  เมื่อเวียนครบรอบหน่ึง คนที่ทาํพิธีหยิบใบพลูวางเปนคะแนนจนกวาจะครบ 3 รอบ     

เสร็จแลวนําไปปกไวในขันที่เดิม  เมื่อปกครบจํานวน 3 แวนแลว ก็เอาแปงหอมน้ํามนัหอม และกระแนะ

จันทนใบพลูคะแนน วางซอนกนั 3 ใบ แลวปลดเทียนทีติ่ดไวที่แวนออก พรอมทั้งเทยีนชัย  และเอามา

รวมทับกัน  เอาใบพลูทั้ง 3 ใบดับไฟเทียน  และเปาดวยเพื่อชวยใหดับเร็ว และเพื่อใหควันเทียนพุงเขา

ไปสูผูรับขวัญแลวจุดเทียนนัน้ใหมเอาใบพลูดับเปาควันไปที่ผูรับทาํขวญัอีกแลวกับอีกจุดอีก ทําอยางนี้

ครบ 3 หน จงึนําแวนไปเสียบไวที่ขันตามเดิม   

  ผูทําพิธีเอาน้ิวมือขวา ซึง่สวมแหวนพิรอด หรือแหวนนพเกาแตะแปงหอมและกระแจะที่ใบพลู  

ไปเจิมที่หวางค้ิวผูรับทําขวญัรูปอุณาโลม เวียนซาย เสร็จแลวผูทําพิธีเอาชอนตักลมขางบายศรีตักข้ึนๆ 

ลงๆ 3 คร้ัง ใสลงในลูกมะพราว  แลวตักน้ํามะพราวใหผูรับทําขวัญกิน  กินส่ิงที่เปนลมๆ แลวๆ พรอม

ทั้งน้าํมะพราวแลวก็ใหกินไขขวัญที่เสียบอยูยอดกรวยและขาวขวัญ ในกรวยของบายศรีปากชาม  ถัดไป

ก็มีผูกดายสายสิญจนที่มี 3 เสนทบกันเปนเสนเดียวผูกเปนเงื่อนตาย 3 เงื่อน 

  เมื่อผูกขอมือแลว บรรดาญาติพี่นองและแขกที่มาก็ทาํขวัญเด็กดวยสรอย และแหวนเล็กๆ 

นอยๆ ผูกขอมอืขวา ถาเปนเด็กหญิงผูกมือขวากอน เปนเสร็จพิธีสวนเคร่ืองอาหารของกินในบายศรี 

เขามักเทลงบนในตอง  นําเอาไปเซนผี 

  การตักขวัญ     

  การตักขวัญ เปนเร่ืองเกี่ยวกบัเด็กที่โตข้ึน  ขวัญของเด็กที่แกกลาข้ึนเปนเงาตามตัว ไมสูจะ

ตกใจงายเหมอืนเมื่อกอน  แมกระนัน้เมื่อวิง่เลนไปหกลมหรือประสบกบัส่ิงใดที่ปรกติก็มักตกใจ บางที

ถึงกับมีอาการรองนอนผวาเหมือนเปนไข  เขาใจกันวาขวัญหนี หรือหายไปจากเด็กตรงที่เด็กตกใจ  

ผูใหญของเด็กก็จัดขันขาวและทัพพีไปที่ตรงนัน้ เอาทัพพีตักลม ใสลงในขันเปนตางวาตักเอาขวัญที่หนี

ไปกลับคืนมา  แลวเอาผาผืนหนึ่งที่ติดตัวไปดวยคลุมปากขัน  นํากลับบานและเอาขันนัน้เปดผาคลุม

แลวไปวนๆ ที่เด็ก โดยเขาใจวาขวัญเมื่อไดกล่ินเด็ก ผูเปนเจาของก็จาํได จะกลับเขาในอยูในเด็กตามเดิม  

เด็กนัน้ไมชาจะหายตัวรอนกลับเปนปรกติ 

  การรับขวัญ 

  พิธีการรับขวัญมีการทาํบายศรี พรอมทัง้มะพราวออนใสพานรองไว เวียนเทยีนครบเจ็ด

รอบแลวดับไฟ โบกควนัเพื่อใหเกดิสิริมงคล ปอนมะพราวออนและขาวขวญั  เอากระแนะจนัทรเจิมหนา

เปนรูปอุณาโลม  ใหสาวชาวลาวรับขวัญและมีสาวชาวมอญรองทะแยกลอมขวัญอีกดวย 
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  การรับขวัญ เมื่อเด็กออนนอนผวาและสะดุง  แลวรองไหผิดปรกติเพราะตกใจอะไร ผูที่อยู

ใกลเด็กจะเอามือที่อกของเด็กแตะเบาๆ และกลาวคําปลอบพรอมไปดวยในตัววา “ขวัญเอยมาอยูกับ

เนื้อกับตัวอยาหลบหนีไป ขอใหอยูเย็นเปนสุข อยารูไขไรทุกข”  หรือวาอะไรอื่นในทํานองนี้  การพูด

ปลอบอยางนี้เรียกวา รับขวัญ  เพราะขาใจวาขณะนั้นขวัญกําลังหนีออกจากตัวเด็กไป จึงไดเรียกไว  

ปลุกปลอบอยูอยางนี้จนกวาเด็กจะหยุดรองไห จึงจะถือวาขวัญของเด็กคืนที่แลว  เด๋ียวนี้รับขวัญ 

แปลวาปลอบเอาใจไวอยาใหเขาโกรธหรืออยาใหเขาเสีย 
 
  1.3.4 ประเพณีการบวช 
  การบวช เปนประเพณีที่สําคัญอยางหนึง่ของไทย และถือวาเปนการทดแทนคุณบิดามารดา 

นอกจากนี ้ยังเปนหนาที่ของชายไทยทีน่ับถือศาสนาพทุธทุกคนตองถอืปฏิบัติ ซึ่งชายใดที่ไดผานการ

บวชเรียนมาแลว ถาจะไปสูขอหญิงใดเพือ่แตงงานพอแมของฝายหญิงกค็งจะไมปฏิเสธเพราะไวใจไดวา 

ชายนั้นไดผานการบวชเรียนมาแลว ก็พอที่จะอนุมานไดวาชายนั้นเปนคนดีพอสมควรและไวใจที่จะ

ฝากชีวิตและอนาคตของหญิงสาวนัน้ใหฝายชายดูแลตอไป แตถาฝายชายยังไมไดผานการบวชมากอน 

การเจรจาคงจะสําเร็จไดโดยยากการบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนานั้น เปนคุณประโยชนตอตัวผูบวชเอง 

และตอสังคมอยูหลายประการเปนตนวา 

  1.  ผูบวชไดมีโอกาสที่จะเรียนรูธรรมะตางๆ เพือ่นาํไปปฏิบัติใหเกดิความสุขและความเจริญ

แกตนเอง และครอบครัว 

  2.  ผูบวชไดมโีอกาสปฏิบัติธรรมจริงๆ ซึ่งเปนการอบรมกายวาจาใจใหอยูในศีลธรรม และ

เปนประโยชนแกตนองทั้งโลกนี ้และโลกหนา 

  3.  ผูบวชไดมีโอกาสชวยดํารงพทุธศาสนาใหยืนยาวตอไป 

  4.  ผูบวชไดมีโอกาสทาํประโยชนใหแกเพื่อนมนุษย และสรางสังคมใหดีข้ึน เชนไดทาํการ

ส่ังสอนศีลธรรมแกประชาชน ใหประชาชนไดมีโอกาสสรางบุญกุศลตอพระสงฆ 

  5.  ผูบวชไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมอุีปการะตอตน เชน บิดา มารดาเปนตนตาม

หลักความเปนจริงแลว การบวชไมใชเร่ืองที่ยุงยากอะไรนัก เพยีงเตรียมผาไตรคือ สบง จีวร สังฆาฏิ กับ

เคร่ืองอัฐบริขารทั้ง 8 ซึ่งมีความจําเปนในการดํารงชีวิตในสถานะนักบวชแลวเขาไปเอยวาจาขอบวช

ดวยตนเองเปนภาษาบาลีกบั อุปปชฌา และกลาวแสดงคํายืนยันในการเปนมนุษย ไมมีมลทนิ และ

พันธะไมมหีนีสิ้นคางชําระ และไดรับอนุญาตจากผูปกครองแลว เปนอันวา บวชได ซึ่งพธิีตางๆ ตอง

กระทาํกันในโบสถเทานัน้ แตเนื่องจากคนไทยถือวา การบวชเปนพิธทีีสํ่าคัญและยิ่งใหญสําหรับชวีิต

ลูกผูชาย จึงจาํเปนตองมีพธิแีละข้ันตอนตางๆ ดังนี ้
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   1. การกําหนดฤกษยาม 

   กอนจะทําการบวชจะตองหาฤกษอันเปนมงคลหรือหาหมายกําหนดการที่แนนอน โดย

พอแมตองนาํบุตรชายผูที่จะบวชและมีอายคุรบ 20 ปบริบูรณไปพบกับอุปชฌายหรือทานเจาอาวาส 

เพื่อใหทานตรวจวนัเดือนป และดูฤกษยามกําหนดวันบวชให คร้ันเมื่อไดกําหนดฤกษยามอันเปนมงคล

แลว ผูที่จะบวชจะตองมารํ่าลาญาติมิตร แลวจึงไปอยูวัดเพื่อเตรียมฝกหัดทองคําขานนาคและฝกซอม

เกี่ยวกับพธิีบวช ในชวงที่เขาอยูวัดนี้ชาวบานจะเรียกผูทีเ่ตรียมจะบวชวา นาค หรือ พอนาค” 

   2. การขอขมาลาญาติมิตรเพื่อเขาอุปสมบท 

   หนาที่สําคัญอันหนึ่งของผูทีจ่ะบวช คือ การซักซอมข้ันตอนในพิธีกับพระพี่เล้ียงและ

ตองทองคําขอบวช ซึ่งเรียกตามภาษาชาวบานวา คําขานนาค ใหได เมื่อใกลจะถงึวนับวช จะตองนาํ

ดอกไมธูปเทยีนไปลาญาติพีน่องและผูใหญที่ตนเคารพนับถือ เพื่อเปนการแสดงความเคารพและ

อโหสิกรรมที่ตนลวงเกนิ สวนผูไดรับการขอขมาตองกลาวคําวา อโหสิ ดวยใบหนายิม้แยมแจมใส 

เพื่อใหนาคมีความสบายใจ 

   3. พิธีอาบน้ํานาค 

   เมื่อนาคมาถงึบานแลว จะมีการทาํพธิีอาบน้ํานาค โดยใหเจานาคนั่งพนมมือบนเกาอ้ี

หรือใสถานที่อันเหมาะสม นาํน้าํที่ผสมน้าํอบ เคร่ืองหอมตางๆ มาอาบใหเจานาค โดยเร่ิมจากบิดามารดา 

ญาติผูใหญและบรรดามิตรสหาย 

   4. การสวดมนตฉลองนาคและการเทศนสอนนาค 

   ในเยน็วนัสุกดิบเจาภาพจะนมินตพระสงฆจํานวน 9 รูป มาสวดพุทธมนตฉลองนาค 

บรรดาญาติมิตร เพื่อนบานก็จะมาฟงพระสวดและรวมทาํบุญ จากนัน้ พระสงฆจะเทศนสอนนาค

เกี่ยวกับคุณของบิดามารดา ตลอดจนกิจวตัรของพระภิกษุสงฆที่ควรปฏิบัติ เมื่อบวชแลว 

   5. การทําขวญันาค 

   การทาํขวัญนาค คือ การสอนใหเจานาครําลึกถงึคุณบิดามารดา คุณประโยชนในการ

บวชเรียน ฯลฯ ส่ิงของที่ตองใชในพิธทีาํขวญันาคม ีดังนี ้

    5.1 เคร่ืองบายศรี 1 สํารับ 

    5.2 เคร่ืองกระยาบวช 1 สํารับ 

    5.3 มะพราวออน 

    5.4 ไข 1 ฟอง (เรียกวา ไขขวัญ) 

    5.5 กลวยน้าํวา 1 หว ี

    5.6 ขันใสขาวสาร 

    5.7 เทยีนชัย 
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   เมื่อถึงฤกษงามยามดีหลังจากฟงเทศนสอนนาคแลว เจาภาพจะนาํเจานาคมานั่งกลาง

วงพิธ ีแวดลอมดวยบิดามารดา ญาติผูใหญและผูรวมอนุโมทนา เตรียมเคร่ืองอัฐบริขารที่จะใชในการ

บวชนาํมาวางใหพรอม เมื่อทําขวัญแลวจะมีการเวียนเทียน เบิกบายศรีรับขวัญ ฯลฯ ซึ่งหมอทําขวัญ

เกงๆ จะสามารถพรรณนาถงึคุณบิดามารดาไดอยางซาบซึ้งใจ จนเจานาคตองหล่ังน้าํตา เปนการปลุกเรา

ใหเจานาค มีความต้ังใจในการบวชทดแทนคุณบิดามารดาหลังจากเสร็จพธิทีําขวัญแลว จะมกีารเล้ียงอาหาร

ผูมารวมอนุโมทนา และมีการรองรํากันอยางสนุกสนาน หากทําพิธีโดยรวบรัด ในวันสุกดิบเพียงให

เจานาคโกนผม โกนค้ิว นุงหมชุดขาวอยูทีว่ัดรุงข้ึนจึงพาเขาโบสถทําพธิีอุปสมบท 

   เคร่ืองอัฏฐบริขารและเคร่ืองใชอ่ืนๆ ที่ควรมีหรือจําเปนตองใช ไดแก 

    1. ไตรครอง ไดแก สบง ประคดเอว อังสะ จีวร สังฆาฏิ ผารัดอก ผากราบ 

    2. บาตร แบบมีเชิงรองพรอมฝาถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเคียว 

    3. มีดโกน พรอมทั้งหนิลับมดีโกน 

    4. เข็มเย็บผา พรอมทัง้กลองเข็มและดาย 

    5. เคร่ืองกรองน้ํา (ธมกรก) 

    6. เส่ือ หมอน ผาหม มุง 

    7. จีวร สบง อังสะ ผาอาบ 

    8. ตาลปตร ยาม ผาเช็ดหนา รม รองเทา 

    9. โคมไฟฟาหรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก 

    10. ปนโต จานขาว ชอนสอม ผาเช็ดมือ 

    11. กระติกน้ํารอน กาตมน้าํ ถวยน้าํรอน เหยือกน้ําและแกวน้าํ 

    12. กระโถน 

    13. ขันอาบน้าํ สบูและกลองสบู แปรงและยาสีฟน ผาขนหน ูกระดาษชําระ 

    14. สันถัต (อาสนะ) 

    15. หีบไมหรือกระเปาหนงัสําหรับเก็บไตรครอง 

   6.  การแหนาคและการนํานาคเขาโบสถ 

   ในขบวนแหนี ้เจานาคจะถือดอกไมธูปเทยีนพนมไวในมือ มารดาอุมไตรบิดาสะพายบาตร 

สําหรับหมอนนั้นนิยมใหคนรัก หรือแฟนเจานาคเปนคนอุม เมื่อจัดขบวนเรียบรอยแลวก็เคล่ือนขบวน

เขาสูพระอุโบสถ เวียนขวารอบนอกขัณฑสีมา จนครบ 3 รอบ กอนจะเขาโบสถก็ตองวนัทาเสมาหนา

พระอุโบสถเสียกอนวา วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง  เจติยัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต  
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   เมื่อเสร็จแลวก็โปรยทาน โดยมีธรรมเนยีมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาตามความเชื่อเกี่ยวกับ

โชคลาง คือ เมื่อวันทาเสมาแลว ตองรีบนําเจานาคเขาโบสถ ไมควรชักชา เพื่อปองกนัเหตุรายหรือเภทภัยที่

อาจทาํใหไมสามารถบวชได โดยบรรดาญาติพี่นองจะชวยกันอุมนาคเขาสูพระอุโบสถใหบิดามารดา 

จูงติดกัน โดยไมใหเทาของเจานาคเหยียบธรณีประตูโบสถ เสร็จแลวผูบวชก็ไปกราบพระประธาน

ดานขางพระหตัถขวาขององคพระ รับไตรครองจากมารดาบิดา จากนัน้จงึเร่ิมพธิีการบวช ในการบวชนัน้ 

เจานาคจะตองบรรพชา คือ บวชเปนสามเณรกอน แลว จึงจะอุปสมบทหรือบวชเปนพระ 

   การจัดกระบวนแหประกอบดวยส่ิงตอไปนี ้

    1. หัวโต หรือหัวสิงโต (มีหรือไมก็ได) 

    2. แตร หรือเถดิเทิง (มีหรือไมก็ได) 

    3. ของถวายพระอุปชฌายคูสวด 

    4. ไตรครอง ซึ่งมักจะอุมโดยมารดาหรือบุพการีของผูบวช (มีสัปทนก้ัน) 

    5. ดอกบัว 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 2 เลม ใหผูบวชพนมมือถือไว (มีสัปทนกั้น) 

    6. บาตร และตาลปตร จะถอืและสะพายโดยบิดาของผูบวช 

    7. ของถวายพระอันดับ 

    8. บริขารและเคร่ืองใชอยางอ่ืนของผูบวช 
 
  1.3.5 ประเพณีแตงงาน 
  การแตงงาน ถือ เปนการเร่ิมตนชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู ตามประเพณีไทย เมื่อไดบวชเรียน 

ซึ่งเรียกวาเปนคน “สุก” หรือผานการอบรมมาแลว พอแมฝายชายจะเลือกเฟนหาคูครองมาใหรวมชวีิต

เพื่อชวยสรางฐานะและครอบครัวใหอบอุน และจะไดมีผูสืบวงศตระกูลตอไปในภายภาคหนา ในปจจบัุน 

เมื่อชายหนุมไดพบกบัหญิงสาวทีม่ีลักษณะตองตามอุปนิสัยใจคอของตน มีความรักใครตอกัน มีความเหน็อก

เห็นใจกนัและพรอมที่จะดําเนินชวีิตรวมกนัเปนครอบครัว อยางสามีภรรยา จึงแตงงานกัน ตามประเพณีอัน

ดีงามของไทยควรใหผูใหญทั้งสองฝาย คือ ฝายชายและฝายหญิงยอมรับ และสังคมตองรับรูกับการที่

ชาย-หญิงจะมาอยูดวยกนัเชนกนั ดวยเหตุนี้ประเพณีการแตงงานจึงจําเปนตองจัดใหมพีิธกีรรมตามข้ันตอน

ของประเพณีไทย เร่ิมต้ังแตการสูขอ การหมั้นและแตงงาน 

  การแตงงานไวโดยแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ วิวาหมงคล กับ อาวาหมงคล แต

สภาพของสังคมไทยปจจุบันนี้เปล่ียนแปลงไปมากรวมทั้งจิตใจของคนดวย มักจะยดึตนเองหรือความ

พึงพอใจของตนเปนหลักมากกวาจะยึดถอืสวนรวมเปนหลัก จึงเกิดความเหน็แกตัวตามมา เปนเหตุให

สังคมไทยวุนวาย อยูในปจจบัุนนี้อาจแบงประเภทขอการแตงานเปน 3 ประเภท โดยการเพิ่มการแตงงาน

อีกชนิดเขามา คือ การหนีตามกนั หรือพากันหน ีหรือวิวาหเหาะ สรุปไดดังนี ้
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  1.  วิวาหมงคล เปนการกระทาํพิธีแตงงานตามประเพณีไทยที่แทจริง โดยทําพิธกีันที่บาน

ของฝายหญิง และเมื่อพิธีแตงงานเสร็จเรียบรอยแลว ฝายชายจะไปอยูบานของฝายหญิง โดยอยูรวม

กับพอตาแมยาย ซึ่งเปนประเพณีที่นิยมกันมากในชนบท หรือผูที่นิยมประเพณีตามแบบเกาหรือมี

ความคิดแบบเกาที่เหน็วาดี งดงาม ไมเปนทีค่รหาของสังคม แตถาเปนคนรุนใหมหนุมสาวที่มกีารศึกษา

และเปนคนรุนใหมจะไมนิยมวิวาหมงคลนี ้เพราะตองการอิสระ จะไมอยูรวมกับบิดามารดาของฝายใด

ฝายหนึง่ ตองการเปนหวัหนาครอบครัว เปนผูนาํครอบครัวอยางแทจริง จะมีความภูมิใจมากกวาอาศัย

พอแมอยู ดวยเหตุนี้สังคมไทยในสมัยปจจบัุนจึงนิยมอยูกันเปนแบบครอบครัวเด่ียวมากกวาครอบครัว

ขยาย ดังที่ใหเหตุผลในตอนตนแลว 

  2. อาวาหมงคล เปนการกระทําพิธีแตงงานตามแบบประเพณีจีน หรืออินเดียสําหรับคนไทย

ก็ยังนิยมกระทาํพิธีแตงงานแบบอาวาหมงคลอยูบาง ซึ่งการแตงงานแบบนี้ผูหญิงจะตองไปทําพิธีแตงงาน

ที่บานของฝายชาย และเมื่อทาํพธิีแตงงานเสร็จเรียบรอยแลว ฝายหญิงจะตองเขาไปอยูบานของฝายชาย 

โดยอยูรวมกับพอแมของฝายชาย ซึ่งการแตงงานประเภทนี้หญิงไทยไมคอยชอบเพราะไมอิสระ ไม

เหมือนอยูกับพอแมของตนเอง แตบางกรณีอาจชอบ ถาดูความจําเปน ความเหมาะสมของสังคม          

โดยที่ฝายชายมีความรํ่ารวย มีเกยีรติชื่อเสียงในสังคมประกอบกับครอบครัวฝายหญิงฐานะทางบาน 

ไมคอยรํ่ารวยนัก ก็จําเปนหรือยินดีจะมาอยูบานฝายชาย หากพอแมฝายชายรักใครไมรังเกียจ และ   

ไมมีสมาชิก ญาติพี่นองหลายคน 

  3. วิวาหเหาะมงคล เปนพิธีแตงงานที่ไมมพีิธรีีตอง อาศัยความรักความเขาใจและความ

พอใจของทัง้ 2 คน จึงตัดสินใจรวมชีวิตกนั ไมจําเปนทีจ่ะตองทาํพธิแีตงงานที่บานฝายใดพิธีแตงงาน

แบบนี้จะเกดิจาก พอ แม ของทัง้สองฝายไมชอบซึ่งกนัและกัน มีความขัดแยงกัน หรือตกลงกันไมได 

แตทั้ง 2 คนรักใครกัน จึงจําเปนตองพากนัหน ีเพื่อไปหาความสุข และสรางครอบครัวของตนเองใหม 

ไมอยูกับฝายใดทั้งส้ิน เมื่อมลูีกแลวคอยพาครอบครัวมากราบขอขมาจากพอแมของทั้งสองฝาย ถา  

พอแมเหน็วาทั้งฝายหญิง-ชายรักใครกันดี เปนครอบครัวที่อบอุนก็มกัจะอภัยใหลูกเสมอ การแตงงาน

ประเภทนีถ้ามองตามประเพณีไทยก็ไมเหมาะสมนัก เพราะขัดกับประเพณีที่ดีงามพอแมและสังคมไทย

ยอมรับยาก หากมองมุมกลับก็เปนการแตงงานที่เรียบงาย ไมตองมีพธิียุงยากนัก และเปนการประหยัด

ทุกยาง ไมตองลงทุนตําน้าํพริกละลายแมน้ํา แตตองจดทะเบียนแตงงานกนัถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะ

เปนวิธทีี่ดีกวาคานยิมแบบใหมที่เปนแบบการทดลองอยูดวยกนักอนแตงงาน หากไมชอบหรือไปดวยกนั

ไมไดก็แยกทางกนั โดยไมมีขอผูกมัดแตอยางใด การแตงงานในรูปแบบที ่3 นี ้ก็มีผูนยิมกระทํากนัอยูบาง 

และบางคูก็ไมไดหนีพอแมไปอยูดวยกนั หากแตไปใชชวีิตคูรวมกนัโดยไมบอกพอแม แตจดทะเบียน

แตงงานกันถูกตองตามกฎหมาย 

 



23 
 

  พิธีการสูขอ 

  ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ไปเจรจาสูขอตามธรรมเนียมประเพณีเรียกวา“เฒาแก” ซึ่ง

สวนใหญจะเปนผูมีฐานะดี มีผูใหความเคารพนับถือ และรูจักพอแมของทัง้ฝายชายและฝายหญิงเปน

อยางดี รวมทัง้รูจักอุปนิสัยใจคอของฝายชายที่ตนจะเปนตัวแทนไปสูขอดวยเพราะตัวเฒาแกจะตอง

เปนผูรับรองนสัิย ความประพฤติ ฐานะทางการงานใหแกฝายชายการเจรจาสูขอ ถาสมัยกอนหนุมสาว 

ไมอาจพบปะกันไดสะดวกเหมือนในปจจบัุน พอแมของฝายหญิงจะไมยอกยกใหโดยงายสําหรับการ

เจรจาคร้ังแรก อาจผัดผอน เพื่อจะไดมีโอกาสสืบประวัติของฝายชาย และถามความสมัครใจจากลูก

สาวกอน แตในปจจุบันกอนที่จะมกีารทาบทามสูขอนั้น พอแมทั้งสองฝายตางรูจักวาที่ลูกเขยลูกสะใภ

ของตนตามสมควรแลวการเจรจาสูขอก็อาจตกลงกันไดเลยในคร้ังแรก แตเปนธรรมเนียมที่พอแมของ

ฝายหญิงตองมีการซักถามเกี่ยวกับฝายชายวาเปนลูกเตาเหลาใคร บวชเรียนแลวหรือยัง ทํางานอะไร  

ข้ีเหลาเมายาหรือติดการพนันหรือไม ซึ่งผูเปนเฒาแกจะตองใหคํารับรองเก่ียวกับตัวฝายชายไปตาม

ความเปนจริง ดังนัน้ จึงข้ึนอยูกับความสามารถของเฒาแกวาจะพูดใหมีน้ําหนักนาเช่ือถือเพียงใด 

  พิธีหมั้น 

  เมื่อผูใหญทัง้สองฝายตกลงจะใหแตงงานกันแลว ก็ตองมีการกาํหนดฤกษยามในวันหมัน้ 

รวมทัง้กาํหนดสินสอดทองหม้ันหรือที่เรียกวา ขันหมากหมั้น สําหรับขันหมากหม้ันเพือ่จะใหเปนประกนั

วาฝายชายจะทําตามคําสัญญา หากฝายชายไมสามารถทําการวิวาหไดตามสัญญา ขันหมากหม้ันจะ

ตกเปนของฝายหญิง หญิงผูนั้นเรียกวา มายขันหมาก แตหากฝายหญิงไมสามารถทําการมงคลแกชาย

ตามสัญญา ขันหมากหม้ันนัน้ตองคืนแกฝายชายทัง้หมด 

  การจัดขันหมากหมั้น  

  นอกจากเงินทองคาสินสอดตามที่ตกลงกบัทางฝายหญิงไวแลว ส่ิงที่ตองจัดเตรียมไปใน

ขันหมากหม้ันนั้นอาจแตกตางกนัไปตามแตทองถิน่ เชน ใชหมากดิบทัง้ลูก 8 ผล พลู 4 เรียง บรรจุลงใน

ขันใบหนึง่ สําหรับขันอีกขันหนึ่งมีขนาดเล็กกวาใชบรรจุเงินทองหรือของหม้ัน เชน สรอย แหวน กําไล ฯลฯ 

บางทีแยกขันหมากเปน 2 คู คือ ใสหมากพลู 1 คู และใสของหมัน้ 1 คู บางท ีก็ไมแยก แตเพิ่มขันใส

ใบเงินใบทอง ถุงขาวเปลือกถั่วงาอีกขันหนึ่ง โดยไมจัดในอยูในขันหมากพลูและขันเงินขันทอง 

  การยกขันหมาก 

  เมื่อขันหมากหมั้นมาถึง จะมีเด็กเล็กๆ โดยมากใหเด็กผูหญิงซึง่ทางฝายหญิงจัดเตรียมไว

ทําหนาทีถ่ือพานหมากออกมารับ ในพานมีหมากพลูใสไวเปนจํานวนคูพอขันหมากหมั้นมาถึงเด็กจะสง

พานหมากพลูใหกับเฒาแกของฝายชาย เมื่อเฒาแกฝายชายรับแลวกจ็ะใหเงินเปนของขวัญพรอมทั้ง

คืนพานหมากใหดวย ซึ่งกอนคืนอาจรับไปเค้ียวกนิพอเปนพธิ ี
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  การนับสินสอดทองหมั้น  

  ในการตรวจนับสินสอดทองหมั้นนี ้จะตองตรวจนับกันตอหนาเฒาแกและญาติมิตรทั้งสองฝาย

เพื่อใหชวยเปนสักขีพยาน เมื่อเฒาแกฝายชายบอกใหลองตรวจนับดู ควรเปดผาคลุมขันหมากหมากมี

แหวนหรือสรอย กําไล เฒาแกจะใหฝายชายหรือวาที่เจาบาวทําการสวมใหฝายหญิงหรือวาที่เจาสาว

ของตน ตอหนาทุกคน เพื่อใหเปนสักขีพยาน ซึ่งพิธสีวมแหวนหมัน้นี้ในปจจุบันไดนาํมาใชกันมาก คือ 

ตัดข้ันตอนการยกขบวนขันหมากหม้ันออกไป เหลือเพยีงแคการนาํสินสอดและของหมัน้มาหมัน้ฝายหญิง 

และมีการกนิเล้ียงฉลองกันในหมูญาติมิตร ทัง้นี้แลว แตจะเหน็สมควร 

  ฤกษยามเกี่ยวกับการแตงงาน  

  เกี่ยวกับฤกษยามนั้น คือ ตองเปนวันดี เชนวนัอธิบดี วันธงชัย สวนเดือนทีน่ิยมแตงงานกนั 

ไดแก เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 2 และเดือน 4 แลวแตความนิยมเช่ือถือ การที่นยิมแตงในเดือน 

2 เดือน 4 หรือเดือน 6 เพราะถือเปนเลขคู ซึ่งคําวา คู หรือส่ิงทีเ่ปนคูนี ้มีความหมาย และความสําคัญ

มากในการทําพิธีแตงงานเนือ่งจากเปนพิธทีี่หญิง และชาย จะเร่ิมใชชีวติคูรวมกัน เดือนทีน่ิยมแตงงาน

กันมากที่สุด คือเดือน 6 เพราะเร่ิมเขาสูหนาฝน เดือนทีไ่มนิยมแตงงาน คือ เดือน 12 เพราะถือวา เปน

ชวงที่สุนัขติดสัด แมจะเปนเดือนเลขคูก็ไมนิยม คงเพราะในสมัยกอนชวงนี้น้าํบาไหลทวมบานเรือน 

หรือขาวปลาอาหารไมสมบูรณ การคมนาคมไมสะดวกก็เปนได แตในปจจุบันความเช่ือถือ เกี่ยวกบั

เร่ืองเดือนนัน้ ไมคอยเครงครัดเทาใดนัก 

  ปลูกเรือนหอ  

  เมื่อหมัน้กนัเสร็จแลวจึงกาํหนดวนัเดือนทีจ่ะทาํการมงคลตอไปชวงเวลาที่รอนัน้จะเปน

ชวงเวลาที่จะสรางเรือนหอ ที่เรียกวาเรือนหอนัน้หมายถงึ เรือนอันจะเปนที่อยูของชายหญิงซึง่จะทํา

การมงคลสมรสกัน ซึ่งผูใหญฝายชายจะตองปลูกเรือนหอที่บานฝายหญิงใหแลวเสร็จกอนวันมงคล

สมรส หรือบางคร้ังผูใหญฝายหญิงอาจยกเรือนที่มีอยูแลวใหเปนเรือนหอโดยคิดเอาราคาแกฝายชาย

พอสมควร 

  พิธีแตงงาน 

  ตามธรรมเนยีมไทยนั้น เมื่อทําพิธหีรือมงคลใดๆ ก็ตาม จะตองมกีารทําบุญดวยเสมอ เพื่อ

เปนความเปนสิริมงคล ดังนัน้พิธีแตงงานมีข้ันตอน ดังนี ้

  1. พิธีทาํบุญตักบาตร  สําหรับพิธทีําบุญตักบาตรของคูบาวสาวนั้น เจาภาพจะนมินตพระ

มาสวดเจริญพุทธมนต และรับอาหารบิณฑบาต โดยเจาบาว และเจาสาวรวมกนัประเคนอาหารถวาย

พระ เมื่อพระฉันเสร็จและถวายของแลวจึงกรวดน้ํารวมกันจากนั้นคูบาวสาว จะไหวพอแมและญาติ

ผูใหญของทัง้สองฝาย 
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  2. พิธีรดน้าํหรือหล่ังนําสังข  เมื่อถึงฤกษรดน้ําสังข พระสงฆผูเปนประธานจะทําการเจิม

ใหแกคูบาวสาวทีห่นาผากเปนจุดแตม 3 จุด หลังจากทําพิธีเจิมเสร็จแลว จึงทาํมงคลแฝด สวมใหคู

บาวสาวคนละขาง โดยที่คูบาวสาวจะตองไปนั่งบนต่ังรดน้ํา ใหหญิงนั่งซายชายนั่งขวา และวางมอืบน

ที่รองหรือหมอนสําหรับรองมอืและพานรับน้ําสังข การรดน้ําสังขนัน้จะเร่ิมจากพอแมของคูบาวสาว 

หรือญาติผูใหญไปตามลําดับ นิยมรดใสมือเจาสาวกอนแลว จึงรดใหเจาบาว ขณะหล่ังน้าํสังขกก็ลาว

อวยชัยใหพรใหแกคูบาวสาว ใหประสบความสุขความเจริญ อยูดวยกนัจนแกเฒา การแตงงานในสมัย

โบราณไมมีพธิีรดน้ําสังขแตจะใชพิธีซัดน้ํา พระสงฆจะเปนผูทาํพธิ ีโดยตักน้าํมนตจากบาตรซัดสาดใส

คูบาวสาว 

  3. การกนิเล้ียงฉลองพิธมีงคลสมรส  เมื่อเสร็จพิธีหล่ังน้าํสังขหรือพิธซีัดน้ําแลว จะมีการ

เล้ียงอาหารแขกผูมารวมงาน อาจมีดนตรีประกอบเพื่อความสนุกสนานคร้ืนเครงถามีการกนิเล้ียงตอน

เย็น เจาสาวมกัจะเปล่ียนจากชุดไทยเปนชุดราตรียาว หรือที่เรียกกันวาชุดเจาสาว โฆษกจะกลาวเชิญ

เจาบาวเจาสาวใหข้ึนเวท ีเพือ่ขอบคุณแขก นอกจากนี้โฆษกอาจกลาวบอกเลา ถึงความเปนมาวา 

เจาบาวเจาสาวพบกนัคร้ังแรก เมื่อไร ความรักดําเนนิตอไปอยางไร ซึ่งในชวงนี้อาจมกีารหยอกลอคู

บาวสาว หลังจากนั้นเจาบาวเจาสาวจะเดินขอบคุณแขกตามโตะตางๆ อีกคร้ังหนึง่ 

  4.  พิธีปูที่นอนและสงตัว 

   4.1  พิธีปูทีน่อน ในการแตงงานสมยัโบราณเจาบาวจะตองมานอนเฝาเรือน 

   หอ 3 คืน  คืน หรือ 7 คืน แตปจจุบันหลังงานเล้ียงฉลองพิธีมงคลสมรสก็สงตัวไดเลย 

โดยพอแมของฝายเจาสาวจะเชิญคูสามีภรรยาอาวุโสทีแ่ตงงานอยูกนิกันมาจนแกเฒา มีฐานะดี และมี

ลูกหลานที่เล้ียงงายและลูกๆ ยังมีชวีิตอยูกันทุกคนมาทาํพิธีปูทีน่อนในหองหอ หรือเรือนหอ โดยส่ิงของ

อันเปนมงคลทีใ่ชในพิธีปูทีน่อน ไดแก หินบดยา ฟกเขียว แมวตัวผูสีขาว ซึ่งทาแปงและของหอมไวทัง้ตัว 

พรอมทัง้พานถั่วทอง งาเมล็ด ขาวเปลือก จากนัน้ โปรยกลีบดอกไม แลวนอนลงพอเปนพิธีแลว จึงลุกข้ึน

เปนอันเสร็จพธิีปูทีน่อน สมัยนี้จะใชตุกตาแมวแทน หรือเพียงใหโปรยกลีบดอกไมเปนสิริมงคลกพ็อแลว 

   4.2  พธิีสงตัว เมื่อผูปูทีน่อนทําหนาทีเ่สร็จแลวเฒาแกของท้ังสองฝาย จะใหคูบาวสาว

ไปยังทีน่อน โดยเจาบาวนอนดานขวา เจาสาวนอนดานซาย พรอมกับอบรมเจาสาวใหเคารพนับถอืยํา

เกรง ซื่อสัตยตอสามี และอบรมเจาบาวใหรักใคร เล้ียงดู ซื่อสัตยตอภรรยา และปฏิบัติตอภรรยาอยาง

เหมาะสมกับหนาที่ของสามีที่ดี แลวเจาบาวเจาสาวจะกราบผูใหญ อาจจะมพีอแมของทัง้สองฝายให

โอวาทตอไป เจาบาวเจาสาวก็จะกราบพอแมของทั้งสองฝาย ก็เสร็จพธิีทุกคนจะออกจากหองหอให

เจาบาวเจาสาวอยูกนัตามลําพังจากประเพณีการแตงงานที่จัดทาํเปนพธิีการข้ันตอนตางๆ นั้น จึงนบัวามี

ความสําคัญมาก และเปนประเพณีทีง่ดงามเหมาะสม แสดงถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมดาน

จิตใจ และวัฒนธรรมทางดานวัตถุของบรรพบุรุษของไทยเราทีม่องการณไกล และมีความละเอียดออน 
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  1.3.6  ประเพณีการทําศพ 
  ศาสตราจารย พระยาอนมุานราชธน (2532: 75) ไดกลาวถึงพิธกีารทาํศพไววา คนสมัย

ดึกดําบรรพ ไดเร่ิมพิธีทาํศพข้ึน เพื่อปองกนัฝ ไมใหมาทาํความเดือดรอนแกคนเปน  และดวยหวงใย
อาลัยถงึผูที่ลวงลับไป ญาติพี่นองจึงจัดพธิีการทําศพให โดยไดแบงเหตุที่ทาํศพไว 3 ประการ 
  1. ทําพิธีเซนไหวอุทิศใหแกผูตาย โดยเขาใจวาผูตายมีลักษณะความเปนอยูคลายคลึงกับ
คนเปน ตางแตอยูกันคนละโลกเทานัน้ 

  2. ทําพิธีปดรังควาน ปองกนัฝรายมารบกวน   
  3. ทําพิธทีางลัทธิศาสนา ดวยความเคารพอาลัยรักระลึกถงึผูตาย ตองการใหผูตายไดรับ
ประโยชนแหงความสุขในโลกหนาใหมากที่สุด อันทางลัทธิศาสนาจะพึงใหได เปนการระลึกถงึคุณดวย

กตัญูกตเวท ีและไดกลาวถึงพธิีการทําศพ กรณีที่มีการตายธรรมดาคือเจ็บปวย  ทีเ่ห็นวาคนเจ็บนั้น
ไมมีทางรอดแลว  ญาติพีน่องหรือผูอยูขางหลังควรจะไดเตรียมขาวของที่จะตองใชไวเงียบๆ อยาใหมี
อาการตื่นตกใจ ลวงรูไปถึงหคูนเจ็บได เมื่อคนเจ็บหมดลมแลวใหจุดเทยีนกาละเม็ด คือไฟประจําชีวิตที่
จุดใหเมื่อวนัเกดิ  ต้ังไวขางเตียง  ไมแตะตองรบกวนผูตายกอนไฟจะหมดเลมเทียน  เมื่อทราบวาเสียชีวิตแลว 

เอาน้าํอุนจัดชบุผาหรือสําลีเช็ดถูและรีดเสนเอ็นใหกลับเรียบรอย  ถาศพนัน้อาปากหรือลืมตาอยู ใหปด
เปลือกตาเบาๆ เหมือนคนนอนหลับปกติ 
  ถาเปนการตายธรรมดาและผูตายเปนญาติผูใหญชัน้ปู ยา ตา ยาย ซึง่ถือวามีอายุมากแลว 
มีประเพณีใหเรียกประชุมญาติพี่นองลูกหลานมาประชุมกันตอหนาทาน  เพื่อเปนการส่ังเสียในชวง

สุดทายของชีวิตรวมถึงการส่ังเสียเร่ืองมรดก  ในระหวางนั้นจะมีการเชิญพระภิกษุสงฆมาหนึ่งองค         
เพื่อแนะทางสวรรคให  มกีารจุดเทียนไวทีห่ิ้งพระหวันอนเปรียบเสมือนเปนแสงสวางสงดวงวิญญาณ
ไปสูสุคติ  เมื่อทราบแนชัดวาส้ินแลว  บรรดาญาติพีน่องและลูกหลานจะกราบขอขมาลาโทษแกศพ 
  พิธีทีจ่ะตองทาํในเบ้ืองตนใหแกผูตายคือการอาบน้ําศพ  ไดแกการชาํระศพใหสะอาด       

ถาจะทําตามแบบโบราณก็ตองตมน้าํดวยหมอดิน  เก็บเอาใบไมสดซึ่งจะเปนใบอะไรก็ไดตมลงไปดวย 
และหากอนเสา ๓ กอนมาเตรียมไวกอน  คร้ันเมื่อน้าํเดือดแลวยกหมอวางลงบนกอนเสานัน้ 
  สําหรับการอาบน้ําศพนัน้ตองอาบดวยน้าํรอนกอน  เสร็จแลวจึงอาบดวยน้ําเยน็ ฟอกดวย
สมมะกรูดชําระลางใหสะอาด  ตําขมิน้ชันสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีทั่วรางกายอีกคร้ังหนึง่  ถาเปนศพ   

ผูหลักผูใหญ  นิยมเอาผาขาวส่ีเหล่ียมขนาดเทาผาเช็ดหนาขนาดใหญมาซับฝาเทาผูตายถอนเอา    
รอยฝาเทาไวสําหรับแจกแกลูกหลาน เพื่อเก็บไวเปนที่ระลึก 
  การอาบน้ําศพมีที่มาจากศาสนาพราหมณ  กลาวคือ  พราหมณถือวาการจะเขาพธิีที่สําคัญนัน้
จะชําระรางกายใหสะอาดเสียกอน  จึงจะเขาพิธี  สําหรับผูตายนั้นเขาใจกันวาจะตองไปสูโลกอ่ืน  จึงสมควร

อาบน้าํชําระรางกายใหสะอาดปราศจากมลทิน  ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงคือ ยอพิธีใหส้ันลง  จึงรดน้ําที่
มือพอเปนพิธเีทานั้น 
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  เมื่อเสร็จพิธีอาบน้าํศพแลว กม็ีการหวผีมศพซึง่ตองแบงหวีผลใหกลับมาขางละคร่ึง  การหวี

กลับมาเชนนีแ้สดงวาหวีผมสําหรับคนตายและหวีผมสําหรับคนเกิด  เมื่อหวีผมแลวตองหักออกเปน

สองทอนขวางทิ้งเสีย  หรือบางรายก็โยนลงไปในโลงศพ  โดยถือวาหวคีนตายมีมลทนิจะใชสําหรับคน

เปนไมได ถาไมหักทิ้งเสีย คนที่มชีีวิตอยูอาจจะหลงนําไปใชรวมกบัคนตายได บางรายหกัหวีออกเปน  

3ทอน แลวกลาววา ทุกฺขํ อนิจฺจํ  อนตฺตา  ซึ่งพอจะอนุโลมใหเขากบัปริศนาธรรมวา  วีดีๆ สามารถหัก

ออกไดเปน ๓ ทอนฉันใด ชีวติมนุษยก็ตองแตกดับเปนธรรมดา 

  การเอาเงินใสปากศพนัน้  ถาเจาภาพมีฐานะดีก็บรรจุดวยของมีคา เชน แหวน  ทอง  เปนตน  

สมัยนีน้ิยมใชเหรียญบาทหอดวยผาขาวและผูกชายผาใหแนน  เอาปลายเชือกใหหอยออกมานอกปาก 

หรือหอใหโตเพื่อที่จะไมใหเล่ือนลงไปในลําคอได คร้ังถึงตอนเผาจะไดเอากลับคืนออกมา กลาวกนัวา

ผูตายจะไดเอาเงนิติดตัวไปใชในเมืองผีหรือเปนการแสดงใหเห็นวาบรรดาทรัพยสมบัติที่ผูตายสะสมไว

นั้น  เมื่อตายแลวเอาอะไรไปไมไดเลย คงเหลือแตบุญกับบาปที่ติดตามมาดุจเงาของตน  ซึ่งจะสงผลให

เปนสุขหรือทกุขตามกรรมทีต่นไดกระทําไวหรืออีกนัยหนึ่งอธิบายวา  เงินใสปากศพนั้นเพื่อสะดวกแก

การคนหา หรือถาในกรณีที่เจาภาพสัญญาจะใหคาจางแกสัปเหรอภายหลัง  แตไมใสเงินไวในปากกอน  

เกรงวาสัปเหรอจะไมยอมในเวลามัดศพ  เพราะเจาภาพอาจบิดพล้ิวไมยอมจายคาจาง 

  เมื่อไดจัดการแตงตัวศพเรียบรอยกจ็ะมีการตราสังศพ  และผูที่ทาํหนาทีน่ีต้องเปนผูที่ไดฝกหัด

เคยมัดศพและเรียนรูคาถาทีจ่ะวากลาวในเวลาผูกมัดศพดวย สําหรับเชือกที่ใชตราสังศพนัน้ เปนดายดิบ

เชนเดียวกับดายสายสิญจนทบกนัจนเหนยีวใหดึงร้ังไมขาด  ซึง่ตามปกติมีขนาดโตเทานิ้วกอย 

  สวนการตราสังศพนั้นกระทาํเพยีง 3 เปลาะ กลาวคือ เปลาะแรกผูกตราสังโดยใชเชือกทาํ

บวงสวมผูกทีค่อศพแลวภาวนาคาถาวา  ปุตตา คีวา เสร็จแลวเอาเชือกนัน้โยงมาที่กลางลําตัว ทําเปน

บวงตระกรุดผูกมือในทาประนมไวที่หนาอกเปลาะหนึ่ง ภาวนาคาถาวา ธนัง ปาเท  รวมเปน 3 เปลาะ  

ซึ่งเปนปญหาธรรมแสดงใหเห็นวาบุตรเปนเสมือนหวงผูกคอ ภรรยาเปนหวงผูกมือ และทรัพยสมบัติ

เปนหวงผูกเทา บวงทั้ง 3 เปลาะนีท้ี่มัดสัตวโลกไวในวัฏสงสาร ใหจมอยูในหวงแหงความทุกขไมใหหลุด

ไปได หากเมื่อใดไดตัดบวงนี้ขาดแลวจึงจะพนทุกขได 

  เมื่อเสร็จแลวหอดวยผาขาวยาว 2 ทบ โดยใหชายผาทั้งสองอยูทางศีรษะสําหรับขมวดเปน

กนหอย  แลวมัดดวยดายดิบขนาดนิว้มือมัดข้ึนมาเปนเปลาะๆ เพื่อกนัไมใหเบงขยายตัวไดในเวลาศพ

อืดข้ึนโดยมัดข้ึนมาเปนเปลาะๆ เพื่อกนัไมใหเบงขยายตัวไดในเวลาศพอืดข้ึนโดยมัดข้ึนมาต้ังแตเทา

จนถงึชายผาทีข่มวดเปนกนหอย  แลวผูกเขากันใหแนนเหนือศีรษะ  โดยใหเหลือชายเสนดายที่มัดนั้น

ปลอยไวพอสมควรที่จะเปนสายยาวออกมานอกโลงได  เสร็จแลวยกศพที่มัดแลวนัน้วางลงในโลงศพใน

ลักษณะนอนตะแคง  เพือ่วาเวลาศพเบงพองข้ึนจะไดไมดันโลงทัง้ 2 ขางใหแตกแยกออก ทาํใหน้าํเหลือง

ร่ัวไหลออกมาได 
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  การหอศพนี้มัดข้ึนมาต้ังแตเปน 5 เปลาะ  ซึ่งเปนปญหาธรรมใหระลึกถึงเบญจขันธวา   
รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ  ทั้ง 5 นี้ เปนของไมเที่ยง มีเกิดข้ึน     

ในเบ้ืองตน  มผัีนแปรไปเปนของคนอ่ืนหมด  ไมมีส่ิงใดเลยที่เปนของของเรา 
  มีประเพณีนยิมใหผูเปนเจาภาพกระทาํเพือ่อุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย  และเปนการประกาศ
ใหไดทราบวาผูใดเปนผูสืบสกุล  ผูที่มาเยี่ยมเคารพศพจึงมีโอกาสที่จะรวมทําบุญและมาเยี่ยมผูสืบสกุลดวย  
นอกจากนัน้การสวดหนาศพหรือการสวดพระอภิธรรมยงัเปนเร่ืองสอนคนท่ียงัมีชวีิตอยูจะไดพิจารณา

ในมรณานสุสติกัมมัฏฐาน คือ ใหมีสติระลึกถงึความตายอยูเสมอ เพราะบทสวดกลาวถึงความไมเทีย่งแท
ของสังขาร 
  การสวดหนาศพจะสวดตลอดทั้ง 7 คืน หรือ 3 คืนก็ได  ตามแตความสะดวกของเจาภาพ  
พระสงฆที่ไดรับนิมนตมาสวดศพใชบทสวด มาติกา  และมักมีคําแปลเพื่อใหผูมาฟงสวดไดเขาใจดวย

เนื้อความในบทสวดเปนการปลอบใจเจาภาพ และผูอยูขางหลังใหตระหนกัวา ความตายเปนของธรรมดาที่
ไมมีใครหลีกหนีได 
  เมื่อพธิีสวดหนาศพผานพนไปแลว  ถาเจาภาพยังไมพรอมที่จะกระทาํการฌาปนกิจก็จะมี
การบรรจุศพเก็บไวกอน  ในการนี้เจาภาพจะตองตกลงกบัเจาหนาที่ของวัดใหปนดินกอนเล็กๆ หอดวย

กระดาษสีดํา สีขาว ใหเพยีงพอกับจาํนวนแขกใสในที่บรรจุศพดวย  เขาใจกนัวาอาจจะเปนคาเชาทีห่รือ
ซื้อที่ใหผูตายอาศัย 
  เมื่อไดเตรียมการทกุอยางพรอมแลว  และไดเวลาเชิญศพจากศาลา  นิยมนิมนตพระ 10 
ถึง 20 รูป มาบังสกุลกอนจึงจะยกศพ ในขณะที่เชิญศพไปบรรจุใหนมินตพระ 1 รูป นาํทาง ตอจากนั้น

ลูกหรือหลานเชิญเคร่ืองทองนอย  หรือใชกระถางธูปแทนก็ได  บางรายจะมีการใหลูกหลานเชิญเคร่ือง
ทองนอย หรือใชกระถางธูปแทนก็ไดบางรายจะมีการใหลูกหลานเชิญรูปหนาศพไปดวย  การกระทํา
เชนนี้เชื่อวาพระสงฆที่เดินนาํหนาและแสงสวางของเทียนธูปจะสงผูตายไปสูสุคติ  จึงมีธรรมเนียมที่
พระผูนาํหรือผูตามไมใหเหลียวหลัง  เพราะถือวาผูตายจะไปสูสุคติโดยไมมีความหวงใย  เมื่อศพถึงที่  

ที่จะบรรจุใหวางในที่บรรจุเพียงคร่ึงหนึ่งกอน 
  จากนั้นเจาภาพจะทอดไตรหรือจีวรสบงใหพระที่นําศพบังสุกุลแลวจึงเล่ือนหีบศพใหเขาขางใน
โดยเรียบรอย  หลังจากนัน้เชิญแขกทําพิธบีรรจุซึ่งควรจะนําดอกไมมาดวย  (ในปจจบัุน เจาภาพไดแจก

ดอกไมดวย เพือ่ความสะดวกแกแขกที่มา) เอาวางไวบนหบีหรือขางหีบพรอมกับดินหรือสตางคที่เตรียมไว  
การที่ตองมีกอนดินวางไวเขาใจวาในสมัยโบราณตองขุดพื้นดินจริงๆ ใหกวางยาวและลึก  เพื่อจะได
วางหีบลงไปแลวกลบดินใหเรียบรอยเรียกวา  ฝงศพ  ตอมาจึงไดมีการดัดแปลงโดยการกออิฐถือปูน
ขนาดใหหีบสอดเก็บไวขางในไดแลวปดฝายาซีเมนตถือสมมุติวาฝงไวใตดินและเรียกวา  บรรจ ุ

  เมื่อเจาภาพตกลงใจวาจะเผาศพแลว  จะตองติดตอกับทางวัดเพื่อขอจองเมรุใหเปน    
การเรียบรอย  จากนัน้เจาภาพจะออกบัตรเชิญไปยังญาติพี่นองและผูที่เคารพนับถือ 
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  กอนจะถึงวันเผาหนึ่งวัน  มปีระเพณีนาํศพจากที่บรรจมุาต้ังที่ศาลา  เพื่อบําเพ็ญกศุลอีก

คร้ังหนึ่ง เชน ถวายภัตตาหารเพล แกพระสงฆ ตอนบายมีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ ตอนคํ่านิมนต

พระสงฆสวดพระอภิธรรม หรือจะทาํเฉพาะการสวดพระอภิธรรมอยางเดียวก็ได  ข้ึนอยูกับความประสงค

ของเจาภาพ 

  คร้ันถึงวันเผาเมื่อกอนที่จะยกศพข้ึนเมรุนัน้  มีประเพณียกศพเวียนเชิงตะกอนจากซายไป

ขวาใหครบ ๓ รอบ ซึ่งมีความเช่ือที่เกิดจากปริศนาธรรมในแงวา  สรรพสัตวทัง้หลายตองเวยีนวายอยู

ในภพทัง้ 3 

  อันเปนการเตือนสติผูที่ยงัมีชวีิตอยูใหระลึกถึงตัว จะไดประกอบการบุญการกุศล  เพือ่หลีกหนี

จาการเวียนวายตายเกิดในภพท้ัง 3 นี้  บางทานวาทีเ่วยีน ๓ รอบ  ไดแก  พระไตรลักษณ หรือลักษณะ 

๓ ประการของสรรพส่ิงทั้งหลายทีม่ีสภาวะ  อนิจจัง  ทุกขัง  และอนัตตา  คือ เกิดมาก็เปนทกุข  มคีวาม

ปรวนแปรและในที่สุดก็ตายจะเอาอะไรไปก็ไมได  เทากับเปนเคร่ืองเตือนสติแกผูที่ยังมีชวีิตอยูวาสมควรจะ

ประพฤติปฏิบัติตนอยางไร 

  การเผาศพนีถ้อืวาเปนการลากันเปนคร้ังสุดทาย  ผูไปเผาจึงตองนาํธูปเทียนดอกไมไปเปน

เคร่ืองขมาศพ  และกอนทีจ่ะใสธูปเทยีนดอกไมไปเปนเคร่ืองขมานัน้ ควรกลาวในใจทํานองวา  ส่ิงใดที่

กระทําผิดไวซึ่งกันและกันทั้ง กาย วาจา ใจ  จะยกใหกันและกันจนหมดสิ้นอยูไดมีเวรตอกันอีกเลย     

จงเปนสุขๆ เถดิ  

  เมื่อถึงเวลาจะเผาศพ  มีประเพณีลางหนาศพ  กลาวคือ  นาํมะพราวมาหนึ่งผลแลวทุบ

เอาน้าํมะพราวรดลงบนหนาศพ  เรียกวา  ลางหนาศพ 

  เมื่อเผาศพแลวในตอนรุงเชาเจาภาพจัดขาวของถวายพระรวมสามหาบ  ซึ่งมีหมอแกงเชิงกราน  

(จะเปลี่ยนเปนอ้ังโลก็ได  เพราะเชิงกรานหาไดยาก)  บรรจุดวยขาวสาร  พริก  หอมกระเทียม  กะป 

และส่ิงอ่ืนๆ ขอใหเปนเคร่ืองเสบียงกรัง  ใสไวในสาแหรกขางหนึง่  สวนสาแหรกและคานใหพนัผาขาว

หรือมิฉะนัน้ทาดินสอพอง  แลวใหลูกหลานหรือญาติ 3 คนนุงขาว  เปนผูหาบคนละหาบ นอกจากนั้น

จัดใหคนถือผาไตรเดินนําหนาอีกหาบละหนึ่งคน  โดยเดินเวียนรอบกองฟอนทางซายคนละ 3 รอบ 

เวลาเดินจะรองกูวูๆ คนละ 3 คร้ัง และคนอ่ืนจะกูขานรับ แลวนําหาบไปถวายพระ คือ เอาไปต้ังเรียง

เอาไวที่อาสนสงฆ เจาภาพนําผาไตรไปทอดที่กองฟอน นิมนตพระ 3 รูปมาซักผาบังสุกุลเสร็จแลวถวาย

ของในหาบ ตอจากนั้นพระสงฆสวดยถาสัพพ ี เจาภาพกรวดน้ําอุทศิใหแกผูตาย เปนเสร็จพธิี สําหรับ

การเดินรอบกองฟอน 3 รอบนั้น  เปนปริศนาธรรมวา สัตวทั้งหลายตองเวียนวายตายเกิดอยูในสภาพ

ทั้ง 3 และถายงัไมถึงอมตธรรมอยูตราบใดแลว จะพนไปจากภพทั้ง 3 นั้นไมได  และที่กูเรียกวูๆ 4 คร้ัง  

แสดงวาไมทราบวาผูตายไปเกิด ณ ที่ใด จงึไปกูเรียกเพื่อใหรูวาบรรดาญาติพี่นองไดทําบุญอุทิศสวน

กุศลสวนบุญไปใหแลว 
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  เมื่อเสร็จพิธีเดินสามหาบแลว  จะมีการแปรรูปเก็บอัฐิ และกอนที่จะแปรรูปนั้นควรสังเกต

กองฟอนวา จะมีรูปอะไรปรากฏอยูบาง การแปรรูปนั้นในคร้ังแรกทํารูปกองกระดูกนั้นใหเปนรูปคนนอนหงาย  

หนัศีรษะไปทางทศิตะวนัตกโดยสมมุติวาตายแลว  จงึนิมนตพระมาชักบังสุกลุตาย เสร็จแลวลบรูปเดิม

เสียแลวทาํรูปข้ึนใหม  ใหเปนรูปคนหนัศีรษะไปทางทิศตะวันออกสมมุติวาเกิด  บางรายเจาภาพเอา

แกวแหวนเงินทองโปรยลงบนกระดูก  ประพรมดวยของหอม แลวจึงนมินตพระมาชักบังสุกุลเปน เมื่อ

พระบังสุกุลเสร็จแลว  บุตรหลานจะชวยกนัเก็บเอาไปรักษาไวโดยถือวาเปนอัฐเิงนิอัฐิทอง เปนของดีมี

สิริมงคล สวนการเก็บอัฐนิั้นเลือกเก็บเอาอัฐิศีรษะแขนขาและตัว  อยางละเล็กอยางละนอยนําไปรักษา

ไวในโกศ สวนอัฐินอกนั้นรวมทั้งเถาถานจะเก็บรวบรวมไวกอนแลวนําไปบรรจุไวในเจดีย หรือ ณ ที่ใด

ตอไปในวันหลังตามแตจะพจิารณาเห็นสมควร  การเกบ็อัฐิไวนี้เปนเหตุนาํมาบําเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนา

ผลสงผลไปใหดวยกตัญูกตเวทีซึง่ทาํใหเกิดประเพณีในการทําบุญอัฐิ 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนงัสืออานเพิม่เติมเปนส่ือการสอนชนิดหนึง่ที่ใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูอาน 

ทั้งทางดานสติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ ไดมีผูใหความหมายของหนงัสืออานเพิม่เติมไวดังนี ้
 2.1 ความหมายของหนังสอือานเพิ่มเติม 
 นิศา ชูโต และคณะ (2524: 69) ไดกลาวถงึ หนงัสืออานเพิม่เติม สรุปไดวา หนงัสืออานเพิ่มเติม 

เปนแบบเรียนอีกประเภทหนึ่งแตไมบังคับใช เพียงแตกระทรวงศึกษาธิการระบุรายช่ือไวในคําส่ัง

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกําหนดแบบเรียนสําหรับเลือกใช ใหโรงเรียนจัดหาไวสําหรับหองสมุด

โรงเรียน หนงัสือประเภทนี้เคยเรียกวา หนังสืออานประกอบ หรือหนงัสืออานเพิ่มเติมนี้จะมีเนื้อหา

อางอิงหลักสูตร แตมีรายละเอียดมากกวา  เขียนชวนอานมากกวาแบบเรียน เพื่อใหนักเรียนไดอาน

เพิ่มเติมดวยตนเอง หนังสืออานเพิ่มเติมจะมีระบุไววา สําหรับเด็กระดับใด วิชาใดหนังสือประเภทนี้

โรงเรียนจะไมบังคับใหนักเรียนซ้ือ 

 บันลือ พฤกษะวัน (2524: 58 – 59) ไดใหความหมายไววา เปนวัสดุการอานประเภทหนึ่ง ที่

มิใชแบบเรียน แตเปนหนงัสือเพิ่มเติมที่เด็กสามารถเลือกอานได ทั้งในและนอกเวลาเรียนนักเรียนอาจ

ใชไดในหลายลักษณะ เชน อานเพื่อคนควาหาคําตอบ อานเพื่อขยายประสบการณใหลึกซึ้งเฉพาะเร่ือง 

อานเพื่อความเพลิดเพลิน เพือ่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 ชม ภูมิภาค (2524: 129) ไดใหความหมายของหนงัสืออานประกอบไววา หนงัสืออานประกอบ 

หมายถงึ นวนิยาย หรือไมใชนวนิยายก็ไดที่ใชเพิ่มเติม หนงัสือเรียน เพื่อเพิม่พูนความสมบูรณแกประสบการณ

ในช้ันเรียน เพื่อสนองความแตกตางของบุคคลในดานความสามารถในการอาน ความสนใจ และ

ประสบการณ 
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 ปราณี เชียงทอง (2526: 76) และ ภิญญาพร นิตยะประภา (2534: 39) ไดกลาวถงึหนังสือ

อานเพิ่มเติมไวตรงกันสรุปไดวา หนงัสืออานเพิ่มเติม เปนแบบเรียนอีกชนิดหนึ่ง ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกําหนดไว แตเปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมไปจากหนังสือแบบเรียน หรือเพิ่มเพื่อประกอบ

หนงัสือแบบเรียนใหสมบูรณข้ึน เปนหนังสือที่มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะใหความรูเพิ่มเติม

แลว การเสนอเร่ืองหรือการเขียนนาอาน และอานเพลินกวาหนงัสือแบบเรียน ซึ่งสวนใหญมักจะมีแต

ขอเท็จจริง สําหรับเด็กเร่ิมอานหนงัสืออานเพิม่เติม จะชวยใหการอานแตกฉานข้ึน 

 ฉววีรรณ คูหาภินันทน (2527: 3) ไดใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม สรุปไดวา หนงัสือ

อานเพิ่มเติม คือ หนงัสือทีน่กัเรียนอานแลวไดความรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางลึกซึ้ง และกวางขวางยิง่ข้ึน 

เปนการเสริมเนื้อหาทีม่ีอยูในหนังสือเรียน หนังสือเหลานี ้อาจเขียนข้ึนตาม 8 หลักสูตร หรือบางเลม

เปนหนงัสือทีม่ีในทองตลาด แตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวของ และเสริมหลักสูตร ก็อาจใชเปนหนงัสืออาน

เพิ่มเติมได หนังสือเลมใดเลมหนึง่ อาจใชไดกับหลายชั้นและหลายกลุมประสบการณ 

 ศิวภร โควศวนนท (2533: 13) ไดสรุปความหมายของหนังสืออานประกอบวา เปนหนังสือที่

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหนักเรียนเลือกอานตามความสนใจ และความสามารถเพื่อสงเสริมให

นักเรียนไดคนพบความสามารถ และความสนใจในการอานของตน 

 กรมวิชาการ (2534: 67) ไดใหความหมายเกี่ยวกับหนงัสืออานเพิ่มเติมไววา หนงัสืออาน

เพิ่มเติม หมายถึง หนังสือทีม่ีสาระอิงหลักสูตร สําหรับใหนกัเรียนอาน เพื่อศึกษาหาความรูเพิม่เติม

ดวยตนเอง ตามความเหมาะสมกับวยั และความสามารถในการอานของแตละบุคคลหนังสือประเภทน้ี 

เคยเรียกวา หนังสืออานประกอบ 

 ถวัลย มาศจรัส (2538: 3) กลาวถงึหนงัสืออานเพิ่มเติมไววา หนงัสืออานเพิ่มเติมเปนหนังสือ

ที่มีสาระองิหลักสูตร สําหรับใหนกัเรียนอาน เพื่อศึกษาหาความรูเพิม่เติมดวยตนเองตามความเหมาะสม

ของวัย และความสามารถในการอานของแตละบุคคล 

  จิตรลดา สุวัตถกิุล (2526: 18) ไดเพิม่เติมวาหนังสืออานเพิ่มเติม คือ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ 

แนะนําใหนักเรียนใชในการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และฝกทักษะการอาน เพิ่มความเขาใจเนื้อหาวิชาที่

เรียน ซึ่งอาจจะเปนหนงัสือสารคดีหรือบันเทิงคดี  

 จากความหมายของหนงัสืออานเพิ่มเติมทีก่ลาวมาขางตน สรุปไดวา หนังสืออานเพิ่มเติมเปน

หนงัสือที่จัดทาํข้ึน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกวางขวางข้ึน นอกเหนือจากหนังสือเรียนในหลักสูตรและมี

เนื้อหาสาระทีน่าสนใจเหมาะสมกับวยัและความสามารถในการอานของนักเรียน ผูอานสามารถเลือก

อานไดตามความสามารถ และความสนใจ โดยที่ผูอานสามารถศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองทั้งในเวลา 

และนอกเวลาเรียนเพื่อเพิม่เสริมความรู ประสบการณ เพิ่มทกัษะการอาน อันเปนทางหน่ึงทีจ่ะชวยให

นักเรียนไดประสบการณและความรูเพิ่มเติมจากในบทเรียน 
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 2.2 ความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนังสือ เปนเคร่ืองมือส่ือกลาง ที่จะทาํใหมนุษยมีความรูหลากหลายและกวางขวางข้ึน  

โดยเฉพาะในวัยเรียน เปนวัยเร่ิมตนแหงการศึกษาหาความรู หนังสือจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

กระบวนการจดัการเรียนรู   ดังนัน้หนังสืออานเพิ่มเติมจงึมีความสําคัญชวยเสริมคุณคาใหนกัเรียน    

รักการการอานหนังสือ  

 สุดใจ เหลาสุนทร (2525: 111) ไดกลาวถงึความสําคัญของหนงัสืออานเพิม่เติมวา นักเรียน

ไดอานมาก จะเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึง่ที่ทาํใหเกิดความรูกวางขวางงอกงาม 

 กองวิจยัทางการศึกษา (2529: 98) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนงัสือสงเสริมการอานหรือ

หนงัสืออานเพิม่เติมไวโดยสรุปวา หนังสือสงเสริมการอานจะชวยสงเสริมความเจริญงอกงามทัง้ทางดาน

ปญญา ทางดานอารมณ และทางดานสังคม ตลอดจนการปลูกฝงอุดมคติอันดีงามในการดํารงชีวติ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2531: 5 – 6) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนงัสือ 

 อานเพิ่มเติมไว 2 ประเด็น ดังนี ้

 1.  สําหรับครู ที่ทาํหนาที่สอน และชวยนักเรียนใหมีความรูตามทีห่ลักสูตรกําหนดหรือตาม

เนื้อหาทีม่ีในหนังสือเรียน จําเปนที่ครูจะตองมีความรูมากกวาที่ปรากฏในหนังสือเรียน ครูจะตองหา

ความรูเพิม่เติมจากหนงัสืออ่ืนๆ เพื่อเตรียมการสอน เพือ่ตอบคําซักถาม ตลอดจน เพื่อแนะนําให

นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม ในเร่ืองราวตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองใหกวางขวางข้ึนตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร ครูจึงตองรูจักหนังสืออ่ืนๆ ดังกลาวใหมากพอที่จะทราบวา หนังสือเลมใด    

มีความยากงาย เหมาะสมแกนักเรียนที่จะอาน และทาํความเขาใจไดเอง 

 2.  สําหรับนักเรียน ถานักเรียนอานหนงัสือสําหรับวชิาหนึง่เพียงเลมเดียว ความรูที่ไดคงจะ

แคบไป เพราะหนงัสือบรรจุเนื้อหา สารประโยชน ตามทีห่ลักสูตรกําหนด เพื่อหวังผลใหเกิดแกนักเรียน

ในระดับปานกลางเทานัน้ การไดมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนการไดแลกเปล่ียนความรู

ที่ไดศึกษามาถายทอดความคิดระหวางกนั จะชวยใหนกัเรียนบรรลุเปาหมายของหลักสูตรไดดีข้ึน 

 นอกจากนี ้กรมวิชาการ (2534: 68) กลาววา หนังสืออานเพิม่เติม นอกจากจะเปนเคร่ืองมือ

สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังมีบทบาทที่สําคัญ คือ 

 1.  สงเสริมความรู และประสบการณตาง ๆ ใหกวางขวาง และลึกซึ้ง มีเนือ้หาสาระที่เกีย่วกับ

ความรู หรือทักษะ ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลายเร่ือง ซึ่งเปนประโยชน

แกผูอานในการดําเนินชีวิต การศึกษาหาความรู รวมทัง้กอใหเกิดความเจริญงอกงาม และพัฒนาการ

ในดานตางๆ 
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 2. สงเสริมสติปญญา มีลักษณะที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา การสงเสริมหรือเปด

โอกาสใหผูอานไดพัฒนาทักษะในการสังเกต การตีความ การเปรียบเทียบ การใชเหตุผลการจําแนก

แจกแจง การวเิคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ตลอดจนนาํความรูและทักษะเหลานัน้ไปใชให

เปนประโยชนในการแกปญหาตางๆ 

 3.  สงเสริมเจตคติที่เหมาะสม สอดแทรกแนวความคิดที่ชวยใหผูอานเกดิเจตคติที่เหมาะสม

ในการนําความรูไปใช ตามแนวทางทีพ่ึงประสงคใหเปนประโยชนแกตน และสวนรวม 

 4.  สงเสริมความเขาใจ เปนการเสนอเนื้อหาสาระในลักษณะที่สงเสริมใหผูอานสามารถทํา

ความเขาใจเร่ืองราวได การใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับความรู และประสบการณทางดานการใช

ภาษาของผูอาน เสนอเนื้อหาตามลําดับข้ันตอนของความรู และตามพัฒนาการทางสติปญญาของ

ผูอาน การใหตัวอยางที่เหมาะสม ตลอดจนใชเทคนิควิธี หรือเคร่ืองสงเสริมความเขาใจอื่นๆ เชน 

ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คําถาม อภิธานศัพท เปนตน 

 5.  สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง มีลักษณะทีก่ระตุนใหผูอานเกดิความสนใจ และ

กระตือรือรนทีจ่ะศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเขียนควรพิจารณาเสนอเร่ืองราวที่เด็กแตละวัยสนใจ 

เนนใหเห็นความสําคัญและประโยชนของเร่ืองราวที่เสนอ ซึ่งสัมพันธเกี่ยวของกับผูเรียน สอดแทรก

คําถามยั่วยุตางๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสืออ่ืนๆ ที่ผูอานอาจจะไปศึกษาใหกวางขวาง และลึกซึง้ข้ึน

ตามความสนใจของตนเองได 

 จากความสําคัญของหนงัสืออานเพิ่มเติมดังกลาวขางตน สามารถสรุปความสําคัญของ

หนงัสืออานเพิม่เติม ไดวา หนังสืออานเพิ่มเติม เปนส่ือการสอนท่ีสําคัญทั้งตอผูเรียนและผูสอน เปน

หนงัสือที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดนิสัยรักการอานหนงัสือที่มีประโยชนซึ่งจะชวยใหผูอานมีความรู

มากข้ึน   รูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูตางๆ ปลูกฝงใหมีความคิดสรางสรรค ชวยการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนออน เสริมความรูของนักเรียนที่เรียนเกง อีกทัง้ยังชวยใหผูอานพัฒนาท้ัง

สติปญญา อารมณและสังคม อีกดวย 
 
 2.3 ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนงัสืออานเพิม่เติมมจีุดประสงคใหผูอานไดเนื้อหาสาระ ความรู และความเพลิดเพลินไดมีผู

แบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม ดังนี ้

 กรมวิชาการ (2534: 70) ไดแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม คือ 

 1.  รูปแบบเรียงความ สามารถแบงเปนประเภทยอยๆ ได ดังนี ้

  1.1 การเขียนอธิบาย 

  1.2 การเขียนบรรยาย 
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  1.3 การเขียนอภิปราย 

  1.4 การเขียนเปรียบเทียบ 

  1.5 การเขียนสืบคน 

  1.6 การเขียนแกปญหา 

  1.7 การเขียนวิเคราะห 

  1.8 การเขียนพรรณนา 

 2. รูปแบบนิทาน 

 3. รูปแบบนิยาย 

 4. รูปแบบคําประพันธ 

 สวนใหญหนงัสือที่มุงเสนอความรู ความคิดรวบยอด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

มักจะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบเรียงความมากกวารูปแบบอ่ืน และโดยทั่วไปแลวหนังสือเลมหนึ่ง 

มักจะเสนอเนือ้หามากกวารูปแบบเดียว 

 ลมุล รัตตากร (2529: 48) ไดสรุปประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิม่เติมที่เด็กและเยาวชน

ชอบอาน ดังนี ้

 1.  การเขียนสารคดี 

 2.  การเขียนบันเทิงคดี 

  2.1 การเขียนนวนิยาย 

  2.2 การเขียนเร่ืองส้ัน 

 3.  การเขียนนทิาน 

 4.  การเขียนรอยกรอง 

 จินตนา ใบกาซูยี (2533: 24) ไดแบงประเภทหนังสือสําหรับเด็กออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

 1.  หนงัสือเรียน ซึ่งใชเรียนในโรงเรียน มุงใหความรูตามหลักสูตรเปนหลักใหญ 

 2.  หนงัสืออานทัว่ไป ที่มิใชหนงัสือเรียน ซึ่งมุงหมายใหความรู หรือความเพลิดเพลินอยางใด

อยางหนึ่ง หรือใหทัง้ความรูและความเพลิดเพลินควบคูกันไป แบงออกไดหลายลักษณะ เชน หนงัสือ

ภาพ หนงัสือภาพประกอบเร่ือง นิทาน นิยาย สารคดีประเภทตางๆ 

 3. นิตยสาร วารสารและการตูน ซึ่งเปนหนังสือที่มุงหมายใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินและ

สาระความรูควบคูกันไป โดยมีเนื้อหาเปนเร่ืองส้ันๆ อาจจบในตัวเอง ในฉบับเดียว กันหรือตอเปนตอนๆ 

ในแตละฉบับก็ได 
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 จากแนวคิดตางๆ ในการแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม ดังที่ไดกลาวมาสรุป

ไดวา ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิม่เติมม ี2 ประเภทใหญๆ คือ การเขียนรอยแกว ซึ่งอยูในรูป

ของสารคดี นทิาน บันเทิงคดี ประเภทที่สอง คือ การเขียนแบบรอยกรองเปนการแตงดวยคําประพันธ

ประเภทรอยกรอง เชน คําคลองจอง กลอน กาพย เปนตน ซึ่งผูเขียนจะใชรูปแบบใดในการเขียนนั้น

ข้ึนอยูกับความชํานาญ วัตถุประสงค และลักษณะของเนื้อหาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความ

สนใจของผูอานเปนสําคัญ 
 
 2.4 ลักษณะของหนังสืออานเพิ่มเติมที่ดี 
 หนงัสืออานเพิม่เติมที่ดีนั้นจะตองเปนหนังสือที่มีสวนชวยสรางสรรคและพัฒนาผูอานใหมี

ความรู ความเขาใจในเนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติม ซึ่งมีผูศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของหนังสืออาน

เพิ่มเติมที่ดีไวหลายทาน ดังนี ้

 ทัศนีย ศุภเมธี (2527: 159 – 190) กลาวถงึลักษณะของหนงัสืออานประกอบที่ดีที่สามารถ

นํามาใชพฒันานักเรียนได มีลักษณะ ดังนี ้

 1.  เนื้อหาของหนังสืออานประกอบ ผูเขียนจะตองใหอยูในขอบขายของหลักสูตรโดยมีความ

มุงหมายเพื่อสงเสริมทกัษะดานการอาน และเสริมความรูในวิชาใดวชิาหนึ่ง โดยเฉพาะ 

 2.  หนงัสืออานประกอบควรมีรูปภาพประกอบ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาควรมีรูปภาพ

มากๆ การมีรูปภาพประกอบ เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการอานไปดวยและรูปภาพ 

ยังเปนเคร่ืองมือในการตีความจากเนื้อหาของแตละหนา และรูปภาพที่ดีตองเปนการสรางเสริม

ความคิดสรางสรรคใหแกผูอานดวย 

 3.  หนงัสืออานประกอบในแตละระดับชั้นควรมีเนื้อหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับวยัและ

ความสามารถในระดับชั้นนัน้ๆ และเนื้อหาควรมีความสนุกสนาน โดยมีความเคล่ือนไหว  เชน เขียนให

เปนลักษณะทีม่ีตัวละครดําเนินเร่ืองราว จึงจะทําใหนาสนใจชวนอาน 

 4.  ภาษาแตละคําที่ใชในหนังสืออานประกอบ ถาเปนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 – 2 ควรใช

ประโยคส้ันๆ ใชคําส้ันๆ ใชคําซํ้าๆ กันใหมาก เพื่อเปนการสงเสริมการจําคํา และคําที่ใชควรเปนคําพื้นฐาน 

และคําที่มีอยูในหนังสือแบบเรียนของเด็ก สวนระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่3 – 4 ควรใชประโยคยาวข้ึน 

ใชวลีขยายประโยค หรือใชประโยคซอนที่พอเขาใจงายไดบางสวนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 

การใชภาษาแตละเร่ืองราวทีเ่ขียนติดตอกนัยาวไดมากข้ึน 

 5.  หนงัสืออานประกอบ ควรมีรูปเลมกะทัดรัด เหมาะมือ และทนทาน ชื่อเร่ืองตองนาสนใจ 

และสอดคลองกับเนื้อเร่ือง 
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 6.  เนื้อหาและรูปภาพควรมีความสัมพันธกัน และจะตองแสวงหาความเปนจริงทั้งนี้แลวแต

ชนิดของเนื้อหาและจุดมุงหมาย 

 7.  หนงัสืออานประกอบควรจะมีกิจกรรมทายเลม เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ หลังจากได

อานหนงัสือแลว เชน การต้ังคําถาม การวาดภาพ ระบายสี เปนตน 

 สุพัตรา ชุมเกตุ (2522: 34) ไดกลาวไววา หนงัสืออานประกอบที่ดีจะตองมีเนื้อหาทางวชิาการ

แทรกอยูในเนือ้ที่สรางข้ึนในลักษณะของเร่ืองส้ัน โดยไมรูสึกวา เปนหนงัสือเรียน ใชชื่อเร่ืองทีน่าสนใจ

และมีภาพประกอบ  

 ประกิต วัฒนานุกจิ (2533: 76) ไดกลาวถงึ ลักษณะของหนงัสืออานประกอบที่ดีวา จะตองมี

การพิมพภาพและตัวอักษรชัดเจน ชื่อเร่ืองและภาพใหดึงดูดความสนใจ ขนาดของตัวอักษรและรูปเลม

เหมาะสมกับอายุ จัดหนาหนงัสือโปรงตา ภาพกบัตัวอักษรไมทับกัน คุณภาพของกระดาษดี เนื้อหาถูกตอง 

สนุกเราใจ ไมยาวหรือส้ันเกนิไป ภาพประกอบประณีต สีสวยสอดคลองกับเร่ือง และขนาดของรูปเลม 

 จากขอความดังกลาว สรุปไดวา ลักษณะของหนงัสืออานประกอบที่ดีนั้น ตองมีเนื้อหาสาระ

ตรงกับความสนใจของผูอาน  เนื้อหาใหความรูแตกตางจากหนงัสือเรียนทัว่ไป ใหความเพลิดเพลินใน

การอาน เหมาะสมกับวยั ขนาดของเร่ืองไมส้ันหรือยาวเกนิไป มีการจัดพิมพและการจัดรูปเลมที่ดี มี

ภาพประกอบและช่ือเร่ืองที่สอดคลองกัน และดึงดูดความสนใจไดดี นอกจากนี้ตัวอักษรทีใ่ชควรเหมาะสม

กับผูอานแตละวัย 
 
 2.5 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม จะตองสรางตามความสนใจในการอานของผูอานแตละวัย  

การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมจะตองมีเกณฑสรางที่เหมาะสม และเอ้ือประโยชนตอผูอานมากทีสุ่ด 

นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูอานแตละวัย ใหความรู ความเพลิดเพลิน สงเสริม

ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ซึ่งมผูีศึกษา และต้ังเกณฑในการสรางหนงัสือ เพื่อนาํมาใชเปน

หนงัสืออานเพิม่เติมไว ดังนี ้

 ลมุล รัตตากร (2529: 48) ไดกลาววา ผูเขียนตองเขาใจธรรมชาติของวัยรุน ทราบความสนใจ

เกี่ยวกับการอานของวัยรุน รักการเขียนหนงัสือ มีประสบการณในเร่ืองที่จะเขียน มีจนิตนาการ และ

ความทันสมัยอยูเสมอ 

 จินตนา ใบกาซูยี (2534: 16) ไดกลาวถงึส่ิงที่ควรรูสําหรับการเขียนเร่ืองสําหรับเด็ก สรุปได 

ดังนี ้
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 1.  เนื้อหา วัตถุประสงคชัดเจนเพียงเร่ืองเดียว เร่ืองชัดเจนไมสับสนยุงยากความยากงายให

เหมาะสมกับวยัของเด็ก เนื้อหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ตัวละครแสดงความเคล่ือนไหวใชตัวละครไมมาก 

ใชภาพดําเนินเร่ืองแทน ไมมีบทบรรยายมากเกนิไป 

 2.  รูปแบบการเขียนเนื้อหามีทั้งนิทาน นิยาย นิทานพื้นเมือง เร่ืองส้ัน สารคดี บทความ      

บทละคร บันทึกเร่ือง เรียงความ รวมทั้งฉันทลักษณทุกรูปแบบ จะมีเร่ืองราวอยูดวยและใชรูปแบบ    

อยางเหมาะสมกลมกลนื อานเขาใจงายและรูเร่ืองเร็ว 

 3. รูปภาพเปนส่ิงสําคัญ เด็กเล็กควรมีรูปภาพ อาจเปนภาพการตูน คือภาพลายเสน ภาพถาย 

หรือภาพวาดเหมือนจริง ภาพจะตองเนนภาพสี โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ภาพจะตองชัดเจนถูกตอง 

ไมเลอะเลือน 

 4.  ภาษาและสํานวนที่ใชงายๆ ประโยคส้ันๆ คําซํ้าชวยในการเรียนภาษา ใชภาษาที่ถูกตอง

ตามอักขรวิธีภาษาไทย ไมใชภาษาเขียน 

 5.  ขนาดตัวอักษร ตัวโต ชัดเจนไมใชตัวอักษรประดิษฐ ควรประมาณ ½ ซ.ม. หรือ 32.5 มม.- 

24.3 มม. 

 6.  รูปเลม ควรกะทัดรัด ไมใหญหรือเล็กเกนิไป วัยเด็ก ป.1 – ป.4 ควรมีความหนา ระหวาง 

10 – 30 หนา มีการจัดหนาใหเหมาะสมกบัรูปเลม 

 7.  เทคนิคการเขียนเร่ืองใหสนุกสนาน ใหความสุขใจ เสริมสรางจินตนาการในทางสรางสรรค 

ใหความรู หรือไดอารมณที่พึงปรารถนา มีจุดคิดที่แนนอน  

 8.  เคาโครงเร่ืองชวนติดตาม สํานวนภาษาที่ตรงกบัรสนิยมของเด็ก นอกจากนัน้ควรต้ังชื่อเร่ืองที่

นาสนใจส้ันๆ มีความหมายสมบูรณในตัว การสรางฉาก ระยะเวลา ตัวละครเหมาะสม 

 บันลือ พฤกษะวัน (2524: 83) ไดใหหลักเกณฑในการพจิารณาหนังสือสําหรับเด็กไว ดังนี ้

 1. ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด  5” x 8” การ

เย็บเลม เขาปกควรม่ันคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจดัหนากระจางชัดเจน มีชองวางดูสวยงาม 

ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพมิพตัวอักษร ไมควรพสิดารมีภาพประกอบ เพื่อดึงดูดใจ

และชวยสรางความเขาใจ 

 2.  การวางโครงเร่ือง ตองติดตอสืบเนื่องเปนเร่ืองราว มีเหตุผลเปนไปตามธรรมชาติ เร่ืองราว

ควรสัมพันธกบัพื้นฐานและประสบการณของเด็ก และชวยพฒันาในดานความสนใจ มุงความรูสึกเกิด

อารมณรวม และสอนใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปในตัว การดําเนนิเร่ือง ควรเต็มไปดวยความรัก ความอบอุน

ในครอบครัว ความเทาเทียมกนั ควรมีตลกขบขัน หรือความราเริงสนุกสนาน สอดแทรกแสดงถึงความสําเร็จ 

สุข สมหวัง ชี้ผลความพยายาม คุณธรรม สอดคลองทัง้ในดานเหตุผล สถานการณ ประเพณี 
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 3.  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาที่นยิมใชในสังคม ตรงตามสมยัของเร่ือง 
สอดแทรกอารมณขัน 

 4.  การจัดภาพ ตองกระจางชัด ตัวละครนอย สามารถเนนใหเหน็เดนชัดไมซับซอน ภาพ
แสดงอาการเคล่ือนไหว มีชีวิตชีวา การเคลื่อนไหวตรงกบัความเปนจริง ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 
การบรรยายภาพ คํานงึถงึความถูกตองตามเนื้อหา และภาพตองถกูสวนสัมพนัธกนั คือ คงบุคลิกที่
แสดงจุดเดน ดอย ของตัวละคร 

 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527: 21) ไดกลาวไววา หนงัสือสําหรับเด็กวัย 10 – 20 ป (กอนวัยรุน
จนถงึวัยรุน) เด็กวัยนี้อานหนังสือไดคลองแลว ฉะนั้นหนงัสือสําหรับเด็กวัยนี ้ควรมีลักษณะ ดังนี ้
 1.  ตัวอักษรขนาดตัวพิมพธรรมดา 
 2.  มีภาพสีและขาวดําตามความเหมาะสม (ลดจํานวนลงได) เร่ืองประมาณ 70%รูปภาพ

ประมาณ 30% 
 3. ใชภาษางายๆ สํานวนงายๆ ภาษาวยัรุนนยิมใช แตไมใชคําแสลง 
 4.  เนื้อเร่ืองดี มีความสมจริงมากข้ึน เปนเร่ืองของเด็กในวยัเดียวกนั หนงัสือควรมีทั้งประเภท
ใหความรู และความเพลิดเพลิน เนื้อหาอยูในความสนใจของเด็กวยัรุน ไมเปนการส่ังสอน แตแนะและ

ยกตัวอยางใหเห็นจริง 
 5.  มุงใหสรางจินตนาการและเกิดความคิดสรางสรรค 
 6.  เปนลักษณะหนังสือฉบับกระเปา 
 7.  หนาปก ภาพวาดนาสนใจ 

 8.  ความยาว 150 – 200 หนา ข้ึนไป 
 ภิญญาพร นิตยประภา (2534: 92 – 95) เสนอแนะข้ันตอนการทําหนงัสือสรุปไดวา 
 1.  ศึกษาหาความรูเกีย่วกับการทาํหนงัสือสําหรับเด็ก โดยศึกษาจากหนงัสือที่ชนะการประกวด 
หาความรูจากตํารา เอกสารตางๆ ผลงานวิจัย ความสนใจในการอานของเด็กลักษณะหนงัสือที่เด็กชอบ

ผลงานของนกัเขียนตางๆ เขาศึกษา อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสรางหนังสือ ศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
เนื้อเร่ืองที่จะเขียน เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถกูตอง 
 2.  เลือกเนื้อหา อาจนาํเนื้อเร่ืองมาจากสภาพของทองถิ่น หรือมาจากหลักสูตร  นอกจากนีย้ัง

สามารถหาเน้ือหาไดจากการศึกษาความสนใจและความตองการอานของเด็กวัยตางๆ และตองตัดสินใจ
ใหแนนอนวาจะเขียนใหเด็กวัยใดอาน เพราะเนื้อหาสาระ บทสนทนา ภาษาที่ใชและตัวละคร ตองให
สมจริงกับวัยของเด็ก 
 3.  เขียนโครงเร่ือง ก็คือ การวางแผนเบ้ืองตนโดยการเขียนหัวขอเร่ืองตามข้ันไวกอน เพื่อให

เร่ืองดําเนนิไปอยางมีระบบระเบียบตามลําดับข้ันไมสับสน เมื่อลงมือเขียนเร่ืองใหสมบูรณผูเขียนอาจ
เปล่ียนแปลงโครงเร่ืองไดตามความเหมาะสม การเขียนโครงเร่ืองแบงออกเปน 2 แบบ 
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  3.1  การเขียนโครงเร่ืองหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก คือ การเขียนหัวขอเร่ืองตามลําดับข้ัน 

แบงบท ใหทราบวาหนังสือเร่ืองนี้มีกี่บท แตละหัวขอเร่ืองอะไรบาง ซึ่งเปรียบเสมือนหนาสารบัญของ

หนงัสือนัน่เอง เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการเขียนเนื้อหาตอไป 

  3.2  การเขียนโครงเร่ืองหนังสือบันเทงิคดีสําหรับเด็ก คือ การเขียนเนือ้เร่ืองยอใหเหน็วา

เนื้อเร่ืองเปนไปในแนวใด มตัีวละครเชนไร มีใครบาง มีการดําเนินเร่ืองอยางไร จบอยางไร เปนการเขียน

ส้ันๆ ขอสําคัญ คือจะตองมีแกนของเร่ืองหรือสาระแนวคิด โครงเร่ืองมีสวนสําคัญตอเนื่องกนัดังนี ้เร่ิม

จุดเร่ิมตน เนื้อหาการดําเนินเร่ือง และจุดจบของเร่ือง 

 4.  เนื้อเร่ืองยอ เปนการเขียนเพื่อบอกใจความสําคัญของเร่ือง 

 5.  การเขียนบทสคริปต เปนการนําเร่ืองราวทีไ่ดจากเคาโครง หรือเนื้อเร่ืองยอมาเขียนบอก

ข้ันตอนเนื้อเร่ือง โดยบอกแตละหนาของหนังสือต้ังแตหนาปกจนถงึหนาสุดทายเปนอยางไร การเขียน

บทสคริปตนี้จะเปนแนวทางในการจัดวางภาพและรูปเลมของหนังสือไดวาหนงัสือเร่ืองนี้ในแตละหนา

จะมีภาพอะไรบาง คําบรรยายอะไรบาง และมีกีห่นา 

 6.  การทาํดัมมี ่คือ การทําหนงัสือจําลองของหนงัสือเด็กที่จะทําข้ึนมาอาจนํารายละเอียดที่

ไดจากการเขียนบทสคริปตนาํมาเขียนและวาดรูปประกอบ 

 7.  การทาํรูปเลม คือ ทําหนังสือจริงๆ ไดแก วาดภาพ คําบรรยาย การวางหนาการจัดภาพให

เหมาะสม สําหรับขนาดของรูปเลมมีหลายขนาดที่นิยม คือ ขนาดเล็ก 13.0 x 18.5เซนติเมตร หรือ       

16 หนายก ขนาดกวาง 14.6 x 21.0 เซนติเมตร หรือหนายกใหญ ลักษณะรูปเลมมี 2 ลักษณะ คือ 

แบบแนวต้ังและแบบแนวนอน การเย็บเลมได 2 วิธี คือ เย็บขาง โดยเรียงหนาแลวเจาะรูขางๆ 3 – 4 

และเย็บตรงกลางหนังสือ 

 8. การต้ังชื่อเร่ืองที่นาสนใจ นาต่ืนเตน นาติดตามอานและทําใหเดาไดวา เปนเร่ืองเกีย่วกับ

อะไร รูจักใชถอยคําสํานวนที่ชวนติดใจ ซึ่งเปนกลวิธีอยางหน่ึง ตองต้ังใหเด็กเกิดภาพพจน ซึ่งมีขบวนการ

ต้ังดังนี ้ต้ังจากช่ือตัวเอกของเร่ือง จํานวนตัวละคร เนื้อเร่ือง สถานที่และจากลักษณะรูปรางหนงัสือ 

 จินตนา ใบกาซูยี (2542: 10) ไดกลาวถงึ ส่ิงที่ควรรูสําหรับการเขียนเร่ืองสําหรับเด็ก สรุปได 

ดังนี ้

 1.  เนื้อหา วัตถุประสงคชัดเจนเพียงเร่ืองเดียว เร่ืองชดัเจน ไมสับสนยุงยากความยากงายให

เหมาะสมกับวยัของเด็ก เนื้อหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ตัวละครแสดงความเคล่ือนไหวใชตัวละครไมมาก 

ใชภาพดําเนินเร่ืองแทน ไมมีบทบรรยายมากเกนิไป 

 2.  รูปแบบการเขียนเนื้อหามทีัง้นทิาน นิยาย นทิานพืน้เมือง เร่ืองส้ัน สารคดีบทความ บทละคร 

บันทึกเร่ือง เรียงความ รวมทัง้ฉันทลักษณทกุรูปแบบ จะมเีร่ืองราวอยูดวย และใชรูปแบบอยางเหมาะสม

กลมกลืน อานเขาใจงายและรูเร่ืองเร็ว 
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 3.  รูปภาพเปนส่ิงสําคัญ เด็กเล็กควรมีรูปภาพ อาจเปนภาพการตูน คือ ภาพลายเสน ภาพถาย 

หรือภาพวาดเหมือนจริง ภาพจะตองเนนภาพสี โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ  ภาพจะตองชัดเจนถูกตองไมเลอะเลือน 

 4.  ภาษาและสํานวนที่ใชงายๆ ประโยคส้ันๆ คําซํ้าชวยในการเรียนภาษา ใชภาษาที่ถูกตอง

ตามอักขรวิธีภาษาไทย ไมใชภาษาเขียน 

 5.  ขนาดตัวอักษร ตัวโต ชัดเจนไมใชตัวประดิษฐ ควรประมาณ 32.5 – 24.3 มม. 

 6.  รูปเลม กะทัดรัด ไมใหญหรือเล็กเกนิไป วัยเด็ก ป.1 – ป.4 ควรมีความหนาระหวาง 10 – 

30 หนา มีการจัดหนาใหเหมาะสมกับรูปเลม 

 7.  เทคนิคการเขียนเร่ืองใหสนกุสนาน ใหความสุขใจ เสริมสรางจินตนาการในทางสรางสรรค 

ใหความรู หรือไดอารมณที่พึงปรารถนา มีจุดคิดที่แนนอน เคาโครงเร่ืองชวนติดตาม สํานวนภาษาดี

ตรงกับรสนิยมของเด็ก นอกจากน้ี ควรต้ังชื่อเร่ืองที่นาสนใจส้ัน ๆ มีความหมายสมบูรณในตัว การสราง

ฉาก ระยะเวลาตัวละครเหมาะสม 

 ปราณี เชียงทอง (2526: 56) ไดกลาววา การสรางหนังสือจะตองคํานึงถึงความยากงาย 

ความสามารถและความเหมาะสมในการอานของวัยรุน จะตองเปนเร่ืองราวที่วยัรุนพอมีประสบการณ 

ใชภาษางายๆ ตรงไปตรงมา  

 จากหลักเกณฑดังกลาว จะเห็นไดวา การสรางหนงัสืออานเพิ่มเติมสําหรับวัยรุนจะตองสราง

ใหมีเนื้อหาสาระทางวิชาการใหความสนุกสนานแปลกกวาแบบเรียนโดยตองคํานงึถึงลักษณะหลาย

ประการที่จะใชเปนหลักในการเขียน ซึ่งลําดับแรกตองทราบกอนวาจะเขียนเร่ืองอะไร ใหใครอาน และ

เพื่อใหผูอานไดรับประโยชนอะไร การผูกเร่ืองควรมีความสมจริง ทําใหผูอานไดรับความรูจากการอาน

หนงัสือนัน้ ๆ นอกจากนี ้ยังตองพิจารณาเกี่ยวกบัการใชภาษาภาพ ตัวอักษร ขนาดรูปเลมใหเหมาะสม

กับวัยของผูอานดวยหนังสือไมหนาหรือใหญเกินไป ตัวหนังสือโปรงตา ดําเนินเร่ืองเร็ว รูปภาพไมจําเปน

มากนัก เนื้อหาตรงกับความสนใจและสามารถสรางจินตนาการได 
 
 2.6 การประเมินคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หทัย ตันหยง (2529: 91 – 95) ไดกลาวถงึ หลักเกณฑในการประเมนิคุณคา และการวิเคราะห

เนื้อหาสําหรับเด็กวา จะตองพิจารณารายละเอียดของโครงเร่ือง และสาระแนวคิดของเร่ืองไว ดังนี ้

 1.  โครงเร่ือง ควรเปนการถายทอดสิ่งที่เกิดจาก เคากรณีที่มจีินตนาการประสบการณชีวิตที่

ไดผานพบ ส่ิงประทับใจทีเ่กดิข้ึนในชีวิต เร่ืองราวที่มีเคาเดิมมาปรุงแตง  อุบัติการณธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

และเหตุจูงใจหรือบันดาลใจตางๆ เปนเนื้อหาใหดําเนินเร่ืองซึ่งมีตัวละครแสดงบทบาทอยูในเหตุการณ

ดวยสภาพชีวติที่มีขอขอด เนื้อหาสาระ ปมปญหา  มโนทัศน เขมขนหรือคล่ีคลายไปสูจุดส้ินสุดของเร่ือง 

เพื่อสรางใหสนุกและจบลงดวยผลอยางใดอยางหนึง่ 
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 2.  สาระแนวคิด คือ แกนแทของเร่ืองนั้นๆ วาเปนเร่ืองอะไร เกี่ยวกับใคร ในสภาพอยางไร

และใหแนวคิดอะไร แกนของเร่ืองประกอบดวยแกนแหงทรรศนะ อารมณ พฤติกรรมและสภาพเหตุการณ 

ซึ่งมีแนวโนมไปตามลักษณะปรัชญาชีวิตของผูเขียน เปนคตินิยม เชน จิตนิยม สัจนยิม วัตถุนิยม เปนตน 

สาระแนวคิดในหนังสือสําหรับเด็ก ควรมีลักษณะ ตรงไปตรงมา ไมซับซอน มุงเนนมโนทัศนเดียว และ

จะตองมีจุดประสงคที่จะพฒันาเด็กทัง้ 3 ดาน คือ ดานพุทธพิิสัย จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 

 วิริยะ สิริสิงห (2524: 82) ใหหลักเกณฑในการประเมินคุณคาหนงัสือเด็กไว ดังนี ้

 1.  มีจุดคิดที่แนนอน 

 2.  เคาโครงเร่ืองติดตอกันจนเด็กติดตามไดอยางสนุกสนาน 

 3. สํานวนภาษา สําคัญมาก ควรใหถูกตอง มีศิลปะการเขียนและเขียนไดตรงรสนิยมของเด็ก 

 4.  การจัดรูปเลมเหมาะสมสวยงามดี 

 5.  ภาพประกอบถือวาสําคัญทีสุ่ดจะขาดไมไดและภาพจะตองตรงกับเนือ้หาเร่ืองดวย 

 6.  ตรงตามความสนใจ ความนยิม และพื้นความรูของเด็กในแตละระดับ 

 ปราณี เชียงทอง (2526: 80) และ ถวัลย มาศจรัส (2539: 88) ไดกลาวถึงการประเมินคุณคา

หนงัสือวา ควรพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 

 1.  เนื้อเร่ือง ตองถูกตองตรงความเปนจริง ขอเท็จจริงตางๆ ตองถูกตองวันสําคัญ สูตรสมการ   

ตางๆ ที่กลาวถึงในเร่ืองตองถูกตอง เชื่อถอืได 

 2.  วิธีเขียน ควรใชถอยคําสํานวน และศัพทที่เหมาะสมกับความรู และความสามารถของเด็ก 

ใหอานเขาใจไดงาย สํานวนภาษาเหมาะแกเด็ก อธิบายเร่ืองทกุอยางชัดเจนเปนไปตามลําดับความยาก  

งาย ไมวกวน การเขียนควรคํานึงถึงการใหเด็กอานเขาใจงายและนาอานเปนสําคัญ 

 3.  รูปเลมภายนอก เปนที่จงูใจ มีภาพประกอบ ถาเปนภาพวาดตองใหถูกตองตรงความเปนจริง 

แผนที ่แผนภูมิ จําเปนสําหรับหนงัสือบางประเภท 

 4.  ประโยชนที่เด็กควรจะไดรับ ควรต้ังคําถามในการประเมนิคุณคา ดังตอไปนี้ 

  4.1 เนื้อเร่ืองสวนใดตรงกับหลักสูตรที่เด็กตองเรียนในโรงเรียนหรือไมพอทีจ่ะใชเปนหนงัสือ 

อานประกอบ เพื่อเพิม่พนูความรูใหลึกซึ้งหรือเพื่อสนองความอยากรู และความสนใจทั่วๆ ไป 

  4.2   เนื้อเร่ืองในเลมชวยยั่วยุใหเด็กอยากอาน และอยากแสวงหาความรูเพิม่เติมตอไปอีก

หรือไม มีบรรณานุกรมทายบท หรือทายเลมเพื่อเปนการเสนอแนวทางการอานและคนควาเพิ่มเติมแก

เด็กหรือไมในการประเมนิคุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม  พอจะสรุปการพิจารณาหนงัสืออานเพิม่เติม

เปน 3 ประการดังนี ้

    1.  ดานเนื้อหา ควรมีความยากงายเหมาะสมกับวยั และตรงกับความสนใจของเด็ก 

ใหขอเท็จจริง ถูกตอง เนื้อเร่ืองสงเสริมความรูและจินตนาการ 
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    2.  ดานการเขียน ใชภาษาทีง่าย ชัดเจน เหมาะสมกับวยัและความเขาใจของเด็ก 

เขียนไดถูกตองตรงกับรสนยิมของเด็ก การเสนอเร่ืองนาสนใจเราใจผูอานใหพึงพอใจตั้งแตตนจนจบ 

    3.  ดานลักษณะรูปเลม ควรมีภาพประกอบ ซึ่งนับวา เปนหวัใจของหนังสืออาน

สําหรับเด็ก ซึ่งจะชวยเราความสนใจเด็กไดดี ตัวพิมพชัดเจน ขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับวัย รูปเลม 

สวยงาม ชวนใหนาหยิบอาน การเย็บเลมคงทน แข็งแรง 

 สมหมาย เชื้อพงศ (2538: 34 – 35) ไดสรุปเกณฑการประเมินคุณภาพของหนงัสือสงเสริม

การอานประเภทสาระบันเทงิ ในดานตางๆ ดังนี ้

 1.  ดานคุณลักษณะของหนังสือ ประกอบดวย ลักษณะรูปเลมและลักษณะภาพประกอบ 

  1.1  ลักษณะรูปเลม ไดแก การทํารูปเลม สีและการออกแบบปก คุณภาพกระดาษขนาด 

และสีของตัวอักษร จํานวนหนา ศิลปะการจัดหนา 

  1.2  ลักษณะภาพประกอบ ไดแก ลักษณะความชัดเจนของภาพเปนสีหรือขาวดำลักษณะ

ความสมจริงเปนภาพเขียนหรือภาพถาย ขนาดและสีสันของภาพ จํานวนภาพความเหมาะสมในการเรียน

การสอน คําอธิบายประกอบภาพ 

 2.  ดานคุณภาพของหนงัสือ ประกอบดวย เนื้อหาวิชา การใชภาษา และแนวคิด 

         2.1  เนื้อหาวิชา ไดแก เนื้อเร่ืองที่สอดคลองกับหลักสูตร วิธกีารเสนอเร่ืองลําดับความยากงาย 

เอกภาพความกลมกลืน การเนนสาระสําคัญ ความถูกตองเหมาะสมกบัเหตุการณความเปนจริง 

เหมาะสมกับระดับและวัยของผูอาน การคล่ีคลายปมปญหาตางๆ เปนการเสนอแนะแกผูอาน 

  2.2  การใชภาษา ไดแก การใชถอยคําภาษาทีถู่กตองตามแบบแผน ทางหลักภาษา     

ความชัดเจนของถอยคํา ใชคําศัพทเหมาะสม การเวนวรรคตอนถูกตอง เหมาะสมกับวัยและเนื้อเร่ือง 

  2.3  แนวคิด ไดแก แกนแทของเร่ืองนัน้ๆ วา เปนเร่ืองอะไร เกี่ยวกับใครในสภาพอยางไร  

มีลักษณะตรงไปตรงมา ไมซับซอน มุงมโนทัศน เพยีงมโนทัศนเดียวและตองมีจุดประสงคเปนไปใน

แนวสรางสรรค 

 การสรางหนังสืออานเพิม่เติมสําหรับวยัรุน สรุปไดวา จะตองใชภาษาทีรั่ดกุม ไมเยิน่เยอ ถอยคํา

ภาษางายตอการทาํความเขาใจตรงไปตรงมา มีความยากงายตรงกับระดับชั้นที่เรียน ดังนัน้ จึงกลาว

ไดวา การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับวัยรุน จะตองพิจารณาถงึลักษณะหนงัสือที่ดีสําหรับวยัรุน 

ใหครบถวนทกุองคประกอบ 
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 2.7 งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม ดังตอไปนี ้

 นภาลัย สุวรรณธาดา (2524: บทคัดยอ) ไดสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย เร่ืองหิโตปเทศ

คํากลอน สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเรียบเรียงใหม จากหนังสือ หิโตปเทศฉบับแปลโดย 

เสถียรโกเศศ แลวนําไปทดลองใชกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 100 คน  ผลปรากฏวา 

หนงัสือที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีข้ึน อีกทัง้ยังไดความเพลิดเพลินจากการอานดวย 

 กรกนก ลัธธนนัท (2539: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาโดยพัฒนาและทดลองใชหนงัสืออาน

เพิ่มเติมส่ิงแวดลอม เร่ือง เร่ืองของปา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 พบวาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังการอานหนงัสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนการอานหนังสืออาน

เพิ่มเติม และสูงกวากลุมควบคุม 

 นุจรินทร ถิ่นทพัไทย (2547: 83) ไดศึกษาการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง “เห็ดในระบบนิเวศ

ปาสะแกราช” สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่3 ผลการวจิัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน

กลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนอานหนังสืออานเพิ่มเติมคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติม คร้ังที ่2 สูงกวา กอนอานหนงัสือ

อานเพิ่มเติม คร้ังที ่1 และนกัเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “เห็ดในระบบนิเวศของ

ปาสะแกราช” อยูในเกณฑดีมาก 

 สาวิตรี สินสันธิเทศ (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ตํานานเมืองลพบุรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวินิตศึกษาใน      

พระราชูปถมัภฯ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจยัพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิม่เติมสูงกวากอนอานหนังสืออานเพิม่เติม อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 กิตติยา กิตติมงคล (2551: บทคัดยอ) ไดพฒันาหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง 

ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวาหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย มีประสิทธิภาพ 86.10 / 85.80  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการเรียนโดยใชหนงัสืออาน

เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 ฟสโก (Fusco. 1983) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางพฒันาการ ตามระดับการเรียนรู และ

ปฏิกิริยาตอบสนองตอวรรณกรรมของเด็ก โดยใชนักเรียนกลุมตัวอยางจากShorchan Wading River 

Middle School ใหนักเรียนอานหนงัสือทีคั่ดเลือกไวแลวอยางอิสระแลวนาํหนังสือที่นกัเรียนเลือกอาน
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มาวิเคราะหดวยแบบวิเคราะหวรรณกรรม เพื่อการศึกษาและหลังจากเก็บรวบรวมขอมูล เปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานของกลุมพบวา นักเรียนมปีฏิกิริยาตอบสนองตอเร่ืองตางกนั คือ จะตอบสนองตอเร่ืองที่

จัดคูการเรียนรูไดดีกวา อายแุละเพศสัมพนัธกับการเรียนรูของนกัเรียนนอยมาก เร่ืองที่มีความหมาย

ตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด คือ เร่ืองทีน่ักเรียนอานแลวประสบความสําเร็จ และการพัฒนาการ

เรียนรูของนกัเรียนจากการอานวรรณกรรมนั้นข้ึนอยูกับระดับสติปญญาของนักเรียนดวย 

 คารเตอร (Carter. 1996) ไดทําการคนควา เร่ือง อิทธพิลของหนังสือการตูนที่มผีลตอพฤติกรรม

ของเด็ก กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา โดยใหนกัเรียนกลุมตัวอยางอานหนังสือ

การตูน ที่มีเนือ้หากาวราวรุนแรง ผลการคนควาพบวา นักเรียนหญิงที่ไดอานหนงัสือการตูนที่มีเนื้อหา

กาวราวรุนแรง จะมพีฤติกรรมกาวราวรุนแรงมากกวานกัเรียนหญิงที่ไมไดอานหนังสือการตูนที่มีเนื้อหา

กาวราวรุนแรงจากผลงานวิจยัที่กลาวมานี ้เปนแนวทางการสรางหนงัสืออานเพิ่มเติม โดยตองสรางให

ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวยัและระดับสติปญญาของนักเรียน มีเนื้อหาที่สงเสริมจินตนาการและ

เปนส่ิงที่อยูรอบตัว นอกจากนี ้หนังสืออานเพิม่เติม ยังเปนส่ือที่ชวยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูถึงลักษณะของคน 

และวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ และหากมีการนําหนังสือที่มีภาพการตูน เปนภาพประกอบ รวมทั้งมี

เนื้อหาทีเ่หมาะสมมาใช จะชวยลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กได อีกทางหน่ึงดวย 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับหนงัสืออานเพิม่เติม หนังสือสงเสริมการอาน และหนงัสือ

อานประกอบ สรุปไดวา หนงัสืออานเพิ่มเติมเปนส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใหความรูดานเนือ้หา 

การใชภาษา ชวยเพิ่มพูนประสบการณ ทาํใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

และยังทําใหนักเรียนรักการอาน ผูสรางหนังสือไดจัดเนื้อหาใหตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวัย  

สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ทําใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และยังทําใหนักเรียนรักการอาน สนใจที่จะแสวงหาหนังสืออ่ืนๆ มาอานอีกดวย นอกจากนี้ยังเปนส่ือที่

มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีของทองถิน่ตางๆ ตลอดจนการเพิ่มพนูความรูความ

เขาใจ การปลูกฝงคานิยม และสามารถนาํความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวนั 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ไดมีนักการศึกษา ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว ดังนี ้

 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 29 – 32) กลาวถงึ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึงคุณลักษณะ 

รวมถงึความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ คือประมวลประสบการณ

ทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ 

ของสมรรถภาพสมอง 
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 จํานง พรายแยมแข (2529: 19) ไดกลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึผลสําเร็จในเชิง

วิชาการที่เด็กสามารถจดจําเนื้อหา เร่ืองราวตางๆ ไดมากนอยเพียงใด สามารถนําความรูไปใชไดถกูตอง

หรือไม และรวมถึงสมรรถภาพทางปญญาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวดวย 

 วารี วองพินยัรัตน (2530: 1) ไดกลาวถงึ ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา 

หมายถงึ การวัดดูวานักเรียนมีพฤติกรรมตางๆ ตามทีก่าํหนดไวในจุดมุงหมายของการเรียนการสอน

มากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งเปน 

ผลมาจากการไดรับการฝกอบรมในชวงเวลาที่ผานมาอันเปนเร่ืองราวของอดีต 

 เยาวดี วิบูลยศรี (2540: 28) ไดสรุปใหแนวคิดวา แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ เปนแบบทดสอบ 

วัดความรูเชงิวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เนนการวัดความรู ความสามารถจากการเรียนรู

ในอดีต หรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

 มัณฑน ีกุฏาคาร (2546) กลาวถงึความหมายของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  หมายถึง

แบบทดสอบทีมุ่งตรวจสอบความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของผูเรียนหลังการเรียนรู

เร่ืองนัน้ๆ แลว ผูเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรวิชานัน้ๆ 

เพียงใด มีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมามากนอยเพียงใด 

 จากคํากลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดพฤติกรรม 

และความสามารถของผูเรียน โดยเนนการวัดความรู ความสามารถจากการเรียนรูที่เปนผลมาจาก     

การเรียนการสอน 
 
 3.2 จุดประสงคของการวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ ์เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพ

สมองของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเพยีงใด  เชน มีพฤติกรรม

ดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา มากนอยอยู

ในระดับใด นัน่คือ การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธพิิสัยนัน่เอง  

ซึ่งเปนการวัด 2 องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2529: 

29 – 30) คือ 

 1. การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติโดยใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกตและวัดได เชนวิชาศิลปศึกษา   

พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองวัดโดยใช ขอสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผล       

จะพิจารณาทีว่ิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ 
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 2.  การวัดดานเนือ้หา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกบัเนื้อวิชารวมถึงพฤติกรรม

ความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธกีารสอบวัดได 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 การสอบปากเปลา การสอบแบบนีม้ักกระทําเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการสอบที่ตองการดู

ผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณ ซึ่งตองการดูการใชถอยคําในการตอบ

คําถาม รวมทัง้การแสดงความคิดเหน็และบุคลิกภาพตางๆ เชน การสอบปริญญานพินธ ซึ่งตองการวัด

ความรูความเขาใจ ในเร่ืองทีท่ํา ตลอดจนแงมุมตางๆ การสอบปากเปลาสามารถสอบวดัไดละเอียดลึกซ้ึง 

และคําถามกส็ามารถเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไดตามที่ตองการ 

  2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวดัที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนงัสือตอบ ซึ่งมี

รูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 

        2.2.1 แบบไมจํากัดคําตอบ ไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 

                  2.2.2 แบบจํากัดคําตอบ ซึ่งเปนการสอบทีก่ําหนดขอบเขตของคําถามที่จะใหตอบ หรือ

กําหนดคําตอบมาใหเลือก ซึ่งมีรูปแบบของคําถามคําตอบอยู 4 รูปแบบ คือ แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง 

แบบจับคู แบบเติมคํา และแบบเลือกตอบ 

 จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ ์เพื่อตรวจสอบ

ระดับความสามารถ และพฤติกรรมของผูเรียนวา ผูเรียนเรียนแลวรูอะไร และสามารถนําความรูนัน้ไป

ใชไดอยางไรบาง 
 
 3.3 ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 31 – 32) ไดกลาวถึง การทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน 

สามารถกระทาํได 2 ลักษณะ ดังที่  

 1. การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิด

จากแนวความเช่ือในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลทีว่า ความสามารถของบุคคลใดๆ ในเร่ืองใดนั้น 

มีไมเทากัน บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมีความสามารถ

ปานกลาง การกระจายของความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายๆ โคงรูป

ระฆังหรือที่เรียกวา โคงปกติ ดังนัน้ การทดสอบแบนี้จงึยึดคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ 

โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอ่ืนๆ ในกลุม คะแนนจะมีความหมายก็ตอเมื่อ

นําไปเปรียบเทียบกับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกนัจุดมุงหมายของการทดสอบ

แบบนี้ ก็เพื่อกระจายบุคคลทัง้กลุมไปตามความสามารถของแตละบุคคล นัน่กคื็อ คนทีม่ีความสามารถสูง

จะไดคะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนนลดหล่ันลงมาจนถงึคะแนนตํ่าสุด 
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 2. การทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ ยึดความเช่ือ ในเร่ืองการเรียน  

เพื่อรอบรู กลาวคือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนัน้ จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทัง้หมดหรือเกือบ

ทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตามแตทุกคนควรไดรับ

การสงเสริมใหพัฒนาไปถงึขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกนั ในแตละบุคคล 

ดังนั้น การทดสอบแบบอิงเกณฑ จึงมีการกําหนดเกณฑข้ึน แลวนําผลการสอบวัดของแตละบุคคล

เทียบกับเกณฑที่ต้ังไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ในกลุม ความสําคัญของการ

ทดสอบแบบนี้ จึงอยูที่การกําหนดเกณฑเปนสําคัญเกณฑ ในที่นี้ หมายถึง กลุมของพฤติกรรมที่ได

กําหนดไวในแตละรายวิชา ตามจุดมุงหมายของการสอนแตละบท หรือแตละหนวยการเรียนของ

รายวิชานั้น ซึ่งอาจเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม หรือกลุมของพฤติกรรมก็ได จุดมุงหมายของการ

ทดสอบแบบนี ้จึงเปนการตรวจสอบดูวาใครเรียนไดถึงเกณฑ และใครยังเรียนไมถึงเกณฑ ควรไดรับ

การปรับปรุงแกไข เชน อาจใหมีการเรียนซอมเสริม เปนตน 

 บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ (2525: 16 – 17) ไดกลาวถงึ ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน เปนแบบทดสอบที่ครูประจําวิชาสรางข้ึนมาใชประเมินผล

เฉพาะคร้ังๆ ไป เชน การสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การสอบ เพื่อตัดสินผลไดหรือตก     

เฉพาะเนื้อหาที่สอบ 

 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบทีส่รางข้ึนมาอยางถกูหลักเกณฑ โดยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเนือ้หาวชิาและดานวัดผล มีการทดลองวเิคราะหคุณภาพ และปรับปรุงกนัมาเปนข้ันๆ หลายคร้ัง 

จนแนใจวา แบบทดสอบมีคุณภาพ แบบทดสอบมาตรฐาน ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ 

  2.1  ตัวขอสอบมีคุณภาพสูง และจัดพิมพรูปเลมเปนอยางดี 

  2.2  คูมอืการใชแบบทดสอบ เพื่อใหสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไดอยางถูกตองตาม

จุดประสงค รายละเอียดของคูมือจะประกอบดวยสวนสําคัญ 6 ประการ คือ 

    2.2.1 ระบุจุดประสงคของแบบทดสอบใชวัดสมรรถภาพใด ใชกับเด็กระดับไหน และมี

ลักษณะขอสอบอยางไร 

    2.2.2 ระบุคุณภาพรายขอ และทั้งฉบับ บอกที่มาของการตรวจสอบคุณภาพวาทดลอง

กับกลุมตัวอยางกลุมใด กี่คร้ัง และทําการปรับปรุงอยางไร 

    2.2.3 ระบุวิธดํีาเนนิการสอบอยางละเอียด ทั้งการเตรียมตัวกอนสอบขณะกําลังสอบ 

และหลังสอบ 

    2.2.4 ระบุวิธตีรวจใหคะแนน และมีคําเฉลย 

    2.2.5 ระบุวิธกีารแปลความหมายคะแนน เพื่อใหการแปลความหมายมีมาตรฐาน

เดียวกนัหมด จะตองสรางตารางคะแนนเกณฑปกติ 



48 
 

    2.2.6 ระบุวิธีการนําผลไปใชสวนประกอบทั้ง 6 ประการนี้ จะมีสวนสําคัญทีสุ่ด 2 ประการ 

คือวิธีดําเนินการสอบ และการแปลความหมายคะแนน จะตองทาํอยางมีมาตรฐานเดียวกนั 

 เยาวดี วิบูลยศรี (2540: 22 – 26) ไดจําแนกประเภทของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามมิติตางๆ ไดหลายมิติ ดังตอไปนี ้

 1.  จําแนกตามขอบขายของเนื้อหาวชิาทีว่ัด เชน แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางประเภท 

จะวัดเนื้อหาวชิาทางคณิตศาสตร หรือการสะกดคํา ขอบขายเนื้อหาวิชาของแบบสอบผลสัมฤทธิ์นัน้ 

อาจกาํหนดใหกวาง หรือแคบได ตามปกติแลว ยังไมมมีาตรฐานอางอิงสากลที่จะนาํไปใชในการกาํหนด

เนื้อหาวิชาสําหรับแบบสอบผลสัมฤทธิ ์ผูใชแบบสอบเทานัน้ที่จะตองกําหนดเนื้อหาวิชาข้ึนเอง โดยให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอบ ผูสรางแบบสอบสามารถที่จะพัฒนาแบบสอบใหมีเนื้อหาได

ตามขอบขายที่ตองการ 

 2.  จําแนกตามลักษณะหนาทีท่ั่วไปของแบบสอบ โดยแบงแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ออกได 3 ลักษณะ คือ 

  2.1 แบบสอบเพื่อการสํารวจผลสัมฤทธิ ์เปนแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทีท่ําหนาที่ในการสํารวจ

ความสามารถทั่วๆ ไป ของนกัเรียน โดยประเมินความรูในเนื้อหาวิชาหรือทักษะตางๆ เพื่อแสดงระดับ

ความสามารถของนักเรียน ดังนัน้ แบบสอบเพื่อการสํารวจผลสัมฤทธ์ิ จึงมักจะครอบคลุมเนื้อหาทัง้ใน

ระดับกวางและระดับทัว่ไป และถือคะแนนรวมที่ไดจากแบบสอบเปนตัวช้ีถึงระดับความสามารถที่วดัได 

  2.2 แบบสอบเพื่อวินิจฉัยผลสัมฤทธิ ์เปนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทีท่ําหนาที่ในการวินิจฉัย

เกี่ยวกับจุดเดนและจุดดอยขององคประกอบสําคัญทางดานทักษะตางๆ ของนักเรียนจึงสามารถแบง

ออกเปนแบบสอบชุดยอยๆ ไดอีก นอกจากนัน้คะแนนจากแบบสอบยงัแยกตามองคประกอบที่สําคัญ

ของแตละองคประกอบ 

  2.3 แบบสอบเพื่อวัดความพรอม เปนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ซึง่ทาํหนาที่ในการวัดทักษะที่

จําเปนสําหรับการเรียนในช้ันที่สูงข้ึน แบบสอบเพื่อวัดความพรอมใชสําหรับทาํนายการกระทาํใน

อนาคต จึงทาํหนาทีเ่ปนเคร่ืองมือในการวดัความถนัดไปในตัวดวย 

 3. จําแนกตามคําตอบที่ใช โดยทั่วไปแลว แบบสอบผลสัมฤทธ์ิสวนใหญที่ใชกนัมักจะเปน

แบบสอบประเภทขอเขียน และที่ใชกนัคอนขางมากไดแก แบบสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งเปนแบบสอบที่

ตองการใหนักเรียน หรือผูเจาสอบไดสาธิตทักษะของตนเอง 

  มัณฑน ีกุฏาคาร (2546: 40 – 44) กลาววา ประเภทของการวัดผลการศึกษามีมากมายหลายชนิด 

แตกตางกนัไป แลวแตหลักเกณฑที่จะใชในการพิจารณา ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี ้

 1.  จําแนกตามลําดับกอนและหลังการสอน แบงได 2 ประเภท คือ 

       1.1  การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบกอนสอน เปนการวัดผลความรูเดิมกอนทาํการสอน 
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       1.2 การวัดผล โดยการใชแบบทดสอบหลังสอน เปนการวัดผลความรูหลังจากที่ไดทําการ

สอนไปแลว โดยใชแบบทดสอบชุดเดิมหรือแบบทดสอบคูขนาน ซึ่งผลของการวัดที่ไดนั้น การวัดผล

หลังสอนจะตองไดผลที่สูงกวากอนสอน จึงจะเปนการแสดงวา การสอนนัน้ไดผล 

 2. จําแนกตามวตัถุประสงคของการวัด แบงได 2 ประเภท คือ 

                  2.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบยอย เปนการวัดผลระหวางทาํการสอนในแตละวิชา โดย

จะทาํการวัดผลหลังจากจบการเรียนในแตละหนวยการสอน เพื่อวัดระดับความรูและคนหาบางจุดที่

นักเรียนไมสามารถเรียนใหรอบรูได เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

                  2.2 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรวม เปนการวดัผลการเรียนคร้ังละหลายๆ หนวยการสอน 

หรือส้ินสุดการเรียนการสอนวิชานั้นแลว เพื่อเปนขอมูล สําหรับการตัดสินความสามารถ ของผูเรียนใน

วิชานั้นๆ 

 3. จําแนกตามการตรวจใหคะแนน แบงได 2 ประเภท คือ 

       3.1 การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบแบบอัตนัย เปนการวัดผลการใชความสามารถใน

การใชภาษา ใชความคิด การแสดงออกทางอารมณ ทัศนคติและอ่ืนๆ ใหออกมาภายในระยะเวลาที่

กําหนด ซึ่งการตรวจใหคะแนนของผูตรวจแตละคน จะไดไมตรงกัน ดวยสาเหตุที่มีความคิดเห็น หรือ

การตัดสินใจของผูตรวจเขามามีสวนรวมดวย 

        การวัดผล โดยการใชแบบทดสอบแบบปรนัย เปนการวดัผลที่กําหนดคําตอบออกมาใหเลือก 

หรือกําหนดขอบเขตของคําถามมาใหตอบส้ันๆ เชน ใหเลือกตอบทางใดทางหนึ่ง ถูกหรือผิด จริงหรือไม

จริง ใชหรือไมใช หรือใหเลือกคําตอบที่ถกูที่สุดมาตอบ หรือใหจับคูคําตอบกับคําถามทีม่ีความสัมพันธ

กัน หรือใหเติมคําตอบขอความส้ันๆ ลงในชองวางใหสมบูรณเปนตน ซึ่งการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ

แตละคนจะตรงกัน 

 4.  จําแนกตามลักษณะการแปลความหมายของคะแนน แบงได 2 ประเภท คือ 

       4.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบอิงกลุม เปนการวัดผลในลักษณะการนําคะแนนมา

เปรียบเทยีบกนัในกลุมวา อยู ณ ตําแหนงใด เมื่อเทยีบกบัคนอ่ืนๆ โดยใชแบบทดสอบชนิดเดียวกนั 

       4.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ เปนการวัดผล โดยใชหลักเกณฑภายนอก

มาเปนจุดเปรียบเทยีบ คือ เปนการวัดในลักษณะของการนําคะแนนไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑที่กาํหนด 

โดยไมสนใจกบัคะแนนของคนอ่ืนๆ 

 5. จําแนกตามจํานวนผูเขาสอบ แบงได 2 ประเภท คือ 

  5.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรายบุคคล เปนการวัดผลในลักษณะตัวตอตัว คือ มีครู 1 คน 

ทําการวัดผลนกัเรียนทีละคน อาจจะเปนการสอบสัมภาษณ หรือสอบปากเปลา 

  5.2 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรายกลุม เปนการวัดผลในลักษณะที่ใชกนัในปจจุบันคือ 

มีครู 1 คน ทําการวัดผลนกัเรียนหลายๆ คน 



50 
 

 6. จําแนกตามเวลาที่ใช แบงได 2 ประเภท คือ 

  6.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบใชความเร็ว เปนการวัดผลที่กาํหนดเวลาใหทํา   

นอยมาก และมีจํานวนขอมากขอ แตมักจะเปนขอทีง่ายๆ เนื่องจากตองการความเรว็ในการทํา 

  6.2 การวัดผล โดยใชแบบทดสอบแบบใหเวลาเต็มที่ เปนการวัดผลที่ไมกําหนดเวลา 

ผูสอบสามารถทําจนกระทั่งคิดวา ไมสามารถจะทาํตอไปไดอีกแลว ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงระดับความสามารถ

สูงสุดของบุคคลนั้น 

 7.  จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ แบงได 2 ประเภท คือ 

  7.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่ใหเขียนตอบเอง เปนการวัดผลที่ประกอบดวยขอสอบ

เติมคํา บรรยาย ความเรียง 

  7.2 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่มีคําตอบใหเลือก เปนการวัดผลที่ประกอบดวยขอสอบ

ถูก ผิด จับคู เลือกตอบ 

 8.  จําแนกตามลักษณะการตอบ แบงได 3 ประเภท คือ 

  8.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบปฏิบัติ เปนการวัดผลภาคปฏิบัติทั้งหลาย เชน วิชา

พลศึกษา การฝมือ การแสดงละคร เปนตน 

  8.2 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบปากเปลา เปนการวัดผลรายบุคคล เชนการสอบสัมภาษณ 

การสอบอาน การสอบฟงเสียง เปนตน 

  8.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบเขียนตอบ เปนรูปแบบที่พฒันามาจากการสอบ

ปากเปลา โดยวัดผลเปนกลุมใหเขียนตอบ จะใชเวลาสอบนอยลง 

 9.  จําแนกตามลักษณะการใชประโยชน แบงได 4 ประเภท คือ 

  9.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อจัดอันดับ เปนการวัดผล เพื่อดูดระดับความรู

ความสามารถของแตละบุคคลวาอยูตําแหนงใด เพื่อประโยชนในการจําแนกแยกประเภทแยกกลุม 

ตามความสามารถนัน้ๆ 

  9.2 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อวนิิจฉัย เปนการวัดผลเพื่อคนหาความบกพรองของ

นักเรียน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

  9.3 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพื่อพยากรณ เปนการวัดผลเพื่อทาํนาย คาดคะเน 

ความรู ความสามารถ ความสําเร็จในอนาคต เพื่อประโยชนในการแนะแนววิชาเลือกวชิาชีพในภาย

ภาคหนา 

  9.4 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือก เปนการวัดผล เพือ่ดูระดับความรูความสามารถ

ที่สูงๆ เพื่อประโยชนในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพในการเขาเรียน หรือเขาทํางาน 
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 10. จําแนกตามกระบวนในการสราง แบงได 2 ประเภท คือ 

   10.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนเฉพาะคราว 

เพื่อใชทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   10.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนดวยกระบวนการที่

มีการนาํไปทดลองสอบหลายคร้ัง แลวนําผลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ แลวปรับปรุงใหมีคุณภาพ

ดี มีความเปนมาตรฐาน 

 11.  จําแนกตามจุดมุงหมายของผลการวัด แบงได 3 ประเภท คือ 

   11.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์เปนแบบทดสอบทีมุ่งวัดพฤติกรรม

และประสบการณการเรียนรูของผูเรียน 

   11.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความถนัด เปนแบบทดสอบทีมุ่งวัดสมรรถภาพ

พื้นฐาน อันเปนความสามารถทางสติปญญาของบุคคล 

   11.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เปนแบบทดสอบทีมุ่งวัดคุณลักษณะ

เฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งเปนผลรวมมาจากความรู ความคิด อารมณ การปรับตัวความสนใจ และทัศนคติ 

 12.  จําแนกตามสมรรถภาพท่ีจะวัด แบงได 6 ประเภท คือ 

   12.1  การวดัผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความเจริญ

งอกงามของความรูในการเรียน 

   12.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดเชาวนปญญา เปนแบบทดสอบทีใ่ชวัดสมรรถภาพ

สมองดานตางๆ 

   12.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความถนดั

ทางดานวิชาการตางๆ หรือความถนัดพิเศษ ความถนัดเฉพาะของบุคคล 

   12.4  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เปนแบบทดสอบที่ใชวัดคุณลักษณะ

เฉพาะตัวของบุคคล 

   12.5  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดเจตคติ เปนแบบทดสอบที่ใชวดัทศันคติทางสังคม 

เชื้อชาติ การเมือง ศีลธรรม หรือศาสนา 

   12.6  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความสนใจ เปนแบบทดสอบทีใ่ชวัดความสนใจ

ในเร่ืองตางๆ ของบุคคล เชน ความสนใจในอาชีพประมง 

 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีหลายชนิดแตละชนิดก็มี

จุดมุงหมายในการทดสอบแตกตางกัน ดังนั้น ในการนําแบบทดสอบไปใชตองระมัดระวังวา เลือกใช

แบบทดสอบไดถูกตองเหมาะสมกับส่ิงที่เราตองการหรือไม การจําแนกประเภทของแบบทดสอบ       

จึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองยิ่งข้ึน 
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 3.4 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พิตร ทองช้ัน (2524: 60 – 61) ไดกลาวถงึ กระบวนการในการสรางแบบทดสอบวาการสราง

แบบทดสอบ จะตองมีการวางแผนในการสรางอยางมีข้ันตอน เพื่อชวยใหการสรางแบบทดสอบมี

ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับข้ันตอนในการวางแผน ดังนี ้

 1.  กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชดัเจนและแนนอนในเร่ืองใด อยางไร เชน สราง

แบบทดสอบในเร่ืองใด และมีการกาํหนดน้ําหนกัคะแนน และควรทราบกลุมนกัเรียนที่จะทดสอบวาเกง – 

ออนเพยีงใด เพื่อจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียน และ

ควรมีการกาํหนดวนัเวลาในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 

 2.  ข้ันเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เนื้อหาวิชาตลอดจนตําราหนังสือแบบเรียนรวมถึงตองมี

การวิเคราะหหลักสูตร และอุปกรณตางๆ ที่ใชการทําแบบทดสอบ เชน กระดาษคําตอบและครูผูสอน

ตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน จะใชแบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบผสม 

 3.  ข้ันลงมือปฏิบัติ ไดแก ข้ันลงมือปฏิบัติการเขียนขอสอบตามทีก่ําหนดไว ส่ิงที่ควรยึดถือคือ 

หลักและวิธีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกดิขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับเพื่อนครู หรือ

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ทางดานเนื้อหาวิชานั้นๆ 

 4.  ข้ันตรวจสอบ ควรมกีารตรวจตราขอสอบวามขีอบกพรอง ดี – ไมดีอยางไรโดยนํามาเปรียบเทียบ

กับผลการวเิคราะหขอสอบหลังจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 

 5.  ข้ันจัดพิมพ ส่ิงที่ควรคํานงึ ไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พิมพใหสะอาดตัวอักษรไม

ผิดพลาด คําช้ีแจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจาํนวนขอสอบเวลา คะแนนเต็ม 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 22 – 29) ไดกลาวถงึกระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

วา มีข้ันตอนทีสํ่าคัญ 4 ข้ัน คือ 

 1.  ข้ันวางแผนการสรางแบบทดสอบ การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณาถึงส่ิงสําคัญ 

2 ประการ คือ 

  1.1  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช หลักการสําคัญ คือ การนาํแบบทดสอบไป

ใชจะตองสัมพนัธอยูกับการสอน เชน สอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิม สอบกอนทําการสอน การสอบเพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอน และวินจิฉัยขอบกพรองของขอสอบในระหวางการดําเนนิการสอน และการสอบ

เพื่อสรุปผลการเรียน ดังนัน้ จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชจึงแบงไดเปน 4 จุดประสงค คือ 

   1.1.1 ใชตรวจสอบความรูเดิม กอนที่จะเร่ิมตนการสอน เพื่อพิจารณาวาถานกัเรียน 

ยังขาดความรูพื้นฐาน ก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน แตถานกัเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ       

ก็พิจารณาตอไปวา นักเรียนมีระดับความสามารถสูงตํ่าเพียงใด เพื่อจัดกลุมการเรียนและเลือกวิธกีาร

สอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
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   1.1.2  ใชตรวจสอบความกาวหนา และปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะทาํการสอบ

ในระหวางดําเนินการสอนเปนระยะๆ 

   1.1.3  ใชวินิจฉัยผูเรียน เพื่อหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคล 

   1.1.4  ใชสรุปผลการเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนวานักเรียนควรไดเกรดอะไร สอบผาน

หรือไมผานเกณฑทีก่ําหนด 

  1.2  เนื้อหาวิชาและพฤติกรรมทีต่องการจะวัด ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหหลักสูตร ซึ่งเปน

กระบวนการในการจาํแนกแยกแยะวาวิชานั้นๆ มีหวัขอเนื้อหาสาระทีสํ่าคัญอะไรบาง มีจุดประสงคที่

จะกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 

   1.2.1 การวเิคราะหเนือ้หาวชิา ซึ่งตองคํานงึถงึส่ิงตอไปนี ้คือความสัมพนัธเกีย่วของกนั

ของเนื้อหา ความยากงายของเนื้อหา ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาที่ใชสอน 

   1.2.2 การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูพฤติกรรมที่ตองการ

ปลูกฝง หรือตองการใหเกิดข้ึนกับนกัเรียน โดยใชเนื้อหาวิชาเปนส่ือนาํ การวิเคราะหจุดประสงค ซึ่งควร

ดําเนนิการดังนี ้รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทัง้หมด จากหลักสูตร และคูมือครู หลังจากนัน้ จึง

เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด และนิยามความหมายของพฤติกรรมดังกลาว 

   การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ เปนตารางสองมิติ มิติที่

หนึง่ เปนจุดประสงคการสอน ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมดานตางๆ และมิติที่สอง เปนหวัขอเนื้อหา ใน

แตละหัวขอเนือ้หาและพฤติกรรม จะกําหนดคะแนนนํ้าหนกัความสําคัญไว ซึ่งคะแนนน้ําหนัก

ความสําคัญนี ้จะนาํมาใชในการเขียนขอสอบวา ตองเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมในหัวขอเนื้อหาวิชาใด

มากนอยเพียงใดวิธีกําหนดน้ําหนกัความสําคัญ และจํานวนขอสอบทาํได ดังนี ้

   1.  กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละหัวขอเนื้อหา โดยพิจารณาจากเวลาที่ใชสอน

ในแตละหัวขอเนื้อหา 

   2.  กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละพฤติกรรม โดยพิจารณาจากความสําคัญของ

จุดประสงคที่ใชสอน 

   3.  กําหนดจํานวนขอที่จะใชสอบทั้งหมด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของการนาํ

แบบทดสอบไปใช 

   4.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหวัขอเนื้อหา โดยคิดจากน้ําหนกัความสําคัญ 

   5.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหวัขอเปนรายพฤติกรรม โดยคิดจากน้าํหนกั

ความสําคัญของแตละพฤติกรรม 

 2. ข้ันตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ ควรคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี ้
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  2.1 เตรียมแบบทดสอบฉบับยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลักสูตรแลวนํามาพิจารณา

ปรับปรุงแกไข การเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบ และรูปแบบคําถามใหเหมาะสมและควรเขียน

ขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง โดยเผ่ือไวประมาณ 25 – 50% 

  2.2 ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ ขอสอบถูกผิดควรมคีนตอบถูก 75%ขอสอบเลือกตอบ 

5 ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก 60% ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก 50% 

  2.3 เมื่อเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรนํากลับมาพิจารณาขอบกพรองตางๆ เชน คําถามตอง

ไมกํากวม ไมคลุมเครือ ไมผิดหลักภาษา ไมยากและซับซอนเกนิไป 

  2.4 ควรเขียนขอสอบใหเนื้อหาบังคับคําตอบ มากกวาใชฟอรมขอความบังคับตอบ เชน 

การใชคําวา อาจจะ บางท ีจะมีโอกาสเปนคําตอบถูกมากกวาผิด 

  2.5 ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมูตามประเภทของขอสอบ 

  2.6 ควรสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาแบบเรงรีบ 

  2.7 อยาจัดขอสอบใหมีขอถกูเรียงกนัอยางเปนระบบ 

  2.8 ควรออกแบบขอสอบใหมีวิธีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 

  2.9 ควรเขียนคําส่ังหรือคําชีแ้จงใหละเอียด และชัดเจน 

  2.10 ควรระลึกอยูเสมอวา พฤติกรรมทกุพฤติกรรม ไมสามารถวัดดวยขอสอบเพียงขอเดียว 

หรือฟอรมเดียว 

  2.11 หลีกเล่ียงขอสอบแบบถูกผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย 

 3. ข้ันทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพมิพเรียบรอยแลวก็นาํไปทดลองสอบเพื่อนาํผล

มาแกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมขีอเสนอแนะ ดังนี ้

  3.1 กําหนดกลุมตัวอยางนกัเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนกัเรียนทัง้คนเกงกลาง และ

ออนคละกนัไป 

  3.2 กําหนดเวลาที่ใชสอบใหเหมาะสมกับจาํนวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบที่สรางข้ึน

คร้ังแรกจะพิจารณาเวลาท่ีใหทาํขอสอบ จากเวลาที่นกัเรียน 90% ทําแบบทดสอบเสร็จเปนการหมด

เวลาสอบ 

  3.3 การคุมสอบตองพยายามจูงใจใหนักเรียนมีสมาธิ และพยายามทาํแบบทดสอบ อยาง

เต็มความสามารถ เพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบนี ้จะไมมีผลตอการสอบไดสอบตก อาจทาํให

นักเรียนตอบแบบทดสอบอยางขอไปท ีซึ่งจะสงผลตอคะแนนที่จะนํามาประเมินผล ขอสอบได 

  3.4 ครูตองเตรียมตัวลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีส่ิงผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนและการคมุสอบ 

ครูควรวางทาทางใหมีความเปนกนัเองใหมากที่สุด 
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  3.5 สถานการณทดสอบ ตองทาํใหเหมาะสมที่สุด หองสอบตองปราศจากเสียงรบกวนใด

ทั้งส้ิน ตองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ที่นั่งสอบเหมาะสม 

 4. ข้ันประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไมโดยพจิารณา

ตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ 10 ประการ คือ 

  4.1 ความแมนตรง หมายถงึ แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน

จุดประสงค และตามทีท่าํการสอนจริง 

  4.2 ความเช่ือมั่น หมายถงึ แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกคร้ัง 

  4.3 อํานาจจําแนก หมายถงึ ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันไดกลาวคือ คนเกง

จะตอบถูก คนออนจะตอบผดิ 

  4.4 ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูก โดยทัว่ไปแลวความยากงายที่

เหมาะจะมีคนคร่ึงหนึง่ตอบถูก 

  4.5 ความเปนปรนัย หมายถงึ ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 

  4.6 ความเฉพาะเจาะจง หมายถงึ คนที่มีความสามารถเฉพาะเร่ืองนัน้ จะตอบขอสอบขอ

นั้นถูก แตถามคีวามสามารถทั่วไปจะตอบขอสอบไมถูก 

  4.7 ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนั้นประหยัดเวลาการสรางการดําเนินการสอบ 

การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 

  4.8 ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุม ตามจุดประสงคและเนื้อหา 

มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

  4.9 ความยุติธรรม หมายถงึ แบบทดสอบมคีวามชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาสใหทุก

คนมีโอกาสทีจ่ะตอบถูกไดเทากนั 

  4.10 ความเหมาะสมของเวลา หมายถงึ แบบทดสอบกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอในการ

ตอบขอสอบจนเสร็จ 

 จากขอความที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์

มีข้ันตอนสําคัญ คือ ข้ันวางแผน ข้ันเตรียม ข้ันทดลองสอบ และข้ันประเมินผลแบบทดสอบ กระบวนการนี้

จะทําติดตอซ้ํากันไปเร่ือยๆ จนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบตามที่ตองการ การวางแผนสรางแบบทดสอบ

นับวา เปนข้ันสําคัญมาก เพราะจะเปนตัวกําหนดการเขียนขอสอบใหถูกตองต้ังแตแรก ดังนั้น ตาราง

วิเคราะหหลักสูตร จึงเปนสวนสําคัญทีจ่ะตองสรางข้ึนกอนที่จะทาํการสรางแบบทดสอบทุกคร้ัง 
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 3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 ลัดดา ไขวพันธุ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ืองการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีทาง

กระบวนการวทิยาศาสตรกบัวิธีการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยัพบวา ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทย ดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอนดวยกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร อยูในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทีส่อนดวยวิธีสอนตามคูมือครูอยู

ในระดับผานเกณฑข้ันตํ่า ที่กาํหนด ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยดานการอานอยางมีวจิารณญาณ

ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ฉันทนา การสะอาด (2547: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง การสรางแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใชแผนการสอนอาน

เชิงวิเคราะหจาํนวน 1 ชุด ชุดการสอนใหความรูเกีย่วกับขอปฏิบัติในการอานเชิงวิเคราะหจาํนวน 1 ชุด 

แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 6 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษา

คนควาสรางข้ึน จํานวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาคนควาพบวา แบบฝกทกัษะการอานเชงิวิเคราะห สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ที่สรางข้ึนมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และนักเรียนที่เรียนดวยแบบ

ฝกทักษะการอานเชงิวเิคราะห มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ข้ึนกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 ชุลีพร ฤทธิเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่จัดการเรียนรูโดยใช และไมใชแผนที่

ความคิด (Mind Mapping) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนกับหลังเรียน ของกลุมทดลองที่จัดการ

เรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จดัการเรียนรูโดยไมใช แผนทีค่วามคิด มีความ

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับของคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง

ชนิดของคําในภาษาไทยท่ีจดัการเรียนรู โดยใชแผนที่ความคิดของกลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.24 

 นพนภา ออกดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกบัการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์าง การเรียน 

เร่ือง คําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียน

แบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการสอน โดยการเรียนแบบรวมมือกนัเทคนิค 

STAD ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อําเภอ

กําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม จํานวน 48 คน ผลจากการศึกษา พบวา 
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 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน

โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD    

สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

 ปทมา ไตรคุป (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ทีส่อนโดยนําความรูทางคติชนมา

เปนเคร่ืองมือในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู และศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนทีม่ีตอการสอน โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสารสิทธิพ์ิทยาลัยอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 80 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมการวิเคราะหขอมูลใช t-test แบบอิสระ เพื่อ

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนภาษาไทย และใชวิธหีาคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานในการวิเคราะหความคิดเหน็ของนักเรียน พบวา 

 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 

กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ความคงทนทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา        

ปที ่3 กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนกับกลุม

ที่สอนตามคูมอืครูไมแตกตางกนั 

 3.  ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการสอน โดยนาํความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือสวนใหญ

อยูในระดับเหน็ดวย 

 สุนนัท กลอมฤทธิ ์(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกบัการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชา ท 32101 ภาษาไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่เรียน โดยการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ เปนงานวิจัยกึง่ทดลองมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบบูรณาการ 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธกีารสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาไทย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียน โดยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

และการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย ไมแตกตางกนั และ

มีความคิดเหน็ตอการจัดกจิกรรมการเรียนรูในระดับดี 
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 จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน สรุปไดวา การใชรูปแบบการสอน 

กลวิธกีารคิด กลวิธกีารสอน และเนื้อหาการเรียนรูที่ผูวจิัยสรางข้ึนนัน้เปนส่ิงที่สามารถพัฒนาทักษะ

การอาน และการเรียนรูของนักเรียนไดสูงข้ึน 

 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจยั 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน  

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 11 หองเรียน จํานวนนกัเรียน 550 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน จาํนวนนักเรียน 45 คน   

โดยใชวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ประกอบดวย 

 1. หนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ือง          

ขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร 

 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย  

ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ 
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1. การสรางและหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่องประเพณีไทย ในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน 
 1.1 ขั้นตอนในการสรางหนงัสืออานเพิ่มเติม 
 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน  ผูวิจยัดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

           1.1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 สาระ 

และมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คูมือการจัดการเรียนรูภาษาไทยและหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค เนื้อหาที่ใชใน 

การเรียนการสอน 

  1.1.2  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกบัหลักการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม

ข้ันตอนการทาํหนังสือสําหรับเด็ก พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็ก รวมถึงการประเมิน

คุณคาของหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเรื่อง            

ขุนชางขุนแผน  

  1.1.3 ศึกษาเกีย่วกับวรรณคดีขุนชางขุนแผน และขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยที่ปรากฏ

ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนจากเอกสารและหนังสือตางๆ เพื่อนาํมาใชในการสรางหนงัสืออานเพิ่มเติม 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 

  1.1.4  เขียนนิยามปฏิบัติการของ การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน  ดังนี ้ 

  การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยใน

วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน  เปนหนังสืออานเพิ่มเติม ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 

แบงออกเปน 8 หนวย โดยมีจุดมุงหมายเพือ่พัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสงเสริม

ทักษะการอานของนักเรียนใหมีพฒันาการที่ดีข้ึน แตละหนวยประกอบดวย  คํานํา   คําช้ีแจงการใช

แบบฝกทักษะ  แบบฝกหัด  และแบบทดสอบหลังเรียน  โดยมีหลักในการกําหนดกรอบเนื้อหาเพื่อ

พัฒนาเปนหนงัสืออานเพิ่มเติม  ดังนี ้

          1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

            2.  เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและความสามารถของนักเรียน 

            3.  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

            4.  เนื้อหาเหมาะสมกับชวงวยัของผูเรียน 

            5.  เนื้อหามีความถูกตองไมขัดกบัหลักศีลธรรม 
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              1.1.5  นํากรอบเนื้อหาที่กาํหนด มาพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน จาํนวน 8 หนวย ใชเวลาในการเรียนชุดละ 

2 คาบ ดังนี ้

    หนวยที ่1 ขุนชางขุนแผน 

    หนวยที ่2 ประเพณีการเกิด  

    หนวยที ่3 ประเพณีโกนจุก 

    หนวยที ่4 ประเพณีบวช  

    หนวยที ่5 ประเพณีทําขวัญ ผูกขวัญ ตักขวัญ รับขวัญ 

    หนวยที ่6 ประเพณีแตงงาน 

    หนวยที ่7 ประเพณีทําศพ 

    หนวยที่ 8 คุณคาของประเพณีไทย 

 

  โดยแตละหนวยมีความเหมาะสมของเนื้อหาดังนี ้
  หนวยที่ 1 ขนุชางขุนแผน    
  เนื้อหาในหนวยที่ 1 นาํเสนอเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 

ตลอดจนเนื้อเร่ืองยอวรรณคดีขุนชางขุนแผน 
  หนวยที่ 2 ประเพณกีารเกิด  
   เนื้อหาในหนวยที่ 2 นาํเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีการเกิด โดยหยบิยกคําประพนัธ

ที่แสดงถงึประเพณีการเกิด ประกอบรูปภาพ 
  หนวยที่ 3 ประเพณโีกนจกุ 
  เนื้อความในหนวยที ่3 นาํเสนอเร่ืองราวเกีย่วกับประเพณีโกนจุก โดยหยบิยกคําประพนัธที่

แสดงถึงประเพณีโกนจุก ประกอบรูปภาพ 
  หนวยที่ 4  ประเพณีบวช 
  เนื้อหาในหนวยที่ 4 นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีบวช โดยหยิบยกคําประพนัธที่

แสดงถึงประเพณีบวช  ประกอบรูปภาพ 
  หนวยที่ 5  ประเพณทีําขวญั ผูกขวญั ตักขวัญ รับขวัญ 
  เนื้อความในหนวยที ่5 นําเสนอเร่ืองราวเกีย่วกับประเพณีทําขวัญ ผูกขวัญ ตักขวัญ โดย

หยิบยกคําประพันธที่แสดงถึงประเพณีทาํขวัญ ผูกขวญั ตัดขวัญ รับขวัญ ประกอบรูปภาพ 
  หนวยที่ 6  ประเพณีแตงงาน 
  เนื้อหาสาระในหนวยที ่6 นาํเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีแตงงาน โดยหยิบยกคํา

ประพันธที่แสดงถึงประเพณีแตงงาน ประกอบรูปภาพ 
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  หนวยที่ 7  ประเพณทีําศพ 
  เนื้อหาในหนวยที่ 7 นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีทาํศพ โดยหยิบยกคําประพันธที่

แสดงถึงประเพณีทาํศพ ประกอบรูปภาพ 
  หนวยที่ 8  คุณคาของประเพณีไทย  
  เนื้อความในหนวยที ่8 นาํเสนอเกี่ยวกับคุณคาของประเพณีที่กลาวมาในหนวยที ่1-7  

ชี้ใหเหน็ประโยชนของการศึกษาประเพณีไทย โดยเนนใหผูเรียนเหน็คุณคาของประเพณีวัฒนธรรมไทย

โดยถายทอดผานวถิีชวีิตความเปนอยู ของชนชาติไทยสมัยกอน   

      1.1.6 สรางหนงัสืออานเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการของ บันลือ พฤกษะวนั โดย

มีหลักเกณฑ ดังนี ้

    1.1.6.1 ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด มี

ขนาด   5” x 8” การเย็บเลม เขาปกควรมัน่คงแข็งแรงทนทานตอการใช การจัดหนาชัดเจน มีชองวางดู

สวยงาม ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผดิพลาดในการพิมพตัวอักษร มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดใจและ

ชวยสรางความเขาใจ 

    1.1.6.2 การวางโครงเร่ือง แตละโครงของประเพณีตางๆ นั้นวางใหสัมพนัธกับพื้นฐาน 

และประสบการณของเด็ก โดยใชบรรยายโวหารที่มเีนื้อหาสืบเนื่องเปนเร่ืองราวและมีเหตุผลเปนไป

ตามที่มาและเปนไปตามความเปนจริงของประเพณีนั้นๆ มุงสอนใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปในตัว ซึ่งจะ

ชวยพัฒนาในดานความสนใจ และช้ีใหเหน็ถงึลักษณะของคุณธรรมทัง้ในดานความรัก ความสามคัคี 

และความเพียรพยายาม  

    1.1.6.3 การใชภาษา เหมาะกับวยั เขาใจงาย เปนภาษาทีน่ิยมใชในสังคม 

    1.1.6.4 การจดัภาพ วางภาพใหสอดคลองกับเนื้อหา 

  1.1.7  นําหนงัสืออานเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน ที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม

ดานเนื้อหา และนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

      1.1.8 นําหนงัสืออานเพิม่เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน ที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม

ในดานเนื้อหา ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลมและการพิมพ  ดานการใชภาพประกอบ และดานคุณคา

และประโยชนที่จะไดรับ โดยใชแบบประเมินคุณภาพหนังสือที่ผูวิจัยสรางข้ึน แลวนําไปปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนาํเพื่อใหไดหนงัสืออานเพิ่มเติมที่ถูกตองเหมาะสม ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูใน

ระดับดี 
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 1.2 การหาคุณภาพของหนังสอือานเพิ่มเติม 
 ในการหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมนําหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอผูเชียวชาญ

จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถกูตอง เหมาะสมในดานเนื้อหา ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลม

และการพิมพ  ดานการใชภาพประกอบ และดานคุณคาและประโยชนที่จะไดรับ โดยใชแบบประเมิน

คุณภาพหนังสือที่ผูวิจยัสรางข้ึน แลวนาํไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําเพื่อใหไดหนังสืออานเพิ่มเติมที่

ถูกตองเหมาะสม ในการหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมิน

คุณภาพหนังสือ สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาบทเรียน มีรายละเอียดดังนี ้

  1.2.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินที่ใชในการวิจยั 

  1.2.2 พิจารณาหัวขอปญหาและจุดมุงหมายเพื่อทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 

   1.2.3  สรางแบบประเมินสําหรับผูเชียวชาญดานเนื้อหา การประเมินเปนขอความที่มี

มาตราสวนประกอบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

  1.2.4  นําแบบประเมนิที่สรางข้ึน เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อทาํการตรวจสอบ

และนําไปปรับปรุงแกไข 

  1.2.5  นําแบบประเมนิที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ

ของหนงัสืออานเพิม่เติม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 เรื่อง ประเพณีไทยในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน 

 

คําชี้แจง   โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมรวมทัง้ขอวิจารณ สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุง

แกไข โดยขอความกรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองระดับความคิดเห็น ตามแนวความคิดของทาน 

โดยกําหนดรายการประเมินคุณภาพหนังสือไวดังนี ้
 

รายการประเมินคุณภาพหนังสือ 
ระดับคะแนนท่ีได 

5 4 3 2 1 
1.  ดานเนื้อหา 
     1.1  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับความรูของผูอาน 

     1.2 การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสมและตอเนื่อง 

     1.3 ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม 

     1.4 เนื้อหามีสวนชวยใหเขาใจประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน 

     1.5 เนื้อหามีสวนปลกูฝงใหรักและภูมิใจในประเพณีของไทย 

     1.6 ผูอานไดรับความรูเร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน 

     

     1.7  ผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากการอาน 

     1.8  ผูอานสรุปใจความสําคัญของประเพณีในวรรณคดีขุนชางขุนแผนได 

     

2. ดานภาษาที่ใช 
      2.1 ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 

      2.2 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูอาน 

      2.3 ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดชัดเจน 

      2.4 ภาษาที่ใชนาสนใจชวนติดตาม 

     

3. ดานการจดัรูปเลมและการพิมพ 
      3.1 ขนาดและความหนาของหนังสือสามารถจับถือไดสะดวก 

      3.2 รูปเลมภายนอกสวยงามและนาสนใจ 

      3.3 ตัวอักษรที่พิมพสวยงาม อานงายและชัดเจนเหมาะสมกับวยัผูอาน 

      3.4 การจดัวางหนาหนงัสือและขนาดตัวอักษรเหมาะสม 

     

4. ดานการใชภาพประกอบ 
      4.1 ภาพประกอบสวยงามและสอดคลองกับเนื้อหา 

      4.2 ภาพประกอบดึงดูดใจใหอยากอานเนื้อหา 

      4.3 การจดัวางภาพประกอบมีความเหมาะสม 
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(ตอ) 

รายการประเมินคุณภาพหนังสือ 
ระดับคะแนนท่ีได 

5 4 3 2 1 
5. ดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 
5.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 มีหนังสืออานเพิ่มเติมประเภทรอยแกว 

5.2 นักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยและมีทกัษะในการอานบทรอยแกว 

5.3 ชวยปลูกฝงใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของประเพณีไทย 

5.5 สงเสริมใหนกัเรียนรูจกัใชเวลาวางในการแสวงหาความรูจากการอาน 

5.6 เปนแนวทางหรือตัวอยางใหครูหรือผูสนใจในการจัดทําหนงัสืออาน 

เพิ่มเติมสําหรับนักเรียน 

     

รวม      

 

แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ ธรัญญา นาคหอม 

(2545: 52)  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (RatingScale) 5 ระดับ ตามแนวของ ลิเคอรท (พวงรัตน ทวรัีตน. 

2543: 107) มีรายละเอียดของระดับคะแนนดังนี ้

ระดับคะแนน 5 หมายถงึ หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

ระดับคะแนน 4 หมายถงึ หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับดี 

ระดับคะแนน 3 หมายถงึ หนงัสือมีคุณภาพอยูในระดับพอใช 

ระดับคะแนน 2 หมายถงึ หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 

ระดับคะแนน 1 หมายถงึ หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับใชไมได 
 

นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูเช่ียวชาญมาพิจารณาหาคาเฉลีย่เพื่อใชเปนเกณฑใน

การยอมรับคุณภาพของหนงัสืออานเพิ่มเติม โดยมีเกณฑ ดังนี ้

คะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.51 – 5.00 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูในระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.51 – 4.50 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูในระดับดี 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต 2.51 – 3.50 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต 1.51 – 2.50 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูในระดับพอใช 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต 1.00 – 1.50 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูในระดับตองปรับปรุง 

เกณฑในการยอมรับวาหนงัสืออานเพิ่มเติมที่สรางข้ึนมีคุณภาพหรือไม ผูวิจัยไดกาํหนดใหมี

คาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ข้ึนไป  
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 1.3  ดําเนนิการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติม โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
   ขั้นเตรียมการ 
  1. ดําเนนิการทดลองโดยติดตอครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและครูทีเ่กี่ยวของ    

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการทดลอง 

        2.  จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทาํการทดลองในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 

ใชเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 18 คาบ คาบละ 50 นาท ีสัปดาหละ 2 คาบ 

     3.  จัดสรางหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ใน

วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ขั้นทดลอง 
  การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเพือ่พัฒนาหนงัสืออานเพิม่เติม เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผูวจิัยไดดําเนนิการทดลอง ดังนี ้

  1. ข้ันทดลองรายบุคคล  นาํหนงัสืออานเพิ่มเติม ที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  

2552 จํานวน 3 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรียนทีม่ีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง 

ออน อยางละ 1 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม

และตรวจแบบทดสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

  2. ข้ันทดลองกลุมเล็ก นาํหนังสืออานเพิม่เติมที่ผานการทดลองคร้ังที ่1 ไปทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2   

ปการศึกษา 2552 จํานวน 15 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยาง จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง

และออน อยางละ 5 คน โดยเร่ิมจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  ทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนและทํา

แบบฝกหัดหลังเรียนใชข้ันตอนและวิธกีารเหมือนการทดลองคร้ังที ่1 

  3.  ข้ันทดลองภาคสนาม  นาํหนงัสืออานเพิม่เติมที่ผานการทดลองคร้ังที ่2 ไปปรับปรุงอีกคร้ัง 

แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร   

ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือ

อานเพิ่มเติม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

  80  ตัวแรก  หมายถงึ  คารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

ระหวางเรียนเร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80 

  80  ตัวหลัง  หมายถงึ  คารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

หลังเรียนเร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80 
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  เมื่อพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ถาไดเกณฑมาตรฐาน 80/80 ถือวาเปน 

หนงัสืออานเพิม่เติม ที่ยังไมมีคุณภาพ ตองปรับปรุงแกไขตอไป 

  4. ข้ันทดลอง ผูวจิัยนาํหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองประเพณีไทย ในวรรณคดี เร่ืองขุนชาง

ขุนแผน ทีม่ีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกบันกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 45 คน 

ที่เปนกลุมตัวอยางจริง 
 
2. การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติม 

 ในการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน มข้ัีนตอนดังนี ้

 1. ศึกษาวธิีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน การสรางแบบทดสอบของบุญเชิด 

ภิญโญอนันตพงษ (2525) 

 2.  วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่ใชในการทดลองเพื่อนาํมา

เขียนแบบทดสอบ 

 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวน 60 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑการใหคะแนนขอทีต่อบถกูให 1 คะแนน 

ขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 

 4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถกูตอง

จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 

 5.  นําแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ

ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง

ที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้

          +1 หมายถงึ แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

              0 หมายถงึ ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 

          - 1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ความเหมาะสม

ของคําถาม ในหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน ดังนี ้
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) สําหรับผูเชี่ยวชาญหนงัสืออานเพิม่เติม  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ประเพณไีทยในวรรณคดีเรื่องขุนชางขนุแผน 

 

คําช้ีแจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งขอวิจารณสําหรับเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไข โดยขอความกรุณาเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในระดับความคิดเห็นของทานโดยกาํหนดไว

ดังนี ้

   +1 หมายถงึ ตรงตามจุดประสงค 

     0  หมายถงึ ไมแนใจ 

   -1 หมายถงึ ไมตรงตามจุดประสงค 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค     

ความถกูตองของเนื้อหา     

เนื้อหามีความตอเนื่องกนั     

ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา     

ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน     

ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

ความเหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละหนวย     

ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช     

สงเสริมการคิดวิเคราะห     

สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช     

รวม     

  

ขอแนะนําและขอวิจารณ 

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

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

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

      ลงช่ือ...............................................ผูประเมิน 

          (........................................................) 
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 6.  นําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) โดยใช

สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; อางอิงจาก 

Rowinelli; & Mableton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ

สอดคลอง 0.5 ข้ึนไป 

 7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบันักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

100 คน 

 8.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นกัเรียนทาํแลว มาตรวจใหคะแนนโดยนํา

ขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ไดคา .32 และคาอํานาจจําแนก (r) ไดคา .25 

แลวคัดเลือกเฉพาะขอที่มีความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต .20 ข้ึนไป  

สวนขอที่ไมถึงเกณฑใหตัดออก เลือกขอสอบที่ใชได พรอมทั้งหาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน มีคาความเชื่อมั่นที่ .84 

 9.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดมาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

 การวิจยัในข้ันตอนการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมมีแบบการวิจยั ดังตอไปนี ้

 1.  ในการทดสอบสมมติฐานมีรูปแบบเปนกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังอาน (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      การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนอาน 

X       แทน      การอานหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 

T2      แทน      การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอาน 
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ขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัในข้ันตอนการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติม เปนการวิจัยที่มีรูปแบบการทดลองกลุม

เดียว ทําการทดลองกอนอานและหลังอาน ซึ่งผูวิจยัดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี ้
 ขั้นเตรียมการ 
 1. ดําเนนิการติดตอผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนกกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลอง 

 2. จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลา

ในการทดลองทั้งส้ิน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ  รวม 18 คาบ 

 3. จัดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 

  3.1 หนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร 

  3.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย 

ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ 
 ขั้นทดลอง 
 1.  สุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ที่เปนกลุมทดลองโดยการสุมอยางงายมาจํานวน 1 หอง 

จากจาํนวนทั้งหมด 11 หองเรียน 

 2.  ผูวิจัย ชี้แจงรายละเอียดเกีย่วกับหนงัสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      

เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน กับนกัเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน 

 3.  ทําการเก็บขอมูลกอนการอาน โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

จํานวน 30 ขอ เพื่อนําคะแนนที่ไดเปนคะแนนทดสอบกอนการเรียน 

 4.  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางอานหนังสืออานเพิม่เติมทัง้ 8 หนวย โดยเร่ิมอานจากหนังสืออาน

เพิ่มเติมหนวยที ่1 – 8 เมื่อศึกษาสาระในแตละหนวยจบแลว ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบระหวางเรียน 

 5. หลังจากเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม ทั้ง 8 หนวย จบแลวใหนกัเรียนกลุมตัวอยางทาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน ซึง่เปนชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียน 

จํานวน 30 ขอ 

 6. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนอาน และหลังอานหนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน มาทาํการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี ้

 1. พัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  1.1 วิเคราะหคุณภาพหนังสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย 

ในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยนําแบบทดสอบไปตรวจความเทีย่งตรงของเนือ้หา ความเหมาะสม

ของคําถาม และความเหมาะสมของภาษา ที่ใชเกณฑการใหคะแนน โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

โดยใชคาดัชนคีวามสอดคลอง(IOC) ที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้

   +1 หมายถงึ แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

        0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 

   - 1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  1.2 วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ือง ขุนชางขุนแผน  

  1.3  วิเคราะหคาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนดวยหนังสืออาน

เพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยใชสูตร 

KR- 20 

  1.4 หาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม โดยใชสูตรเกณฑประสิทธภิาพ 80/80 

   80 ตัวแรก หมายถงึ คาเฉลี่ยของคะแนนทีน่ักเรียนทาํแบบฝกหัดในระหวางเรียนถกู 

คิดเปนรอยละ 80 

   80 ตัวหลัง หมายถงึ คาเฉล่ียของคะแนนท่ีนักเรียนทําทดสอบหลังเรียนถกู คิดเปน

รอยละ 80 

 2. ทดสอบสมมติฐานวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  2.1 วิเคราะหคะแนนกอนและหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน จากการทําแบบฝกหัดทายบท โดยใชคาเฉลี่ย x  

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจยัคร้ังนี ้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

                   3.1 สถิติพื้นฐาน 

                         3.1.1 หาคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง  (ลวน สายยศ. 2538: 73)      

โดยคํานวณจากสูตร  
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                                                x    =   
N
∑ X

 

 

เมื่อ  X  แทน    คะแนนเฉล่ีย 

ΣΧ  แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

Ν แทน     จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 

3.1.2 หาคาแปรปรวนของแบบทดสอบ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 142) โดยคํานวณ 

จากสูตร 

   s2
= 

( )
( )1-NN

N 22∑ ∑− XX  

 

  เมื่อ  s2
 แทน  คาแปรปรวนของคะแนน 

    ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     ∑X 2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

   N แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

         3.2  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.2.1 หาคาความตรง โดยทาํการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจดุประสงคการ 

เรียนรูหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของหนงัสือ

อานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน  (IOC)  

คํานวณจากสูตร (ณัฎฐพงษ เจริญพทิย. 2542: 235) 

  

                                              IOC  = 
N

R∑  

 

  เมื่อ  IOC  แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงค 

Σ R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา 

ทั้งหมด 

N  แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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3.2.2 หาคาความยากงาย และคาอํานาจจาํแนก ของแบบทดสอบ โดยใชการวิเคราะห 

ขอสอบในรายขอ (ณัฎฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 215) โดยคํานวณจากสูตร 
คาความยากงาย 
 

P =
N
R  

 

เมื่อ  P แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 

R  แทน  จํานวนนักเรียนทีท่ําขอนั้นถกู 

N แทน  จํานวนนักเรียนทีท่ําขอนั้นทัง้หมด 

 
คาอํานาจจาํแนก 

                 

   

2
Nr RR LH −=  

 

เมื่อ  r  แทน  อํานาจจําแนก 

   RH   แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถกูในกลุมเกง 

   RL  แทน  จํานวนนักเรียนทีท่ําถูกในกลุมออน 

   N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและออน 

3.2.3 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน  ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson 20 

หรือ KR-20) (ลวน สายยศ. 2538: 197 – 198) โดยคํานวณจากสูตร ดังนี ้

 

    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

sr
t

tt

pq
n

n
21

1
 

 

  เมื่อ    rtt    แทน   คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

                   n  แทน  จํานวนขอ 

   p  แทน  สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 

   q        แทน  สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 

   s2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 
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 3.3  หาประสิทธิภาพของหนังสือตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 เพือ่ทดสอบ

สมมติฐาน (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 294 – 295) 

 80 ตัวแรก หมายถงึ คาเฉล่ียของคะแนนทีน่ักเรียนทัง้หมดทาํแบบฝกหดัในระหวางเรียนถกู 

คิดเปนรอยละ 80 

 80 ตัวหลัง หมายถงึ คาเฉล่ียของคะแนนท่ีนักเรียนทั้งหมดทาํแบบทดสอบหลังเรียนถูก 

คิดเปนรอยละ 80 

           

 สูตรที ่1 

    1001 ×=

∑

A
N

X

E  

 

 เมื่อ    E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดในหนงัสืออานเพิ่มเติม 

     คิดเปนรอยละจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียน 

   ∑ X  แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน 

   A   แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

    N  แทน  จํานวนผูเรียน 

 

 สูตรที่ 2 

    1002 ×=

∑

B
N

F

E  

 

เมื่อ                   E2     แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทาํ 

แบบทดสอบหลังเรียน 

                   ∑F   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

                    B        แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

                   N      แทน  จํานวนผูเรียน 
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3.4  สถิติที่ใชตรวจสอบสมมติฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

และหลังการอานหนงัสืออานเพิม่เติม โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ. 2538: 104) 

 

  ( )
1

22

−

=
∑ ∑
∑

N
N

D
t

DD
    ;  df = N-1 

  

 

 เมื่อ  t  แทน  คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

  D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

 N        แทน  จํานวนคู 

 ∑D       แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนัเปนรายบุคคล   

   ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 

∑D2   แทน  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทยีบกนัเปนรายบุคคล 

ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 

df แทน   N-1 

 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดกาํหนดสัญลักษณทางสถิติทีใ่ช

ในการวิเคราะหขอมูลและลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเขาใจตรงกนั ผูวิจัยจงึกาํหนดความหมายของ

สัญลักษณที่ใช ดังนี ้

 

n  แทน  จํานวนนักเรียน 

             E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดในหนงัสืออานเพิ่มเติม 

คิดเปนรอยละจากการทาํแบบทดสอบระหวางเรียน 

            E2      แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียน 

          X  แทน   คะแนนเฉล่ีย 

            ∑D         แทน  คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

         ∑D2   แทน  คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนยกกําลังสอง 

t  แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t – test dependent 

p  แทน  คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการพฒันาและศึกษาประสิทธิภาพของหนงัสืออานเพิม่เติม

สาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร มีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี ้

 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติมเร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง    

ขุนชางขุนแผน ที่สรางข้ึนตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3    

กอนและหลังการเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติม เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 

ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ที่สรางข้ึนตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

เมื่อผลการวจิยัส้ินสุดลงผูวจิัยไดนําขอมลูมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออาน 

เพิ่มเติม (E1/E2) ไดผลดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  ผลการหาประสิทธภิาพของหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย 

 ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตามเกณฑ 80/80 

 

        แบบทดสอบระหวางเรียน                   แบบทดสอบหลังเรียน            ประสิทธิภาพ 

 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย        E1             คะแนนเต็ม      คาเฉลี่ย       E2                     E1 / E2   

    

     40                 32.04        80.11                30              24.98        83.26           80.11/83.26                

 
  

จากตาราง 2 แสดงวา ประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ   80.11/83.26                
 
2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ 

หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน ปรากฏผลดังตาราง 3 

 

 

 

 



78 
 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน   

     รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กอนและหลังการเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรู 

     ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 

 

  ผลการทดสอบ         n                  X                    ∑D       ∑D2             t        p 

  กอนเรียน  45          11.69 

                598             8,466         25.95**       .000 

  หลังเรียน  45            24.98 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง 3 แสดงวา  นักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอน

การทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีจุดมุงหมายเพือ่พัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม เร่ือง

ประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรุปผลและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีขุนชางขุนแผน 

ที่สรางข้ึนใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 กอนและหลัง

การเรียนดวยหนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ไดหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง

ขุนชางขุนแผน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เปนแนวทางใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสามารถนําไปประยกุตใชในการสอน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง วรรณคดีขุนชางขุนแผน 

 3. เปนการสงเสริมใหนกัเรียนมคีวามเขาใจเกีย่วกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากข้ึน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
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วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

บางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 11 หองเรียน จาํนวนนักเรียนทั้งส้ิน 

550 คน 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 จาํนวน 1 หองเรียน มีจาํนวนนักเรียน 45 คน  

โดยใชวิธกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
  ระยะเวลาในการทดลอง  
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวจิัย ดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552 ใช

เวลาในการทดลอง จํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาท ีใชเวลาสอน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ   
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิจยั คือ ประเพณีไทย ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ประกอบดวยเนื้อหา 8 หนวย ดังนี ้

หนวยที ่1 ขุนชางขุนแผน 

หนวยที ่2 ประเพณีการเกิด  

หนวยที ่3 ประเพณีโกนจุก 

หนวยที ่4 ประเพณีบวช 

หนวยที ่5 ประเพณีทําขวัญ ผูกขวัญ ตักขวัญ รับขวัญ 

หนวยที ่6 ประเพณีแตงงาน 

หนวยที ่7 ประเพณีทําศพ 

หนวยที่ 8  คุณคาของประเพณีไทย  
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ประกอบดวย 

 1. หนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง  

ขุนชางขุนแผน 

 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
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วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การวิจยัคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนนิการทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช 

บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 45 คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 18 คาบ 
คาบละ 50 นาท ีใชเวลาสอน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ มีข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นตอนในการสรางหนงัสืออานเพิ่มเติม 
    1.  ศึกษาเทคนิค และวิธกีารสรางหนังสืออานเพิ่มเติม จากเอกสาร และหนงัสือตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใชเปนคูมอืในการสรางหนังสืออานเพิม่เติม รวมถึงการประเมนิคุณภาพของหนงัสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
     2. ศึกษาเกีย่วกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของประเพณีไทย รวมทัง้ประเพณีไทยที่

ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ไดแก ประเพณีการเกิด ประเพณีโกนจุก ประเพณีบวชประเพณี
ทําขวัญ ผูกขวญั ตักขวัญ รับขวัญ ประเพณีแตงงาน  ประเพณีทาํศพ ตลอดจนคุณคาของประเพณีไทย 
จากเอกสารและหนังสือตางๆ 
 3. สรางหนงัสืออานเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการของ บันลือ พฤกษะวัน โดยมีหลักเกณฑ

การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม ดังนี ้
  3.1  ศึกษาเกีย่วกับลักษณะรูปเลม  
  3.2  การวางโครงเร่ือง  
  3.3  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาทีน่ยิมใชในสังคม 

  3.4  การจัดภาพประกอบเนือ้หา 
 4. นําหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความถกูตอง เหมาะสมในดานเนื้อหา ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลมและการพมิพดานการใช

ภาพประกอบ และดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ  
 5.  ปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดหนังสืออานเพิ่มเติมที่ถกูตองเหมาะสม 
 6.  ทดลองใชหนงัสืออานเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม 
 การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติมตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ผูวิจัยได
ทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช 
บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยดําเนนิการทดลอง ดังนี ้
 ขั้นทดลองรายบุคคล 
 ผูวิจัยไดนาํหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจาก
นักเรียนทีม่ีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ1 คน  เพื่อหาขอบกพรองของหนงัสือ
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อานเพิ่มเติมในดานตางๆ โดยการบันทึก สังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง และสัมภาษณถงึปญหาใน
การเรียนรูจากหนงัสืออานเพิม่เติม ผูวจิัยพบปญหาและส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข ดังนี ้

 1.  ภาพประกอบของหนังสืออานเพิ่มเติมบางภาพ มีขนาดเล็กเกินไปและยงัไมครบถวนสมบูรณ ซึ่ง

ทําใหการอานเนื้อหาไมราบรื่น ชัดเจน เนือ่งจากภาพประกอบสามารถอธิบายข้ันตอนของประเพณีได

ชัดเจนยิง่ข้ึน อีกทั้งยังเปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียนดวย  ผูวิจยัไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขให

ครบถวนสมบูรณและเหมาะสมดีแลว 

 2.  เนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติมบางตอนมคํีาสะกดผิดปรากฏอยู และการลําดับความของ

เนื้อหายังไมเหมาะสม ทาํใหผูอานเขาใจไดยาก เนื่องจากเนื้อหาของหนงัสือเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณี 

ลําดับข้ันตอนของการจัดประเพณีจึงเปนประเด็นที่นักเรียนตองใหความสําคัญ ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุง

แกไขใหถูกตอง สมบูรณยิง่ข้ึน  
 ขั้นทดลองกลุมเลก็     
 ผูวิจัยไดนาํหนังสืออานเพิ่มเติมที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ที่ไดจากการสุมนกัเรียน

เกง ปานกลาง ออน อยางละ 5 คน โดยใหผูเรียนเร่ิมจากการศึกษาเนื้อหาในหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง

ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน ดวยตนเองจํานวน 8 เลม ซึ่งในทายเลมของแตละเลมจะ

มีแบบทดสอบระหวางเรียน ใหนักเรียนทําหลังจากที่ศึกษาเนื้อหาจบ ซึ่งผูวิจยัไดรวบรวมขอมูลที่เปน

ขอบกพรอง และปญหาตางๆ ในขณะทดลอง โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม 

และการสัมภาษณนักเรียน  ปญหาที่พบ และส่ิงที่ตองปรับปรุง มีดังนี ้

 1. เนื้อหาของหนงัสืออานเพิม่เติมเลมที ่6 ประเพณีแตงงาน มรีายละเอียดมากเกนิไป ไมเหมาะสม

กับเวลาที่ใชในการทดลอง ผูวจิัยจึงไดดําเนนิการปรับปรุงเนือ้หาโดยรวบรวม เรียบเรียงลําดับเนือ้ความใหม

ใหมีความกระชับเหมาะสมกบัระยะเวลาในการทดลอง 

 2. แบบทดสอบระหวางเรียนบางขอ ขอคําถามยาวเกินไป ผูวิจัยจงึไดดําเนินการปรับปรุงให

ขอคําถามมีความกระชับ และชัดเจนยิง่ข้ึน  

 ผูวิจัยนําหนงัสืออานเพิ่มเติมที่ผานการทดลองคร้ังที ่2 ไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง แลวนําไปทดลอง

ภาคสนามกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขนกรุงเทพมหานคร   

จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติม โดยใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาในหนงัสืออาน

เพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน จาํนวน 8 เลม และทาํแบบทดสอบระหวาง

เรียนในทายเลม แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิม่เติมตาม

เกณฑ 80/80   
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 ขั้นทดลองภาคสนาม 
 ผูวิจัยนําหนงัสืออานเพิ่มเติมที่มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 ไปทดลองใชจริงกบักลุม

ตัวอยาง ซึ่งเปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร  
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 45 คน  โดยใหนกัเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสืออานเพิ่มเติม 
เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน จาํนวน 8 เลม และทําแบบทดสอบระหวางเรียนใน
ทายเลม แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาประสทิธิภาพของหนงัสืออานเพิม่เติมตามเกณฑ 80/80   
 ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ประเพณีไทยในวรรณคดีเรื่องขนุชางขุนแผน 
 1.  ศึกษาวธิีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน การสรางแบบทดสอบของ            
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
 2.  วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่ใชในการทดลองเพื่อนาํมา
เขียนแบบทดสอบ 

 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนจํานวน 60 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑการใหคะแนนขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน 
ขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 
 4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถกูตอง

จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 
 5.  นาํแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ
ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนน โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง

ที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้
  +1 หมายถงึ แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
    0 หมายถงึ ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
  -1 หมายถงึ แนใจวา แบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 จากนั้น นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนาํไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC โดยคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 1 
 6.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบันักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน 

 7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนนโดยนําขอมูลที่
ไดไปทาํการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ไดคา .32 และคาอํานาจจําแนก (r) ไดคา .25  โดยคัดเลือก
เฉพาะขอที่มีความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต.20 ข้ึนไป สวนขอที่ไมถึง
เกณฑใหตัดออก เลือกขอสอบที่ใชได พรอมทั้งหาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย

ใชสูตร KR -20 ของ คูเดอร ริชารดสัน เทากับ .84 
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 8.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดมาใช เปนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนเพือ่ใช

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหขอมูลโดยวิธกีาร ดังนี ้

 1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชาง

ขุนแผน ตามเกณฑ 80/80 จากการหาคาเฉล่ียและคารอยละ  

 2.  เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนงัสืออานเพิ่มเติมเร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชาง

ขุนแผน กอนการเรียนกบัหลังการเรียน โดยใชสถิติ t-test  แบบ Dependent Group 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจยัคร้ังนี้สรุปไดดังตอไปนี้  

 1.  การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนดไว คือ 

80.11/83.26 

 2.  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 ใหมีประสิทธภิาพ

ตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

กอนและหลังการไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง 

ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนจากผลการวจิัยอภิปราย ไดดังนี ้
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 1. การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยใน

วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ 80.11/83.26  เมื่อพิจารณาภาพรวมของหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 8 หนวย 

จะเหน็ไดวามคุีณภาพในระดับดี ทั้งนี้เปนผลเนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนงัสืออาน

เพิ่มเติมที่ผูวิจยัสรางข้ึน สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการอานเพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีไทย ตลอดจนสามารถนําความรู ขอคิดที่ไดไปปรับประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน เนื่องจากนกัเรียนสวนใหญคิดวาเร่ืองประเพณีไทยเปนเร่ืองไมทนัสมยั และหนงัสือที่

เกี่ยวกับประเพณีไทยโดยทัว่ไปมีรูปแบบการนาํเสนอทีไ่มนาสนใจ ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

ในขณะทาํการทดลองพบวา เมื่อนกัเรียนไดเร่ิมศึกษาหนงัสืออานเพิม่เติมแลว นกัเรียนเกดิความกระตือรือรน

ในการศึกษาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน

ที่นาํเสนอเนื้อหาดวยกลวิธีการเลาเร่ืองที่หลากหลาย ไดแก การบรรยายประกอบภาพสี ที่มีความ

สอดคลองกัน ทําใหนกัเรียนเขาใจไดงาย การเลาเร่ืองผานบทสนทนาของตัวละคร ทําใหนกัเรียนเกิด

ความเพลิดเพลินและสนใจไปกับเนื้อหาสาระทีน่ําเสนอ ภาพกับเนื้อหาตอเนื่องสัมพนัธกนัและเขาใจ

งายเพราะเปนเร่ืองเกี่ยวกับประเพณีไทยที่อยูใกลตัวนกัเรียน ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีประสบการณเดิม

เกี่ยวกับประเพณีไทย แตไมไดสนใจศึกษาใหลึกซึ้ง นักเรียนรูสึกมีสวนรวม และเขาใจเกี่ยวกับประเพณี

ไทย คานยิม ตลอดจนความเช่ือเกี่ยวกับการกระทําอันจะทาํใหเกิดสิริมงคลในชีวิตที่สอดแทรกมากับ

ลําดับข้ันตอนของประเพณีตางๆ มากย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง

ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ผูวิจัยไดสอดแทรกเกร็ดความรูเกีย่วกับประเพณีไทยไว

อยางนาสนใจ และมีแบบทดสอบทายเลม สงผลใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึน มเีจตคติที่ดีตอเร่ือง

ประเพณีไทย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติยา  กิตติมงคล (2551: บทคัดยอ) ทําการวิจยัเร่ือง 

การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร พบวา หนงัสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย  

มีประสิทธิภาพ 86.10 / 85.80  เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80 /80 ที่กาํหนดไว และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย หลังการอานสูงกวากอนการอาน  ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัของ 

กัญญาพร แกวรักษา  (2552: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง สระแกวเมืองนาอยู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนซับมวงวิทยา อําเภอ

ตาพระยา จงัหวัดสระแกว ผลการวิจยั พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง

หลังอานหนงัสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนอานหนงัสืออานเพิ่มเติม คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิม่เติมสูงกวากอนอานหนังสืออานเพิ่มเติม และมีประสิทธิภาพ 

85.63 / 86.33  เปนไปตามเกณฑประสิทธภิาพ 80 /80 ที่กําหนดไว และสอดคลองกบังานวิจัยของ 
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สาวิตรี สินสันธิเทศ (2551: บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง 

ตํานานเมืองลพบุรี ทีพ่ัฒนาข้ึนมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80 /80 นอกจากนีห้นงัสืออานเพิ่มเติมกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ยังมีคุณภาพอยูในระดับดี 

มีภาพสีประกอบ ใชภาษาเหมาะสมกับวยัของผูเรียน และเรียบเรียงไดเหมาะสม และสามารถนาํไปใช

ในการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะการอาน และการเรียนรูดวยตนเองได อีกทัง้ยงัทําใหนกัเรียน

เขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของประเพณีไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนมากย่ิงข้ึน 

 2.  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ทีผู่วิจัยสรางข้ึนนั้น 

เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียกอนการเรียนและหลังการเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ

เรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

ทั้งนี้เปนผลเนือ่งมาจากหนงัสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน  ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ในดานเนื้อหา ภาษาที่

ใช การจัดรูปเลมและการพมิพ การใชภาพประกอบ คุณคาและประโยชนที่ไดรับ ทั้งนี ้ผลการประเมิน

อยูในระดับดี มีการทดลองหาขอบกพรองและทาํการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว

อยางสมบูรณ ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู ทาํใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีไทย

มากข้ึน ซึง่จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนกอน และหลังการทดลอง พบวานักเรียนสวนใหญมี

เจตคติตอประเพณีไทยดีข้ึน และใหความสนใจเกี่ยวกับเกร็ดความรูในประเพณีไทยโบราณ ตลอดจน

สามารถวิเคราะหเปรียบเทยีบรูปแบบของประเพณีไทยในอดีตกับปจจบัุนโดยผานกระบวนการอภิปราย

รวมกันได จงึสงผลใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถนําความรูเกี่ยวกับประเพณีไทย

ไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวนัได จงึสงผลใหมีผลการเรียนหลังการเรียนสูงข้ึนกวากอนการเรียน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตสุภา เจริญพร (2544: บทคัดยอ) พบวา หนังสืออานเพิม่เติมที่ผานการ

ประเมินคุณภาพหนังสือจากผูทรงคุณวฒุอิยูในเกณฑดีมาก จะชวยใหผูอานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน นอกจากนีห้นงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขุนแผน ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนหนังสือที่มุงเนนใหความรู และขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับ

ประเพณีไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน อีกทัง้ยังเปนส่ือกลางที่ชวยใหนักเรียนไดเขาใจ

เกี่ยวกับประเพณีไทย นาํไปสูการเช่ือมโยงความรูกับวิถกีารดํารงชีวิตในปจจุบัน ทาํใหนักเรียนเกดิ

ความภาคภูมใิจในภูมิปญญาไทยที่สอดแทรกในประเพณีตางๆ ตลอดจนการนําไปปรับประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ดังนัน้หนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย

ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ที่สรางข้ึนจึงเปนไปตามเกณฑหนงัสือที่ดี เมื่อนักเรียนไดอานหนงัสือ

อานเพิ่มเติมเลมนี ้นักเรียนจึงมีผลการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
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ของเทียมจันทร ศรีสังข (2542: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจยัเพื่อพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ชีวิตมี

สีสัน ที่อรัญประเทศ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู

ดวยหนังสืออานเพิ่มเติมที่ผูวิจัยสรางข้ึนทาํใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากเหตุผลและงานวิจยัทีส่อดคลองดังกลาวขางตน ทําให

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูดวยหนงัสืออานเพิม่เติมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน  มีความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีไทยใน

วรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน มากข้ึน ตลอดจนสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได และมีผลการเรียน

หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน สูงกวากอน

การเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคนควา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติม ครูผูสอนจําเปนตองวางแผนงาน เลือกสรรเนื้อหา จัดลําดับ

ความสําคัญของเนื้อหาใหเปนไปตามข้ันตอนที่กาํหนด การนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมควรใหมคีวาม

นาสนใจ สํานวนภาษากระชับเหมาะสมกับเวลา สอดคลองกับความรูความสามารถ วยั และประสบการณ

เดิมของนักเรียน และสามารถบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได  
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยครั้งตอไป 
      ควรมกีารศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอการใชหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยหลังทาํการทดลอง และตอวิชาภาษาไทยเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



89 
 

บรรณานุกรม 
 
กรกนก ลัธธนนัท. (2539). การพัฒนาและทดลองใชหนงัสืออานเพิ่มเติมส่ิงแวดลอม เร่ือง “เร่ือง 

 ของปา” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6. วิทยานพินธ ศษ.ม. (ส่ิงแวดลอมศึกษา). 

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2520). การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ 

 การศาสนา. 

-------------. (2531). รายงานการสํารวจความสนใจและรสนิยมในการอานของเด็กและเยาวชนไทย 

 ป 2519. กรุงเทพฯ: เจริญการพิมพ. 

-------------. (2534). การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพการศาสนา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551.   

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

กองวิจยัทางการศึกษา. (2529). รายงานการวิจยัทางการศึกษาทดลองรูปแบบการพัฒนา 

 คุณภาพของการประถมศึกษา ปงบประมาณ 2528. กรุงเทพฯ: กรมวชิาการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ. 

กอ สวัสดิพาณิชย. (2532). ขุมทรัพยในหนังสือ : หนงัสือคือขุมทรัพยแหงปญญา. กรุงเทพฯ: 

 รุงศิลปการพมิพ. 

กัญญาพร แกวรักษา. (2552). การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง สระแกว 

 เมืองนาอยู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนซับมวงวิทยา อําเภอตาพระยา  

 จังหวัดสระแกว. สารนพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

กิตติยา กิตติมงคล. (2551). การพัฒนาหนงัสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทยสําหรับ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร. สารนพินธ กศ.ม.  

 (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. ถายเอกสาร. 

กิตสุภา เจริญพร. (2544). การสรางและการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง “แนวปะการัง 

 บานหลังใหญของส่ิงมีชวีิตใตทะเล” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6. วิทยานพินธ 

 ศษ.ม. (ส่ิงแวดลอมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 

จ. เปรียญ. (2518). ประเพณีและพิธีมงคลไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมบรรณาคาร. 

จํานง พรายแยมแข. (2529). เทคนิคการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูกับการซอมเสริม. 

 (ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 



90 
 
จิตรลดา สุวัตถิกุล. (2526). วรรณกรรมไทยรวมสมัย. นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จินตนา ใบกาซูยี. (2533). หลักเกณฑในการอานหนงัสือเพิ่มเติม. ใน เอกสารประกอบ 

 การประชุมการจัดทําหนงัสืออานเพิ่มเติม. ไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนาหนงัสือ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

-------------. (2542). เทคนิคการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 

ฉวีลักษณ บุญยกาญจน. (2523). แบบเรียนการอานและพจิารณาหนงัสือ. กรุงเทพฯ: กรุงเทพการ พิมพ. 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน. (2527). การทําหนงัสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ. 

ฉันทนา การสะอาด. (2547). การสรางแบบฝกทักษะการอานเชงิวิเคราะห สําหรับนกัเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม. ปริญญานพินธ กศ.ม. 

 (ภาษาไทย). มหาสารคาม: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถายเอกสาร. 

ชม ภูมิภาค. (2524). เทคโนโลยีการสอนและการศึกษา. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 

ชุลีพร ฤทธิเดช. (2547). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนที่ความคิด 

 (Mind Mapping). วิทยานพินธ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). นครปฐม: บัณฑิตวทิยาลัย  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 

ณัฎฐพงษ เจริญพิทย. (2542). การวัดผลการเรียนวทิยาศาสตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตร 

 และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ถวัลย มาศจรัส. (2539). เทคนิคและตัวอยางการเขียนหนังสือสงเสริมการอานและหนงัสืออาน 

 เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: มิติใหม. 

ทัศนีย ศุภเมธี. (2527). วิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ธนการพิมพ. 

เทียมจันทร ศรีสังข.(2542).การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง ชวีิตมสีีสันที่อรัญประเทศ สําหรับวิชา  

 ทองถิน่ของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดสระแกว. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (หลักสูตร 

 และการสอน). นนทบุรี: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ถายเอกสาร. 

ธนพล จาดใจดี. (2537). เร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ. 

ธนากิต. (2539). ประเพณี พิธีมงคล และวันสําคัญของไทย. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

ธรัญญา นาคหอม. (2545). การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียน 

 สะกดคําใหถกูตอง. ปริญญานพินธ กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา). กรุงเทพฯ: 

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. ถายเอกสาร. 

 



91 
 
นพนภา ออกดวง. (2547). การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคําและหนาที่ของคํา ใน 

 ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน  

 เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การสอนภาษาไทย). นครปฐม:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 

นภาลัย สุวรรณธาดา. (2524). การสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย เร่ือง หิโตปเทศ 

 คํากลอน สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน. วทิยานพินธ ค.ม. (การสอนภาษาไทย). 

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

นิศา ชูโต; กลอมจิตต พลายเวช; และ กานตมณี ศักด์ิเจริญ. (2524). หนังสือสําหรับเด็ก รายช่ือ 

 และบรรณนิทศัน. กรุงเทพฯ: เจริญผล. 

นุจรินทร ถิ่นทพัไทย. (2547). การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เห็ดในระบบนิเวศของปาสะแกราช  

 สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่3. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: 

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. (2525). เอกสารคําสอนวิชาวัดผล 301 : การสรางแบบทดสอบ 1. 

 กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

บันลือ พฤกษะวัน. (2524). วรรณกรรมกับเด็ก. พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ประกิต วัฒนานุกจิ. (2533). หนงัสือสําหรับเด็ก. ใน เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เปดโลกหนังสือเด็กและเยาวชน คร้ังที่ 4 วันที ่18 – 30 ตุลาคม 2533. 

ประจักษ  ประภาพิทยากร. (ม.ป.ป). ประเพณีและไสยเวทวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวโิรฒ. 

ปราณี เชียงทอง. (2526). วรรณกรรมสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

ปทมา ไตรคุป. (2547). การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือ ในการจัด 

 กิจกรรมการเรียนการสอนกบัวิธีสอนตามคูมือครู. วิทยานิพนธ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย).  

 นครปฐม: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙. (2548). ราชบัณฑิต พจนานุกรม เพื่อการศึกษา 

 พุทธศาสน ชุด คําวัด, วัดราชโอรสาราม. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

พวงผกา ประเสริฐศิลป. (2542). ประเพณีไทยกับการเปล่ียนแปลงตามกระแสวัฒนธรรมโลก. 

 กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

พวงรัตน ทวีรัตน. (2529). การสรางและการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ.์ กรุงเทพฯ: สํานกั 

 ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



92 
 
พวงรัตน ทวีรัตน. (2543). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที ่8. กรุงเทพฯ: 

 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิตร ทองช้ัน. (2524). หลักการวัดผล. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

ภิญญาพร นิตยะประภา. (2534). การผลิตหนงัสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  

 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สหวทิยาลัยรัตนโกสินทรพระนคร. 

มณี พยอมยงค. (2529). วฒันธรรมลานนาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 8 (คติชนวทิยาสําหรับครู)  

 (Thai 8) หนวยที ่8 – 15. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 

มัณฑน ีกุฏาคาร. (2546). เอกสารคําสอนวิชา วผ 401 การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

 หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

แมนมาส ชวลิต. (2530). การสรางสมาคมการอานและการใชสารนิเทศ. กรุงเทพฯ: สมาคม 

 หองสมุดแหงประเทศไทย. 

เยาวดี วิบูลยศรี. (2540). การวัดผลและการสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ.์ พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: 

 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ลมุล รัตตากร. (2529). การเขียนและการแปลหนงัสือสําหรับวัยรุน. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพคร้ังที ่4. 

 กรุงเทพฯ: สุวริียาสาสน. 

ลัดดา ไขวพันธุ. (2542). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยดานการอานอยางม ี

 วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอนดวยวธิีสอนกระบวนการวทิยาศาสตร 

 กับวิธีสอนตามคูมือครู. วิทยานพินธ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). นครปฐม: บัณฑติวิทยาลัย  

 มหาวทิยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 

วารี วองพินยัรัตน. (2530). การสรางขอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ.์ กรุงเทพฯ: ภาควิชาทดสอบและ 

 วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร วิทยาลัยครูสวนสุนนัทา สหวทิยาลัยรัตนโกสินทร. 

วิสันต ทาวสูงเนิน. (ม.ป.ป.). ประเพณีพื้นบาน ตํานานพื้นเมือง. นนทบุรี: วีทเีอส. 

ศจีพร สมณุพทรัพย. (2542). การพัฒนาใชหนงัสืออานเพิม่เติมชุดปา : หองเรียนชีวติ สําหรับนกัศึกษา 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง. วิทยานพินธ ศษ.ม. (ส่ิงแวดลอมศึกษา). กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 

ศิวภร โควศวนนท. (2533). การวเิคราะหหนงัสืออานนอกเวลาวิชาภาษาไทยประเภทรอยกรอง 

 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานพินธ ศษ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: 

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ถายเอกสาร. 



93 
 
สมชัย ใจดี; และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ. (2528). ประเพณี และวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

สมถวิล วิเศษสมบัติ. (2525). วิธีสอนภาษาไทยมธัยมศึกษา. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

สมปราชญ อัมมะพนัธ. (2536). ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พร้ินต้ิงเฮาส. 

สาวิตรี สินสันธิเทศ. (2551). การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง 

 ตํานานเมืองลพบุรี สําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนวินติศึกษาในพระราชูปถัมภ 

 อําเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี. สารนิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

สุดใจ เหลาสุนทร. (2525). ความเขาใจเกีย่วกับการศึกษา. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

สุนันท กลอมฤทธิ.์ (2547). การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ท 32101 ภาษาไทย เร่ือง  

 ขุนชางขุนแผน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ. วิทยานพินธ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). นครปฐม:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถายเอกสาร. 

สุพัตรา ชมเกตุ. (2522). วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน. กรุงเทพฯ: ภาคพื้นฐานทางการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุเมธ เมธาวิทยกุล. (2532). สังกัปพิธกีรรม. กรุงเทพฯ: พร้ินต้ิงเฮาส. 

เสฐียรโกเศศ. (2501). ประเพณีเร่ืองแตงงานบาวสาวของไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 

 วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 

-------------. (2507). แตงงาน. พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ. 

แสงฉาย อนงคาราม. (ม.ป.ป.). อานิสงสจากพระไตรปฎก. กรุงเทพฯ: ส.ธรรมภักดี. 

อุดม เชยกวีงศ. (2545). ประเพณีพธิีกรรมทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 

อุดม เชยกวีงศ; วิมล จิโรจพันธุ; และ ประชิต สกุณะพฒัน. (2548). ศิลปะและวัฒนธรรมไทย. 

 กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

อนุมานราชธน. (2532). ประเพณีเกีย่วกับชีวิตเกิด-ตาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

-------------. (2532). รวมเร่ืองขนบธรรมเนยีมประเพณี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

-------------. (2532). ชวีิตชาวไทยสมยักอนและการศึกษาเร่ืองประเพณีไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

 คุรุสภาลาดพราว. 

Carter, J.D. (1996, February). Comic Book Violence and Aggression. Dissertation 

 Abstracts International. p 33. 

Fusco, E.T. (1983). The Relationship between Children’s Cognitive Level of Development  

 and Their Responses to Literature. New York: Holster University. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
   ตัวอยางหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

    เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
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หนังสืออานเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เร่ือง ประเพณีไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓       
                 เลมที่  ๕   
               ประเพณีบวช 

 
 
 
 
                                          
                                     
      
                                           โดย สุกัญญา  อุดมโภชน 
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คํานํา 
 

หนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องประเพณีไทยในวรรณคดี
เรื่องขุนชางขุนแผน   เลมที่  ๕   ประเพณีบวช  เปนหนังสือในชุดหนงัสืออานเพิ่มเติม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓   ซึ่งประกอบดวย 
เลมที่  ๑    ขุนชางขุนแผน 
เลมที่  ๒   ประเพณีการเกิด 
เลมที่  ๓   ประเพณีโกนจุก 
เลมที่  ๔   ประเพณีทําขวัญ ผูกขวัญ ตัดขวัญ รับขวัญ 
เลมที่  ๕   ประเพณีบวช 
เลมที่  ๖   ประเพณีแตงงาน 
เลมที่  ๗   ประเพณีทําศพ 
เลมที่  ๘   คุณคาของประเพณีไทย 
 

จุดประสงคเพื่อใหนักเรยีนไดรูและเขาใจ เก่ียวกับประเพณีบวช ซึ่งเปนอีก
ประเพณีหนึ่งทีป่รากฏในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน  ควรคาแกการศึกษาเพื่อสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยู   โดยนักเรียนสามารถหาความรูเพิม่เติมจากที่ได
เรียนรูในหองเรียน  เปนการสนับสนุนใหนักเรยีนศึกษาคนควาและเรียนรูไดอยางอิสระ   

ขาพเจาหวังวาหนังสืออานเพิ่มเติมเลมที่  ๔  นี้  จะเปนประโยชนและสามารถทํา
ใหนักเรียนไดรู เขาใจ ตลอดจนรวมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให
อยูคูสังคมไทยตราบนานเทานาน 

                                                                                                   สุกัญญา  อุดมโภชน 
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สารบัญ 
 

          หนา 
  คํานํา                    ก 
  สารบัญ                   ข                                   
  ประเพณีบวช                           ๑ 
  บรรณานุกรม                ๑๖  
  แบบทดสอบระหวางเรียนเร่ือง ประเพณีบวช           ๑๗  
  เฉลยแบบทดสอบ               ๑๘  
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ประเพณีบวช 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
                                                  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

สวัสดีครับพ่ีๆ ทุกคน กระผม... นองจกุคนเดิม จะมาทําหนาท่ี
บอกเลาเรื่องราว เกี่ยวกับประเพณีบวช ใหพ่ีๆไดรูลึก รูจริง และรวม
อนุโมทนาไปกับจุกดวย เพราะอีกไมนานจุกก็จะกลายเปน เณรจุก แลว 

วันนี้จุกจะนําเสนอประเพณีการบวชโดยละเอียด ซึ่งตามหลัก
ความเปนจริงแลว การบวชไมใชเรื่องท่ียุงยากอะไรนัก เพียงเตรียม 
ผาไตร คือ สบง จวีร สังฆาฏิ กับเครื่องอัฐบริขารทั้ง 8 ซึ่งมีความจําเปน
ในการดํารงชีวิตในสถานะนักบวช   แลวเขาไปเอยวาจาขอบวช 
ดวยตนเองเปนภาษาบาลีกับพระอุปปชฌา และกลาวแสดงคํายืนยันใน
การเปนมนุษย ไมมีมลทิน ไมมีพันธะ ไมมหีน้ีสนิคางชําระ และไดรับ
อนุญาตจากผูปกครองแลว เปนอันวาบวชได ซึ่งพิธีตางๆ ตองกระทํากัน
ในโบสถเทาน้ัน แตเนื่องจากคนไทยถือวา การบวชเปนพิธีท่ีสําคัญและ
ยิ่งใหญสําหรับชีวิตลูกผูชาย จึงจําเปนตองมีพิธีและขั้นตอนตางๆ ซึ่งจุก
จะเลาใหฟงตอครับ 
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การบวช เปนประเพณีท่ีสําคัญอยางหน่ึงของไทย และถือวาเปนการทดแทนคุณบิดา

มารดา นอกจากน้ี ยังเปนหนาท่ีของชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนตอง 
ถือปฏิบัติ   ซึ่งชายใดท่ีไดผานการบวชเรียนมาแลว ถาจะไปสูขอหญิงใดเพ่ือแตงงานพอแมของ
ฝายหญิงก็คงจะไมปฏิเสธเพราะไวใจไดวา ชายนั้นไดผานการบวชเรียนมาแลว ก็พอท่ีจะ
อนุมานไดวาชายนั้นเปนคนดีพอสมควรและไวใจท่ีจะฝากชีวิตและอนาคตของหญิงสาวน้ันให
ฝายชายดูแล  แตถาฝายชายยังไมไดผานการบวชมากอน การเจรจาคงจะสําเร็จไดโดยยาก 

การบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาน้ัน เปนคุณประโยชนตอตัวผูบวชเอง 
 และตอสังคมอยูหลายประการเปนตนวา 

1. ผูบวชไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูธรรมะตางๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเกดิความสุข 
              และความเจริญแกตนเอง และครอบครัว 

2. ผูบวชไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมจรงิๆ ซึ่งเปนการอบรมกายวาจาใจใหอยูในศีลธรรม 
และเปนประโยชนแกตนองท้ังโลกน้ี และโลกหนา 

3. ผูบวชไดมีโอกาสชวยดํารงพุทธศาสนาใหยืนยาวตอไป 
4. ผูบวชไดมีโอกาสทําประโยชนใหแกเพ่ือนมนุษย และสรางสังคมใหดีขึน้  

เชนไดทําการสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชน ใหประชาชนไดมีโอกาสสรางบุญกุศล 
ตอพระสงฆ 

                        5. ผูบวชไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการะตอตน เชน บิดา มารดา    
            เปนตน 
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เริ่มดวยการกําหนดฤกษยาม 
กอนจะทําการบวชจะตองหาฤกษอันเปนมงคลหรือหา

หมายกําหนดการท่ีแนนอน โดยพอแมตองนําบุตรชายผูที่จะบวช
และมีอายุครบ 20 ปบริบูรณไปพบกับอุปชฌายหรือทานเจา
อาวาส เพ่ือใหทานตรวจวันเดือนป  
และดูฤกษยามกําหนดวันบวชให  
ครั้นเมื่อไดกําหนดฤกษยามอันเปน 
มงคลแลว ผูที่จะบวชจะตองมาร่ําลา 
ญาติมิตร แลวจึงไปอยูวัดเพ่ือเตรียม 
ฝกหัดทองคําขานนาคและฝกซอมเกี่ยวกับพิธีบวช ในชวงที่เขา
อยูวัดน้ีชาวบานจะเรียกผูที่เตรียมจะบวชวา นาค หรือ พอนาค” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 

                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 

                  
        
 
 
 
 

ประวัติความเปนมาของคําวา ”นาค” 
เกี่ยวกับคําวานาค มีเรื่องเลากันวา ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ยังดํารงพะชนมอยู มีพระยานาคตัวหน่ึง มีความประสงคที่จะบวชเปนพระจึงแปลงราง
เปนมนุษยแลวไปขอบวชกับพระพุทธเจา อยูตอมาเม่ือพระยานาคเผลอสติในขณะหลับ
รางของพระภิกษุ จึงไดกลับเปนพระยานาคดังเดิม ภิกษุอ่ืนๆ ไปเห็นเขาก็เกิดความกลัว
เมื่อพระพุทธองคทรงตรัสถาม ไดความวา เพราะเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึง
ปลอมตัวมาบวช พระพุทธองคทรงดําริวา สัตวเดรัจฉานไมอยูในฐานะท่ีควรบวช ดังน้ัน 
พระยานาค จึงไมอาจที่จะครองเพศสมณะไดอีกตอไป ดวยความท่ีพระยานาคเปนผูที่มี
ความประสงค และศรัทธาแรงกลาท่ีจะบวช ผูคนทั่วไปจึงนิยมเรียกผูที่กําลังจะบวช เปน
พระวา นาค สืบตอมาจนถึงปจจุบัน 
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หลังจากหาฤกษยามไดแลว สิ่งท่ีจะตองทําตอไปก็คือ 
การขอขมาลาญาติมิตรเพ่ือเขาอุปสมบท 
หนาท่ีสําคัญอันหนึ่งของผูที่จะบวช คือ การซักซอม

ข้ันตอนในพิธีกับพระพ่ีเลี้ยงและตองทองคําขอบวช ซึ่งเรียก
ตามภาษาชาวบานวา คําขานนาค ใหได เมื่อใกลจะถึงวันบวช 
จะตองนําดอกไมธูปเทียนไปลาญาติพ่ีนองและผูใหญที่ตน
เคารพนับถือ เพ่ือเปนการแสดงความเคารพและอโหสิกรรมท่ี
ตนลวงเกิน สวนผูไดรับการขอขมาตองกลาวคําวา อโหสิ ดวย
ใบหนายิ้มแยมแจมใส เพ่ือใหนาคมีความสบายใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

             คําขอขมาบิดามารดา และญาติผูใหญเพ่ือลาบวช 
          กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่ขาพเจาไดเคย 
          ประมาทลวงเกินทานตอหนาก็ดี ลับหลังก็ดี ทั้งต้ังใจก็ดี   
          มิไดต้ังใจก็ดี ขอใหทานจงอโหสิกรรมแกขาพเจานับแต

บัดน้ี             บัดน้ีเปนตนไป จนตราบเทานิพพานเทอญ 
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เมื่อนาคมาถึงบานแลว จะมีการทําพิธีปลงผมและอาบนํ้านาค โดยใหเจานาค

นั่งพนมมือบนเกาอ้ีหรือสถานที่อันเหมาะสม นิมนตพระสงฆทําพิธีปลงผมนาค 
ตามดวยบิดามารดา ญาติผูใหญ มิตรสหาย  จากน้ันนํานํ้าท่ีผสมน้ําอบ เครื่องหอม
ตางๆ มาอาบใหเจานาค โดยเริ่มจากบิดามารดา ญาติผูใหญและบรรดามิตรสหาย 
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ในเย็นวันสุกดิบเจาภาพจะนิมนตพระสงฆจํานวน 9 รูป 

มา สวดพุทธมนตฉลองนาค บรรดาญาติมิตร เพ่ือนบานก็จะมา
ฟงพระสวดและรวมทําบุญ จากน้ัน พระสงฆจะ เทศนสอนนาค
เกี่ยวกับคุณของบิดามารดา ตลอดจนกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ 
ที่ควรปฏิบัติ เมื่อบวชแลว 
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หลังจากท่ีการสวดพุทธมนตฉลองนาค และพระสงฆเทศนสอนนาค 
แลว ลําดับตอไปก็คือ การทําขวัญนาค คุณครูที่โรงเรียนเคยเลาใหพวกเราฟง 
วา   การทําขวัญนาค  เปนการสอนใหเจานาครําลึกถึงคุณบิดามารดา  
คุณประโยชนในการบวชเรียน  

สิ่งของที่เราจะตองเตรียมเพื่อใชในพิธีทําขวัญนาคมีดังน้ี ครับผม... 
5.1 เครื่องบายศร ี1 สํารับ 
5.2 เครื่องกระยาบวช 1 สํารับ 
5.3 มะพราวออน 
5.4 ไข 1 ฟอง (เรียกวา ไขขวัญ) 
5.5 กลวยน้ําวา 1 หวี 
5.6 ขันใสขาวสาร 
5.7 เทียนชัย 
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 เมื่อถึงฤกษงามยามดีหลังจากฟงเทศนสอนนาคแลว เจาภาพจะนําเจานาค
มาน่ังกลางวงพิธี แวดลอมดวยบิดามารดา ญาติผูใหญและผูรวมอนุโมทนา เตรียม
เครื่องอัฐบริขารท่ีจะใชในการบวชนํามาวางใหพรอม เมื่อทําขวัญแลวจะมีการ
เวียนเทียน เบิกบายศรีรบัขวัญ ฯลฯ ซึ่งหมอทําขวัญเกงๆ จะสามารถพรรณนาถึง
คุณบิดามารดาไดอยางซาบซึ้งใจ จนเจานาคตองหลั่งนํ้าตา เปนการปลุกเราให 
เจานาค มีความต้ังใจในการบวชทดแทนคุณบิดามารดาหลังจากเสร็จพิธีทําขวัญ
แลว จะมีการเลี้ยงอาหารผูมารวมอนุโมทนา และมีการรองรํากันอยางสนุกสนาน   
           หากทําพิธีโดยรวบรัด ในวันสุกดิบเพียงใหเจานาคโกนผม โกนค้ิว นุงหม
ชุดขาวอยูที่วัดรุงข้ึนจึงพาเขาโบสถทําพิธีอุปสมบท 
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กูจะบวชลกูชายสายสุดใจ  เอ็งจงไปเทีย่วหาผาเน้ือดี 
ทําจีวรสบงสไบลาด    หาทั้งยามบาตรมาตามที่ 
ลงมือพรอมกันในวันน้ี   อายถีอีลามาชวยกู 
ฝายพวกขาไทไปหาของ   หมากพลูใบตองที่มีอยู 
บางก็มาเย็บกรวยชวยกันดู   ปอกหมากพันพลูทั้งฟนเทียน 
เอาผาขาวมาวัดตัดสบง   เย็บลงฝเข็มเหมือนเล็มเลี่ยน 
ตัดจีวรสไบตะไกรเจียน   เย็บทับจับเนียนเปนเน้ือเดียว 
อังสะน้ันแพรหนังไกนุม   รังดุมหูไหมใสเย็บเสี้ยว 
มาน่ังพรอมทั่วตัวเปนเกลียว  เอิกเกริกกราวเกรียวดวยศรัทธา 
บางคนออกมาหาขมิ้น   โขลกสิ้นแลวไปเอามาอกีหวา 
อกแมเอยไมเคยฤาไรนา   ยอมผาซีดอยูดูไมดี 
เอานํ้าสมพรมแกแลเหน็สุก   พนทุกขแลวหมอหัวรอร่ี 
ชวยกันผูกราวขึงผึ่งทันที   แหงดีเขาไตรไวบนพาน 
ฝายพวกแมครัวที่ตัวยวด   หุงตมเร็วรวดอลหมาน 
หนาดําคล้ําไหมใกลเชิงกราน  บางซาวขาวสารใสกระทะ 
บางตมบางพะแนงบางแกงขม  คั่วยําทําขนมอยูเอะอะ 
สมสูกลูกไมใสธารณะ   ใสกระบะเรียงรายไวหลายใบฯ 

       ในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ไดกลาวถึง
การเตรียมงานบวชไวดวยนะครับ 
  เราลองมาดูสิวาแตกตางจากการเตรียมงานบวชใน
ยุคปจจุบันหรือไม   
  ถาโยมพ่ีคนใดทราบแลว ชวยปลุกเณรจุก
ข้ึนมาฟงดวยนะครับ 
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เคร่ืองอัฏฐบริขารและเคร่ืองใชอื่นๆ ที่ควรมีหรือจําเปนตองใช  
ไดแก 
1. ไตรครอง ไดแก สบง ประคดเอว อังสะ จีวร สังฆาฏิ ผารัดอก ผากราบ 
2. บาตร แบบมีเชิงรองพรอมฝาถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเคียว 
3. มีดโกน พรอมท้ังหินลับมีดโกน 
4. เข็มเย็บผา พรอมท้ังกลองเข็มและดาย 
5. เครื่องกรองน้ํา (ธมกรก) 
6. เสื่อ หมอน ผาหม มุง 
7. จีวร สบง อังสะ ผาอาบ 
8. ตาลปตร ยาม ผาเช็ดหนา รม รองเทา 
9. โคมไฟฟาหรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก 
10. ปนโต จานขาว ชอนสอม ผาเช็ดมือ 
11. กระติกน้ํารอน กาตมนํ้า ถวยน้ํารอน เหยือกน้ําและแกวน้ํา 
12. กระโถน 
13. ขันอาบนํ้า สบูและกลองสบู แปรงและยาสีฟน ผาขนหนู กระดาษชําระ 
14. สันถัต (อาสนะ) 
15. หีบไมหรือกระเปาหนังสําหรับเก็บไตรครอง 

      ตอไป...เปนเรื่องของ 
การเตรียมอุปกรณเครื่องใช
ท่ีจําเปนในการบวชครับ 
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   แลวหันหนามาสั่งแกเณรคง เอ็งนิมนตพระสงฆลงไปลาง 
 ปูเสื่อสาดอาสนะกะท่ีทาง  โกนหัวเจาพลายพลางแลวพามา 
 ครั้นแลวลงมาศาลาใหญ   พระสงฆลงไปอยูพรอมหนา 
 พลายแกวอุมไตรไปวันทา  ขรัวบุญใหบรรพชาเปนเณรพลัน 
 บวชเสร็จจึงนางทองประศรี  เรงแมครัวมอียูตัวสั่น 
 บาตรพระสะพรั่งต้ังเรียงกัน  ยกขันขาวบาตรมาทันที 
 ชวยกันตักบาตรธารณะ   เสร็จถวายพรพระประเคนมี ่
 ฉันแลวก็ยถาสัพพี   เณรแกวทองประศรีกรวดน้ําพลัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน ท่ีเณรจุก
เคยอาน ก็ไดพูดถึงลําดับขั้นตอนการบวชไว
เหมือนกันครับ  เราลองไปดูสิวา ประเพณีบวชใน
อดีตกับปจจุบัน แตกตางกันตรงไหน แลวเรา
มารวมกันอภิปรายนะครับ 
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แลวก็มาถึงข้ันตอนท่ีเณรจุกกับเพ่ือนๆชอบมากเลยครับ   
นั่นก็คือ      การแหนาคและการนํานาคเขาโบสถ 

ในขบวนแหนี้ เจานาคจะถือดอกไมธูปเทียนพนมไวในมือ 
มารดาอุมไตรบิดาสะพายบาตร สําหรับหมอนนั้นนิยมใหคนรัก หรือ
แฟนเจานาคเปนคนอุม เมื่อจัดขบวนเรียบรอยแลวก็เคลื่อนขบวนเขาสู
พระอุโบสถ เวียนขวารอบนอกขัณฑสีมา จนครบ 3 รอบ  
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        การจดักระบวนแหประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 
 

1. หัวโต หรือหัวสิงโต (มีหรือไมก็ได) 
2. แตร หรือเถิดเทิง (มีหรือไมก็ได) 
3. ของถวายพระอุปชฌายคูสวด 
4. ไตรครอง ซึ่งมักจะอุมโดยมารดาหรือบุพการีของผูบวช (มีสัปทนกั้น) 
5. ดอกบัว 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 2 เลม ใหผูบวชพนมมือถือไว (มีสัปทนกั้น) 
6. บาตร และตาลปตร จะถือและสะพายโดยบิดาของผูบวช 
7. ของถวายพระอันดับ 
8. บริขารและเคร่ืองใชอยางอ่ืนของผูบวช 
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         เสร็จแลวผูบวชก็ไปกราบพระประธาน
ดานขางพระหัตถขวาขององคพระ รับไตรครองจาก
มารดาบิดา จากน้ันจึงเริ่มพิธีการบวช ในการบวช
นั้น เจานาคจะตองบรรพชา คือ บวชเปนสามเณร
กอน แลวจึงจะอุปสมบทหรือบวชเปนพระ 

         โยมพ่ีทราบหรือไมครับวามีธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา
ตามความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง คือ หลังจากเคลื่อนขบวนเขาสูเขต 
พระอุโบสถแลว กอนจะเขาโบสถก็ตองวันทาเสมาหนาพระอุโบสถ
เสียกอน   โดยมีคําสวดวา   วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง   
เจติยัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต  กลาวเสร็จแลวก็โปรยทาน 

เมื่อวันทาเสมาแลว ตองรีบนําเจานาคเขาโบสถ ไมควรชักชา เพ่ือ
ปองกันเหตุรายหรือเภทภัยที่อาจทําใหไมสามารถบวชได โดยบรรดาญาติ
พ่ีนองจะชวยกันอุมนาคเขาสูพระอุโบสถใหบิดามารดาจูงติดกัน โดย
ไมใหเทาของเจานาคเหยียบธรณีประตูโบสถ  
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                                                       หนาท่ีสําคัญสําหรับเจาภาพในการจัดงานอุปสมบท 

1. พาผูที่จะอุปสมบทไปพบพระอุปชฌาย เพ่ือฝากตัว 
และ ขอฤกษหรือกําหนดวันนัดหมายท่ีจะทําการบวช 
2. บอกขาวงาน จัดเตรียมงานและสถานท่ี จัดเตรียม 
ขาวของ เครื่องใชในพิธีตางๆ 
3. ติดตอผูที่จะมาทําหนาท่ีประกอบพิธีสงฆ เชน  
นําสวด มนต ขอศีลและนาํนาคเขาโบสถ 

                               4.   จัดเตรียมเครื่องบวช ไดแก เครื่องอัฐบริขาร 
5.   จัดเตรียมอาหาร สําหรับเลี้ยงพระและแขกท่ีมารวมงาน 

 
 
 

หนาท่ีสําคัญสําหรับผูท่ีจะอุปสมบท 
1. ทองคําขอบวช หรือ คําขานนาค ไดแก คําขอบรรพชาอุปสมบทคําสมาทานสิกขาบท 
คําขอนิสัย คําตอบคําถามของพระกรรมวาจา ฯลฯ ใหไดข้ึนใจ 
2. เมื่อใกลถงึวันบวชจะตองไปอยูวัด เพ่ือฝกซอมข้ันตอนวิธีการบรรพชาอุปสมบท 
จากพระพ่ีเลี้ยง และดูจากเจานาคคนอ่ืนๆ ที่อุปสมบทกอนเรา 
3. ไปขอ “ฉายา” (ชื่อใหมเมื่อบวชเปนพระแลว) จากอุปชฌาย หรือเจาอาวาส เพ่ือใช
ตอบคําถามของพระกรรมวาจาตอหนาท่ีประชุมสงฆในเวลาทําพิธีบวช 
4. ทองบทสวดมนตพระปริตรตางๆ พรอมบทใหศีลใหพร บทอนุโมทนาฯลฯ  
หลังจากท่ีบวชเปนสามเณรหรือภิกษุแลว 

 

ผมสรุปข้ันตอนสําคัญมาฝากพ่ีๆ ดวยนะครับ  
มีอะไรบาง ไปชมกันเลยครับ 
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อาตมาหวังวาโยมพ่ีทุกคน คงไดรับ
ความรูเกี่ยวกับประเพณีบวชไป
เต็มท่ีแลวนะครับ  และตอนนี้ก็ได
เวลามาประลองความรูกันแลวครับ   
ถาพรอมแลวตามเณรจุกมาเลยครับ
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คําส่ัง จงเลือกคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 
๑. ขอใดไมใชคุณประโยชนของการบวช 

ก. ผูบวชไดมีโอกาสเรียนรูธรรมะตางๆ 
ข. ผูบวชไดมีโอกาสชวยดํารงพระพุทธศาสนา 
ค.  ผูบวชไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการะตอตน 
ง.  ผูบวชสามารถเขาพิธีมงคลสมรสไดอยางสมบูรณเพราะไดบวชแลว 

๒. ขอใดเปนหนาท่ีสําคัญของผูท่ีจะบวช 
ก. เตรียมงานเฉลิมฉลองงานบวชใหเรียบรอย 
ข. ซักซอมข้ันตอนในพิธีและทองคําขอบวช 
ค. ดูฤกษยามกาํหนดวันบวช 
ง. จัดหาพระอุปชฌาย 

๓. มูลเหตุของการทําขวัญนาคคือขอใด 
ก. การสอนใหนาครูจักการใชชีวิตและขอคิดในการบวช 
ข. การสอนใหนาครําลึกถึงบุญคุณ ของพระพุทธศาสนา 
ค. การสอนใหนาครําลึกถึงคุณบิดามารดา และประโยชนของการบวช  
ง. การสอนใหนาคไดเรียนรูกิจวตัรของพระภกิษุสงฆท่ีควรปฏิบัติในระหวางการบวช 

๔. ขอใด ไมใช เคร่ืองอัฐบริขารท่ีใชในการบวช 
ก.  ตาลปตร 
ข.  เข็มเย็บผา 
ค.  เคร่ืองกรองน้ํา 
ง.  หนังสือสวดมนต 

๕.  ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับพิธีการบวช 
ก.  ในการจัดขบวนแห ใหมารดาอุมไตร บิดาสะพายบาตร และนิยมใหคนรักอุมหมอน 
ข.  การเคล่ือนขวบเขาสูพระอุโบสถ ใหเวียนซายรอบนอกขัณฑสีมา จํานวน ๓ รอบ 
ค.  ญาติพี่นองจะตองชวยกนัอุมนาคเขาพระอุโบสถไมใหเหยียบธรณปีระตูโบสถ 
ง.   กอนท่ีนาคจะเขาโบสถตองวันสาเสมาหนาพระอุโบสถเสียกอน 

 

แบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่อง  ประเพณีบวช 
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เฉลยแบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่อง  ประเพณีบวช 

              คําตอบท่ีถูกตองคือ... 
๑. ง 
๒. ข 
๓. ค 
๔. ง 
๕. ข 

 
โยมพ่ีท่ีทําถูกต้ังแต ๓ ขอขึ้นไป 
เกงมากครับ  แตถาใครทําถูกไมถึง 
๓ ขอ ลองกลับไปอานทบทวน 
อีกครั้งนะครับ   
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อยูมาจนเจาเจริญวัย   อายุนั้นไดถึงสิบหา 
ไมวายคิดถึงพอที่มรณา    แตนึกนกึตรึกตรามากวาป 
อยากจะเปนทหารชาญชัย   ใหเหมือนพอขุนไกรที่เปนผ ี
จึงออนวอนมารดาไดปราน ี   ลูกนี้จะใครรูวิชาการ 
พระสงฆองคใดวิชาดี    แมจงพาลกูนี้ไปฝากทาน 
ใหเปนอุปชฌายอาจารย    อธิษฐานบวชลูกเปนเณรไวฯ 
 
                   วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนงัสอือานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
เรื่องประเพณีไทยในวรรณคดีเรื่อง ขนุชางขุนแผน  สาํหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
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เรื่องประเพณีไทยในวรรณคดีเรื่อง ขนุชางขุนแผน  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ 
.................................................................................. 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และกาเคร่ืองหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

๑. “ วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน” เปนวรรณคดีไทยเร่ืองแรกท่ีแหวกแนว ผิดแผกไปจากวรรณคดีไทย 
      เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเคยมีเพราะอะไร 
          ก. ใชภาษาท่ีเขาใจงาย 
          ข. เปนเร่ืองราวของสามัญชน 
          ค. เปนนิทานท่ีแตงเปนคํากลอน 
          ง. มีการใชไสยศาสตรเขามาปะปน 
๒. พระพันวษา ตามท่ีปรากฏในเร่ือง ”ขุนชางขุนแผน” สันนิษฐานวาเปนกษัตริยพระองคใด 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
          ก. สมเด็จพระนารายณมหาราช 
          ข. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 
          ค. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
          ง. สมเด็จพระเจาอยูหวับรมโกศ 
 
๓. ขอความใดกลาวถูกตองท่ีสุด 
 ก. วรรณคดเีร่ืองขุนชางขุนแผนแตงข้ึนจากเร่ืองจริง ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ 
           ข. เร่ืองราวในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน เกิดข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 
          ค. วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนกาํเนดิพลายงาม เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๒ 
           ง. วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลท่ี ๕ วาเปนยอดของ 
               หนังสือ ประเภทกลอนเสภา 
 
 ๔.ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบัคติความเช่ือในประเพณกีารเกิด 
 ก. ตอนต้ังครรภผูเปนแมมักจะนิมิตฝนไปตางๆ นานา และจะมีการทํานายเพศของบุตรจากความฝน 
 ข. อาการแพทอง อยากกนิของแปลกๆ สามารถรูไดวาบุตรเปนเพศใด 
 ค. ถามารดาอยากกนิดิน ตามคัมภีรพรหมจินดา เช่ือวาสวรรคสงมาเกิด 
 ง. คติความเช่ือท่ีเกี่ยวกับพิธีเนื่องในการเกดิ สวนใหญมีจุดประสงค เพื่อทํานายเพศของบุตรเทานั้น 
 
๕. สมุนไพรชนิดใด สามารถนํามาใชเม่ือมารดาเปนลมในขณะทําคลอด 
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 ก. ขม้ินชัน    ข. หัวหอม 
 ค. ตะไคร     ง. ใบแมงลัก 
๖. จากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ไดกลาวไววา   “ทาขม้ินแลวใสกระดงรอน”  ขอใดเปนเหตุของพิธีรอนกระดง 

ก. เพื่อปองกันมิใหผีเอาทารกกลับคืนไป 
ข. เพื่อใหแมของเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
ค. เพื่อใหหมอตําแยสามารถทําคลอดคนอ่ืนๆ ไดอีก 
ง. เพื่อใหเด็กมีความประพฤตท่ีิดีงาม มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 

๗. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบัการเลือกทรงผมตามความเช่ือของคนโบราณ  
ก. ผูใหญท่ีครอบครัวนับถือ เปนผูเลือกทรงผมให 
ข. พระผูทําพิธีโกนจกุ เปนผูเลือกทรงผมใหเด็กแรกเกิด 
ค. วาดรูปภูตผีไวผมทรงตางๆ แลวใหปูยา ตายายเลือกให 
ง. นําดินเหนียวมาปนเปนตุกตาไวผมทรงตางๆ แลวใหเด็กเลือกจับ 

 

๘. การโกนจกุ จะประกอบพธีิกรรมเม่ือเด็กอายุยางเขาเขตวัยหนุมสาว คืออายุเทาไร 
 ก.   เด็กชายอายุ ๑๑ ป  เด็กหญิงอายุ ๑๒ ป 
 ข.   เด็กชายอายุ ๑๒ ป  เด็กหญิงอายุ ๑๑ ป 
 ค.  เด็กชายอายุ ๑๓ ป  เดก็หญิงอายุ ๑๑ ป 
 ง.   เด็กชายอายุ ๑๑ ป  เด็กหญิงอายุ ๑๓ ป 

 

๙. การแบงผมจุกออกเปน ๓ ปอย เพื่อกําหนดใหบุคคลใดเปนผูตัดจกุ 
ก. ผูใหญในตระกูล  ผูเปนประธานในพิธี  มารดาของเด็ก 
ข. ผูเปนประธานในพิธี   ผูใหญในตระกูล  บิดาของเด็ก 
ค. ผูเปนประธานในพิธี  บิดาของเด็ก  มารดาของเด็ก 
ง. บิดาของเด็ก  มารดาของเด็ก  ผูใหญในตระกูล 

 

๑๐. ขอใดไมใชคุณประโยชนของการบวช 
ก. ผูบวชไดมีโอกาสเรียนรูธรรมะตางๆ 
ข. ผูบวชไดมีโอกาสชวยดํารงพระพุทธศาสนา 
ค.  ผูบวชไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการะตอตน 
ง.  ผูบวชสามารถเขาพิธีมงคลสมรสไดอยางสมบูรณเพราะไดบวชแลว 
 
 

๑๑. ขอใดเปนหนาท่ีสําคัญของผูท่ีจะบวช 
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ก. เตรียมงานเฉลิมฉลองงานบวชใหเรียบรอย 
ข. ซักซอมข้ันตอนในพิธีและทองคําขอบวช 
ค. ดูฤกษยามกาํหนดวันบวช 
ง. จัดหาพระอุปชฌาย 

๑๒. มูลเหตุของการทําขวัญนาคคือขอใด 
ก. การสอนใหนาครูจักการใชชีวิตและขอคิดในการบวช 
ข. การสอนใหนาครําลึกถึงบุญคุณ ของพระพุทธศาสนา 
ค. การสอนใหนาครําลึกถึงคุณบิดามารดา และประโยชนของการบวช  
ง. การสอนใหนาคไดเรียนรูกิจวัตรของพระภกิษุสงฆท่ีควรปฏิบัติในระหวางการบวช 
 

๑๓. ขอใด ไมใช ส่ิงท่ีตองใชในพิธีทําขวญันาค 
ก. ไตรครอง    ข. เคร่ืองบายศรี 
ค. ขันใสขาวสาร    ง. เคร่ืองกระยาบวช 
 

๑๔. ขอใด ไมใช เคร่ืองอัฐบริขารท่ีใชในการบวช 
ก.  ตาลปตร     ข.  เข็มเย็บผา 
ค.  เคร่ืองกรองน้ํา    ง.  หนังสือสวดมนต 
 

๑๕.  ขอใดเปนสาเหตุท่ีทําใหขวัญไปจากตัวเจาของได 
ก.  การตื่นเตนดีใจ 
ข.  ความปลาบปล้ืมใจ 
ค.  การตกใจ เดือดรอนกาย 
ง.  ความสุขสบายท้ังกายและใจ 
 

๑๖.  ผูท่ีทําพิธีเกี่ยวกับขวัญ เรียกวาอะไร 
ก.  หมอขวัญ    ข.  ผูทําขวัญ 
ค.  หมอเชิญขวัญ    ง.  ผูเชิญพระขวัญ 
 

๑๗.  การเอาทัพพีตักลมใสลงในขัน เปนสวนหนึ่งของพธีิทําขวัญใด 
ก.  การผูกขวญั    ข.  การตักขวญั 
ค.  การรับขวัญ    ง.  การทําขวญั 
 
 
 

๑๘.  พิธีแตงงานประเภทใด ไมเปนท่ียอมรับเนื่องจากขัดตอประเพณีท่ีดีงามของไทย 
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ก. วิวาหมงคล     
ข.    อาวาหมงคล 
ค. อวาเหาะมงคล     
ง. วิวาหเหาะมงคล 

 

๑๙.    “  จะขอพันธุฟกแฟงแตงน้ําเตา  ท่ีออเจาไปปลูกในไรขา 
ท้ังอัตคัดขัดสนจนเงินตรา  จะมาขายออแกวใหชวงใช ฯ ” 

จากบทกลอนขางตน จัดอยูในข้ันตอนใดของพิธีแตงงาน   
ก. การสูขอ    ข.    การผูกดวง 

  ค.  การรับไหว    ง.     การหมายหม้ัน 
๒๐.“ ขันหมากเอกเลือกเอาที่รูปสวย ” คําท่ีพิมพตัวหนาหมายถึงขอใด 

 ก.   ขันหมาก    ข.   คนถือขันหมาก 
        ค.  ขบวนขันหมาก    ง.   ของท่ีใสในขันหมาก 

 

 ๒๑. “เถาแกรับคําแลวอําลา ไปเคหาแตงตัวขมีขมัน” คําท่ีพิมพตัวหนาหมายถึงขอใด 
          ก. พอแมของเจาสาว 
          ข. คนแกซ่ึงเปนท่ีนับถือ 
          ค. คนจีนท่ีมีฐานะดีและเปนผูใหญ 
          ง. ผูใหญท่ีเปนประธานในการสูขอและการหม้ัน 
 

  ๒๒. ขอใดเปนคําพูดท่ีใชในการสูขอ 
          ก. จะขอพันธุฟกแฟงแตงน้ําเตา   ท่ีออเจาไปปลูกในไรขา 
          ข. รุนหนุมนอยจอยเรียบรอยด ี  ความช่ัวไมมีสักส่ิงอัน 
          ค. วานอนสอนงายชายฉลาด   ท้ังรูปทรงก็สะอาดสําอางศรี 
          ง. วานานไปทานจะไดพึ่งพิง   ลูกทองประศรีดียิ่งนะคนน้ี 
 

  ๒๓. “ถึงยากจนอยางไรก็ไมวา แตพราขัดหลังมาจะยกให” จากคําประพันธนี้มีความหมายตรงกบัขอใด  
          ก. ถึงยากจนก็ไมวาถามีความประพฤติดีก็ยกลูกให 
          ข. ขอใหมีความอดทนในการประกอบอาชีพก็ยกลุกใหท้ังนัน้ 
          ค. ถึงยากจน แตมีมีดพรามาทําไรไถนา ประกอบอาชีพไดกย็กลูกให 
          ง. เงินทองไมสําคัญขอใหเปนคนดแีละขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพเปนยกลูกใหท้ังนั้น 
 
 

๒๔.  พิธีกรรมแรกของการประกอบพิธีทําศพคืออะไร 
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ก.  การตราสังศพ    ข.  การแตงตัวศพ 
ค.  การอาบน้ําศพ    ง.  การสวดหนาศพ 

 
 

๒๕.  คําประพันธขอใด ไมได กลาวถึงพธีิทําศพนางวนัทอง 
ก.  พลายชุมพลนุงขาวใสลอมพอก  โปรยขาวตอกออกหนาหาชาไม 
ข.  ขับกลอมซอมเสียงสําเนียงนวล  โหยหวนโอดพันสนั่นหอ 
ค.  ทําชะงอนชะโงกเปนโตรกตรอก  มีซุมซอกใสรูปอรหัน 
ง.  แลวปนเปนคนปาทําตากลอก  ทะเลิกหลอกเลนหนาเหมือนทาผี 
 

๒๖.  การสวดพระอภิธรรม สอนคนท่ียังมีชีวิตอยูในเร่ืองใด 
ก.  สอนใหมีสติระลึกถึงความตายอยูเสมอ 
ข.  สอนใหมีสติระลึกถึงคุณงามความดีของผูตาย 
ค.  สอนใหมีสติระลึกถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ง.  สอนใหมีสติระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ผูมีพระคุณ และพระพุทธศาสนา 
 

๒๗.  ประเพณียกศพเวียนเชิงตะกอนจากซายไปขวา ๓ รอบ เกิดจากปริศนาธรรมขอใด 
 ก.  สรรพสัตวท้ังหลายตองเวียนวายอยูในภพท้ัง ๓  
 ข.  สรรพสัตวท้ังหลายลวนแลวแตตายแลวเกดิ ๓ ภพ 
 ค.  สรรพสัตวท้ังหลายลวนแลวแตมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ๓ องคคุมครอง 
 ง.  สรรพสัตวท้ังหลายตองระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ 
 

 ๒๘. คําประพันธในขอใดแสดงออกถึงธรรมเนียมการตอนรับแขกของคนไทยสมยันั้นไดเดนชัดท่ีสุด 
          ก. จึงชวนกันส่ังรินกนิสุรา เมามายพดูจากันอึงไป 
          ข. กินอ่ิมแลวพลันทันที เอาของแถมพกยกออกมา 
          ค. แลวเอาส่ือสาดมาลาดปู หมากพลูใสเช่ียนขมีขมัน 
          ง. ศรีประจันแกเรียกบาวขา ใหยกสํารับมาท้ังคาวหวาน 
 

๒๙.  ขอใดสะทอนใหเห็นคานิยมของคนในสังคมวา ผูหญิงตองรักเดียวใจเดียว 
ก.  ใครจะควรสูสมอยูกลมเกลียว  ใหเดด็เดีย่วรูกนัแตวันนี ้
ข.  วันทองหมองจิตคิดเวยีนวน  เปนจนใจน่ิงอยูไมทูลไป 
ค.  พระหม่ืนไวยใชใบใหแมวา  บุยปากตรงบิดาเปนหลายหน 
ง.  อยาเวยีนวนไปใหคนมันหม่ินแคลน ถาแมนมึงรักไหนใหวามา 
 

๓๐.  ขอใดแสดงใหเห็นคานยิมของคนไทยดานความกตัญูตอผูมีพระคุณ 
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ก.  ความรักขุนแผนท่ีแสนรัก  ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท 
 สูลําบากบุกปามาดวยกัน   สารพันอดออมถนอมใจ 
ข.  ขุนชางแตอยูดวยกนัมา   คําหนักหนาไดวาใหเคืองไม 
 เงินทองกองไวมิใหใคร   ขาไทใชสอยเหมือนของตัว 
ค.  พระหม่ืนไวยใชใบใหแมวา  บุยปากตรงบิดาเปนหลายหน 
 วันทองหมองจิตคิดเวียนวน  เปนจนใจน่ิงอยูไมทูลไป 
ง.  จม่ืนไวยเลากเ็ลือดในอก  ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว 
 ทูลพลางตัวนางเร่ิมระรัว   ความกลัวอาญาเปนพนไป 
 

                              ---------------------------------------------- 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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