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 การวจัิยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
โรงเรยีนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หอง ใชระยะเวลาในการทดลอง จํานวน 18 ชั่วโมง 
 ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัย แบบ Randomized One Group Pretest – Posttest 
Design  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คอื หนังสืออานอานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิ t-test แบบ Dependent Sample 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1.  หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว มีประสิทธิภาพ 88.57/91.42 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย  
เรื่อง ขาว หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to develop Thai supplementary reading books 
on rice for Mathayomsuksa II Students, Thainiyomsongkroas school, Bangkhen, Bangkok. 
 The Samples consisted of 35 Mathayomsuksa II students in the second semester 
of the 2009 academic year, Thainiyomsongkroa school, Bangkhen, Bangkok. 
 They were randomly selected by Cluster Random Sampling Technique for one 
classroom and were taught through the Thai supplementary reading books on rice 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 Thai supplementary reading 
books on rice 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 Thai supplementary reading books on rice was 88.57/91.42 
 2. The students learning achievement throngh Thai supplementary reading books  
on rice was significantly higher after the experiment at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับน้ี สําเร็จไปไดดวยดี กอปรไปดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษาคําแนะนํา 
รวมถึงกําลังใจ จากผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี ชาติกานนท ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน รุงเรืองธรรม 
รองศาสตราจารย ดร.บังอร พานทอง รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี รองศาสตราจารย      
ดร.อัจฉรา สุขารมณ ทําใหผูวิจัยสามารถสรางสารที่ตองการสงไปถึงผูรับซ่ึงเปนเด็กๆ ที่ตองดํารงชีวติ
ในสังคมอันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุกวันน้ีไดอยางกลมกลืนและสมบูรณขึ้น  
 ขอขอบพระคณุ ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน รุงเรืองธรรม อาจารยฐิติชญาน กระจางใจ 
ที่กรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําอยางดีในการตรวจสอบและแกไขเครือ่งมือในการวิจัยเปนผลใหสาร
นิพนธฉบบัน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคณุ ทานผูอํานวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห รวมถึงคณะครูโรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห คณุครูโรงเรียนบานบวัมล (เจรญิราษฎรอุทศิ) ขอบใจเด็กหญิงอักษรจิตติ์ จากผา 
ที่ชวยทําใหทุงขาวงดงามยิ่งนัก ขอบใจเด็กๆ ทุกคน ที่ไดเปนสวนหนึ่งในการสานทองานวิจัยครั้งน้ี
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 
 ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ พอ แม พ่ี นอง มิ่งมิตรทุกทาน ผองเพ่ือนทุกคน นิสิต 
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย) ที่มีโอกาสไดเติมประสบการณใหกับชีวติขณะที่มี
โอกาสเรียนรูและเติบโตไปดวยกัน ขอบคุณขาวทุกเม็ด ขอบคุณอาจารยพิศมัย รัตนโรจนสกุล    
ในการเปนเขม็ทิศขณะที่ไดเดินทางแสวงหาความรู ขอบคุณหนังสือทุกเลม ที่ผูวิจัยไดนํามาอางอิง
ไวในการทําสารนิพนธฉบบัน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 การอานเปนอาวุธอันสําคัญในการชวยพัฒนาคน เปนขุมพลังในการเรียนรูและเปนพ้ืนฐาน
ของการเปดโลกใหกวางขวางยิ่งขึ้น ชวยสรางเสริมประสบการณในทุกดานในอันที่จะนํามาพัฒนา
คน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ ดังที่ สมถวิล วิเศษสมบัต ิ(2525) กลาววา การอานมีประโยชนและ
มีความสําคัญเพราะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ทําใหผูอานมีความรอบรู สามารถปรับตวัและ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันไดอยางเปนสขุ ซ่ึงสอดคลองกับที่ ฉวีลกัษณ บุญยกาญจน (2523) 
กลาวไววา การอานเปรียบเสมือนกุญแจไขไปหาความรูที่มีอยูมากมายในโลก และถานําความรู 
จากการอานมาใชใหเกิดประโยชนในการแกปญหาใหแกสังคมแลว บุคคลเหลาน้ี จะเปนพลเมืองดี
ของสังคม สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอานอยูมาก สังคมนั้นก็ยอมเจริญอยางรวดเร็ว 
 ในการจัดการศึกษาจึงตองตระหนักรูถึงความสําคัญของการอาน เพ่ือใหการอานชวย        
ปูพ้ืนฐานสากลใหกับคนในประเทศ การอานจึงถือเปนชนวนสําคญัในการนําไปสูการพัฒนา ดังจะเห็น
ไดจาก พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวชิาการศึกษาประสานมติร 
12 ธันวาคม 2512  "...งานดานการศึกษา เปนงานสําคญัที่สุดอยาง หน่ึงของชาต ิเพราะความเจริญ
และความเสื่อมของชาติน้ัน ขึ้น อยูกับการศึกษาของ พลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาให
เขมแข็ง ยิ่งขึน้..." การศึกษาจึงเปนเบื้องแรกท่ีตองทาํความเขาใจอยางถองแท พรอมกับการสราง
องคประกอบของการอานและการศึกษาอยางเหมาะสม 
 ในปจจุบันภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติ ทําใหตองปรับแผนพัฒนาชาต ิโดยการ
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ขึ้น เพ่ือแกไป
ปญหาของประเทศและถือเปนการกําหนดทิศทางในการดําเนินประเทศใหรอดพนจากภาวะปญหา
ของชาติ เพ่ือจะพัฒนาเยาวชนไปสูศตวรรษที่ 21 ซ่ึงการประกาศใชแผนพัฒนาชาตดัิงกลาวจึงสงผล
ถึงระบบการศกึษาชาติดวย 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนในประเทศไทย มุงพัฒนาผูเรียน
ทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาตใิหเปนมนษุยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คณุธรรม มีจิตสาํนึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนฐานความเชื่อที่วา 
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ เนนสาระภาษาไทยในฐานะที่ภาษาไทย 
เปนเอกลักษณประจําชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาตใิหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ
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และความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูล
สารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชในการพัฒนา
อาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม 
ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรยีนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาตไิทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 2- 34)  
 ดวยเหตุน้ีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาภาษาไทยจึงได
นําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวชิาภาษาไทย 
โดยกําหนดใหการอานเปนสาระที่ 1 ของกลุมสาระการเรียนและมาตรฐานที่ ท.1.1 กําหนดใหผูเรียน
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอาน และในสาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 กําหนดใหผูเรียนเขาใจ
ธรรมชาติและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ
 เม่ือการอานในยุคสมัยของสังคมปจจุบันที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีเปนตวัขับเคลื่อน 
สื่อสารสนเทศนําวัฒนธรรมของโลกมาสรางการเปลี่ยนแปลงในวถิีสังคมไทย อันทําใหเกิดปญหาใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการอาน เปนสิ่งที่มีความสําคัญดังที่กลาวมาแลว สิ่งที่ตามมาและมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ตองมีอยูคูกัน คือ หนังสือ เพราะหนังสือถือเปนเคร่ืองมือและอุปกรณ
สําคัญในการฝกทักษะการอาน หนังสือชวยสรางจินตนาการ รวมถึงขัดเกลาและปลูกฝงผูอานได 
แมนมาส ชวลติ (2530: 7) ไดกลาววา สิ่งจําเปนสําหรับการรณรงคเพ่ือใหรูหนังสือและใหอานเปน
กิจนิสัยก็คือ หนังสือ ซ่ึงจะตองมีมากจนเพียงพอแกความตองการของผูอาน ตองมีหนังสือในสาขาวิชา
ตาง ๆ ทุกวิชา มีหนังสือซ่ึงใหความจรรโลงใจ มีรสนิยมดี และชวยพัฒนากลอมเกลาอารมณและแนวทาง
ความคิดที่ถูกตองดวยศลีธรรม เหตุผล และมนุษยธรรมเชนเดียวกบัคํากลาวของ กอ สวัสดิพาณิชย 
(2532) เสนอไวในเรื่องขุมทรัพยในหนังสือวา หนังสือแตละเลมเปนขุมทรัพย แตมิใชทรัพยทีเ่ปนเงิน
ทอง ทรัพยในหนังสือเปนทรัพยทางปญญา ใครอานมากคนนั้นไดทรัพยทางปญญามาก ยิ่งไดอาน
หนังสือที่มีคุณภาพสูงเปนประจําแลว คุณสมบัติทางปญญาที่ไดก็จะดีตามไปดวย 
 การพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เพ่ือเปนสือ่ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เปนอีก
แนวทางหนึ่งในอันที่จะเพ่ิมความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห
ของนักเรียน และเนื้อหาทีท่ําใหนักเรียนไดฝกอานเปนเรื่องที่เก่ียวกับวัฒนธรรมความเปนไทย ใน 
การทํานาปลูกขาว รากฐานของสังคมไทยเปนสังคมแบบเกษตรกรรมอันเปนอาชีพที่สั่งสมวัฒนธรรมไทย
ที่สืบตอกันมาอยางยาวนาน ขาว คือสายใยชีวติที่สรางความอยูเย็นเปนสุขมาชานาน ดังพระดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานแกคณะผูนําสหกรณการเกษตร 11 พฤษภาคม 2521         
“..การทํากสิกรรมนี้เปนสิ่งทีส่ําคัญมาก สําคัญยิ่งสําหรับประเทศชาต ิถาไมมีใครทาํนา ถาไมมีใคร
เพาะปลูก..ประเทศชาติก็ไมมีทางที่จะอยูได โดยเฉพาะในสมัยปจจุบัน การอาชีพเพาะปลูกน้ีมี
ความสําคัญมาก เพราะการเพาะปลูกน้ีเปนการเร่ิมตนของชีวิตมนุษย..”  
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเหตุผลดังกลาวมาประกอบการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย 
เร่ือง ขาว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ในอันทีจ่ะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 
และนักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห และมีนิสัยรักการอานเพ่ือเปนพ้ืนฐานของชีวิตตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. พัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง ขาว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึน้ตามเกณฑ 80/80 
 3. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและ
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว  
 
ความสําคญัของการวิจัย 

 1. ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เรือ่ง ขาว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เปนแนวทางใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยสามารถนําไปประยุกตใชในการสอนวิชา
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
 3. เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีไทย ในการ
ทํานาปลูกขาว เพ่ิมมากขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากร 
  ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 175 คน 
 2. กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 35 คน โดยใชวธิีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
  2.1 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   2.1.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยหนงัสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่องขาว  
   2.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องขาว 
  2.2 ระยะเวลาในการทดลอง ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 18 คาบ คาบละ 50 นาที 
ใชเวลาสอน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552  
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 3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เน้ือหาในหนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่อง ขาว สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในหลกัสูตรสถานศกึษา ไดแก วฒันธรรมและประเพณีไทยในขาว  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. หนังสืออานเพ่ิมเติม หมายถึง หนังสือที่สรางขึ้นเพ่ือสงเสริมการอาน ขยายความรู      
สรางประสบการณการเรียนรู ฝกทักษะการอาน นักเรียนสามารถศกึษาไดดวยตนเอง โดยเรียบเรียง
เน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถในการอานของนักเรียน 
 2. หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทยเรื่อง ขาว เปนหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
จํานวน 8 ชุด โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องของประเพณีวฒันธรรม อันเกิดจากการวิถีชีวติในเรื่องของ
การทํานาปลกูขาว และการเปลี่ยนถายทางสังคมที่มีผลตอวัฒนธรรมไทย และชวยฝกทักษะการคิด
วิเคราะหถึงวถิีการดํารงชีวติโดยอาศัยความรูเรื่องขาวเปนสําคัญ โดยแบงออกเปนชุด 8 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 สมบัตยิาย  
  ชุดที่ 2 ซาวขาว  
  ชุดที่ 3 ยืนตน  
  ชุดที่ 4 ฝนหาย  
  ชุดที่ 5 ตื่นรับ  
  ชุดที่ 6 สั่นคลอน 
  ชุดที่ 7 ตั้งทอง  
  ชุดที่ 8 ทุงทอง  
 3. การเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่องขาว หมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูวจัิยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทยเรื่องขาวไปใชเปนเนื้อหาในการสอน มีขั้นตอน
ดังน้ี 
  1.  ขั้นนํา นักเรียนและครูอภิปรายถามตอบ เพ่ือสรางแรงจูงใจและมโนภาพเกี่ยวกับ
วิถีชวีิตไทยทีผู่กพันกับขาว  
  2.  ขั้นสอน นักเรียนอานหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่องขาว ในแตละหนวย
การเรียนเพ่ือขยายความรูและฝกทกัษะการคิด ดวยกิจกรรมตางๆ ในแตละหนวย 
  3.  ขั้นสรุป นักเรียนและครวูิเคราะหวิถชีวีิต การเปลี่ยนถายทางสังคม แนวคิด คานิยม
ที่ปรากฏในเรือ่ง 
 4.  การพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม หมายถึง การนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ผูวิจัยสรางขึน้ไป
ทดลองใชและนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
  80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดในระหวางเรียน 
คิดเปนรอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปน
รอยละ 80 
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 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ขาว หมายถึง ความสามารถในการอานคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนหลังจากเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม เรือ่ง ขาว ซ่ึงวัดไดจากการทําแบบทดสอบวดั 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
 6. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ หมายถึง เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรยีนเร่ืองขาว ทีผู่วิจัย
สรางขึ้น เพ่ือวัดความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว เปนขอสอบปรนยั
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน 
การเรียนดวยหนังสืออาน
เพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย  
เรื่อง ขาว  

 ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ขาว  

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ ตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับประเพณีวัฒนธรรมวิถีชวีิตความเปนอยูในขาว 
  สังคมประเพณีในวิถีของการปลูกขาว 
  พิธีกรรมและความเชื่อที่เก่ียวกับขาว 
  การเปลี่ยนถายทางสังคมประเพณีสูสังคมทุนนิยมที่มีตอวัฒนธรรมในขาว 
  แนวทางการแกปญหาของขาวในการเปลีย่นถายทางสงัคม 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอกับหนังสืออานเพ่ิมเติม 
  ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  ความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติม 
  ประเภทของการเขียนหนังสอือานเพ่ิมเติม 
  ลักษณะของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ดี 
  หลักเกณฑในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม 
  งานวิจัยในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของกับหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  งานวิจัยในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเปนอยูในขาว 
 1.1 สังคมประเพณีในวิถีของการปลูกขาว 

 ยุคสมัยสังคมประเพณี (Traditional Society) เริ่มวิวัฒนาการมาพรอมกับมนุษย ตั้งแตยัง
เปนสิ่งมีชีวิตสายพันธุ Autralopithecus ซ่ึงจัดอยูในชวงเวลาประมาณ 4 ลานปมาแลวจนกระทั่ง
วิวัฒนาการมาเปนสิ่งมีชีวิตสายพันธุมนุษยในปจจุบันคือ Homo Sapiens กินเวลามาจนถึงชวง 
ค.ศ.1500 ซ่ึงอยูในชวงที่เร่ิมมีการขยายอาณานิคมของชาติตะวันตก ซ่ึงถือเปนการถายโอนยุคสมัย
ทางสังคมโลกอีกคร้ัง หรือที่ถูกเรยีกกันวาเปนการเช่ือมโลกครั้งที ่2 เม่ือเปรียบเทยีบกับสังคมไทยแลว 
ชวงเวลานี้คือยุคที่บานเมืองมีลักษณะเปนสังคมศักดินา ผูคนมีการดํารงชีวิตในแบบเกษตรกรรม มี
การปกครองบานเมืองดวยระบบศักดินา กลาวคือ อยูในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการ
ตามอาณาจักรที่สําคัญตางๆ เชน อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา 
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เปนตน ซ่ึงก็จะมีลักษณะของวิวัฒนาการทางสังคมดังที่กลาวมาคือ มีความเปนเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมทั้งของอาณาจักรและของทองถิ่น โดยถึงแมจะไดรับอิทธพิลจากจักรวรรดิที่สรางแกน
ความคิดหลักๆ ในภูมิภาคน้ี เชน จีน อินเดีย ขอม แตวัฒนธรรมทีไ่ดรับมาก็ถูกนําไปปรับใชให
สอดคลองจนกลายเปนเอกลักษณของตนเองในที่สุด ทั้งในระดับอาณาจักรและในระดับทองถิน่ดวย
เชนกัน ดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรมทองถิ่นหรือวัฒนธรรมราษฎร แตก็ลวนแฝงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณ
ของไทยทั้งสิน้ ลักษณะของสังคมไทยซึ่งจัดอยูในยุคสังคมประเพณีน้ีอาจกินเวลานานมาจนกระทั่ง
ถึงชวงกรุงรตันโกสินทรตอนตน จึงเริ่มไดรับผลกระทบจากการแผขยายอิทธิพลของประเทศตะวันตก 
ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนของผลกระทบทีเ่กิดจากระบวนการถายโอนทางยุคสมัยของสงัคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทยนัน่เอง สุกรานต  โรจนไพรวงศ (2551: 74) 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2530: 746) ไดใหความหมายของคําวา “ประเพณี” ไววา หมายถึง สิ่ง
ที่นิยมถือปฏบิัติสบืๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี ซ่ึงขนบธรรมเนียม 
ในที่น้ี มีความหมายวา แบบอยางที่นิยมกันมา สวน จารีตประเพณี ก็คอื ประเพณีทีนิ่ยมและประพฤติ
กันสืบมา ถาฝาฝนถือวาเปนผิดเปนชั่ว 
 ในเรื่องเก่ียวกบัประเพณีน้ี หนังสืองานนิพนธชุดสมบูรณของศาสตราจารย พระยาอนุมาน
ราชธน ในหมวดขนบธรรมเนียมประเพณี เลม ๑ ไดอธิบายไวอยางนาสนใจ ซ่ึงกลุมประชาสัมพันธ 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวฒันธรรม กลาวไววา ประเพณีใดก็ตามหาก
ถือเปนธรรมเนียมวาสมควรประพฤติกันอยางน้ันอยางน้ี ไมมีผิดถูกทางศีลธรรมหรือทางระเบยีบ
แบบแผน แตถือเปนเพียงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ แบบน้ีเรียกวา ธรรมเนียมประเพณี หรือ 
ประเพณีนิยม เชน การแสดงความเคารพตอผูใหญดวยการยกมือไหว อยางไรก็ดี ประเพณีตางๆ  
จะเปนประเพณีขึ้นได ตองเปนสิ่งที่สืบตอ ถือเปนธรรมเนียมปฏิบตัิกันมานาน หากเปนอยูชั่วขณะ       
แมจะนิยมปฏิบัติกันทัว่ไป ก็มิใชเปนประเพณี เปนแตเพียง“แฟชั่น”ซ่ึงนิยมกันสมัยหนึ่งเทาน้ัน  
พอหมดความนิยมก็เลิกกันไป 
 ประเพณีเกิดจากความประพฤติหรือการกระทําของใครคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงเห็น
ประโยชนและความจําเปนตามที่ตองการจากการกระทําเชนนั้น และเม่ือคนอ่ืนเห็นดีก็เอาอยาง  
ทําตามเปนแบบอยางเดียวกัน และสืบตอเปนสวนรวมมาชานาน จนกลายเปนสวนสําคัญของ
วัฒนธรรมของชาติขึ้น วัฒนธรรม คือวิถแีหงชีวิต หรือความเปนอยูของคนในสวนรวม อันมีความ
เจริญงอกงามได ถาผูเปนเจาของรูจักรักษาและปรบัปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เหมาะกับ
ความเปนไปของสมัย แตผูที่จะรูจักแกไขและปรับปรุงของเกาใหเขากับสมัยไดดี ทานวาตองเปนผูที่
มีความสามารถริเริ่ม มีความคิด จิตใจที่ทันสมัย รูจักปรับแกของโบราณใหมีความแปลกใหม ซ่ึงการ
ปรับปรุงแกไขนี้ทําได ๒ แบบ คือ 
 แบบแรก ปรับปรุงและแกไขเกาใหเปนใหม โดยยังรักษาคติโบราณไว ไมใหสูญไปแบบ
ทันทีทันใด แตทําอยางคอยเปนคอยไป เชน สมัยกอน คนมักทําบุญกับพระและวดั เพราะเชื่อวาจะ
ไดบุญมาก แตปจจุบันคนเริ่มทําบุญในรปูแบบอ่ืนๆมากขึ้น เชน สรางโรงเรียนแทนโบสถวิหาร หรือ
บริจาคทรัพย สิ่งของใหแกผูดอยโอกาสในสังคม ซ่ึงก็ยังไดชื่อวาทําบญุและไดอานิสงสไมแพกัน  
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 แบบสอง คือ ปรับปรุงและแกไขเกาใหเปนใหม โดยวิธพีลิกหนามือเปนหลังมือ คือเลิกของ
เกามาเปนใหมเลย เชน การเลิกทาสในอเมริกา การส่ังหามกินหมากในสมัยกอน เปนตน  
 ทั้งสองแบบน้ี ตางก็มีขอดีและขอเสียดวยกนัทั้งน้ัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับลกัษณะของสิ่งที่จะปรับปรุง
แกไข และเหตุที่ประเพณีเกิดขึ้นเพ่ือประโยชนแหงความจําเปนของสังคมโดยสวนรวม ดังน้ัน เม่ือ
บานเมืองเปลีย่นแปลง ประเพณีตางๆซ่ึงเปนยุคสมัยน้ันๆ แตโดยความจริงแลว ประเพณีหลาย
อยางที่เปนของเดิม แมจะหมดประโยชนหรือความจําเปน เพราะไมรูตนสายปลายเหตุที่มา ก็ยัง
ปรากฏวามีการประพฤติปฏิบัตติามๆ กันอยู ทั้งน้ี อาจจะเปนเพราะวาเกิดความเคยชินทีเ่คยทํามา
เชนนั้น หากไมทําก็จะรูสึกไมสบายใจ กังวลหรือกลวัวาจะมีเหตรุายเกิดขึ้น ดวยเหตุน้ี ประเพณีใด 
ก็ตามจะยืนยง และสืบทอดตอเน่ืองกันมาได ประเพณีน้ันจะตองตรงกับมูลฐานแหงความตองการ
ของมนุษย หรือเปนประเพณีที่ไดแปรความหมายเดิมใหเขากับยุคสมัยแลว ทานวา “ประเพณีน้ัน
ตายยาก” เพราะโดยปกติ หากไมมีเหตุจําเปนที่จะเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแลว ก็ไมคอยมีใครไปเลกิ
หรือเปลี่ยนเปนอันขาด ยกเวนไวแตจะเปนประเพณีที่ลาหลัง ถวงความเจรญิ หรือเสียหายตอสวนรวม 
ประเพณีน้ันก็จะเลิกและหมดไปเอง ถามีผูริเริ่มและคนสวนใหญเห็นดวย อยางเชน การลาหัวคน
ของคนบางเผาในแอฟริกา การรัดเทาของสาวจีน การกระโดดเขากองไฟเผาตัวตายตามสามีของ
หญิงในอินเดีย เปนตน ความประพฤตขิองสวนรวมกย็อมจะปรับเปลี่ยนไปดวยเพ่ือความเหมาะสม  
 โดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงประเพณีตางๆ มักจะริเริ่มมาจากชาวกรุงหรือชาวเมืองกอน 
แลวคอยแพรหลายไปยังทีอ่ื่นๆ ตามความเจรญิที่มีการศึกษาเปนพ้ืนฐาน แตเปนที่นาสังเกตวา 
ประเพณีของเดิมจะอยูคงทนได มักเกิดจากคนนอกกรุงนอกเมืองเปนผูรักษา เพราะมีความเจริญชากวา 
ความเปลี่ยนแปลงจึงเปนไปอยางชาๆ ซ่ึงเรื่องนี้ก็ยังเปนจริงอยู แมปจจุบัน เราจะมีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทําใหการส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็วก็ตาม อยางไรก็ดี มีกฎธรรมดาอยูขอหน่ึงที่วา 
สิ่งใดก็ตามหากอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งน้ันก็จะหยุด ไมกาวหนา และในทีสุ่ดก็ตองตายไป 
แตถาสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ไมคอยเปนคอยไปตามสวนสัมพันธทีค่วรเปนไป สิ่งน้ันก็จะกลาย 
และลักษณะของตนก็จะหายไปในที่สุด หรือพูดงายๆ วา อัตลักษณหรือความเปนตวัตนของสิ่งน้ันๆ
จะไมเหลืออยูอีกตอไป ไมวาจะเปนประเพณีทองถิ่นหรือสวนรวม เชน หากเด็กๆ หรือหนุมๆ สาวๆ
แตละภาค ไมอยากนุงหมแบบทองถิ่นตน อยากจะนุงแตเสื้อยืด กางเกงยีนสตามวฒันธรรมตะวนัตก
เพ่ือความทันสมัย นานๆ ไป การนุงแบบพื้นบานก็จะไมมีใหเห็น และสูญไปในที่สดุ และเม่ือคนตาง
ถิ่นหรือคนตางชาติไปเที่ยว ก็คงจะแยกไมออกวาตนไปภาคไหน เพราะดูเหมือนๆ กันไปหมด น่ีพูด
เฉพาะเครื่องแตงกายเทาน้ัน ยังไมรวมถึงเอกลักษณอ่ืนๆที่อาจถูกกลืนหายไปในอนาคต 
 กลาวโดยสรุป ประเพณี อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ก็คือ ความประพฤติที่คนสวนรวม
ถือกันเปนธรรมเนียมหรือเปนระเบียบแบบแผน และปฏิบตัิสืบตอกันมานาน จนลงรูปเปนพิมพเดียวกัน 
ซ่ึงประเพณีใดถามีมูลฐานเขากับจิตใจและนิสัยของคน และไมเปนการเสียหายแลว คนสวนใหญยัง
จะรักษาสืบทอดตอเน่ืองกันตอไป เพราะถือวายังมีประโยชนตอสังคมอยู และยังถอืเปนสัญลักษณ 
หรือบุคลิกลักษณะของชาตน้ัินๆ ซ่ึงหากชาติใดไมมีประเพณีของตนสืบตอมาแตอดีต เปนเสมือน
สะพานคอยเชื่อมเกาและใหม หรืออดีตและปจจุบันใหตอกันแลว ชาติน้ันๆ ก็จะเปนชาติใหมที่
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เปรียบเหมือนเด็กอยูเสมอ ไมมีรากเหงา อยางไรก็ดี โลกทุกวันนีต้ิดตอเชื่อมโยงกันไปหมด กอปรกับมี
การส่ือสารที่กาวหนารวดเร็ว การรับเอาประเพณีของชาติอ่ืนๆ ที่แปลกๆ ใหมๆ ในปจจุบันจึงเปน
เรื่องงาย ซ่ึงบางประเพณีก็ไดกลายมาเปนประเพณีสากล ที่จําเปนตองรับเอาไว เพราะมิฉะนั้น เรา
อาจจะกาวไมทันเขา แตการลอกเลียนแบบประเพณีของคนอ่ืนมา โดยไมมีการดัดแปลงใหเขากับ
ประเพณีเดิมที่ฝงลึกในจิตใจของเรา ก็อาจจะทําให”ความเปนชาต”ิ เสื่อมสลายหายไปได ดังน้ัน  
จึงขึ้นกับคนในยุคเราเองแลวละวา จะเลิก หรือ เลือก ประเพณีใดใหคงอยู เพ่ือที่จะไมทําใหเราลาหลัง 
แตขณะเดียวกันก็ไมสูญเสยีตัวตนและความภาคภูมิใจในชาติของเราในสังคมโลกดวย  
  ส. ศิวรักษ (2531: 19) ไดใหนิยามแหงวัฒนธรรม คําวา ”วัฒนธรรม” ไดเขาสูภาษาไทย
หลังคาํวา ”อารยธรรม” พระวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ขณะทรงพระยศเปนพระองค
เจาวรรณไวทยากรเปนผูทรงใช คําวา “วัฒนธรรม” เม่ือ พ.ศ. 2475 โดยแปลมาจากคําวา culture 
รากศัพทในภาษาละติน มาจากคําวา cult ซ่ึงหมายถึง ลัทธธิรรมเนียม ประเพณี หรือศาสนา cult 
หรือ culture เม่ือแปลวา งอก เปนศัพทคาํเดียวกับ agriculture ที่แปลวา เกษตรศาสตร 
 อนุมานราชธน, พระยา (2513: 73) พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถงึวัฒนธรรมไววา 
วัฒนธรรมคือ สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตสรางขึ้นเพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของ
มนุษยในสวนรวม ถายทอดได เอาอยางกันได เลียนแบบกันได วัฒนธรรม คือสิ่งอันเปนผลผลิตของ
สวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากแตกอนสืบตอเปนประเพณีมา วัฒนธรรม คือ ความคิดเห็น ความรูสึก 
ความประพฤติหรือกิริยาอาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษยในสวนรวม คงรูปเปนพิมพเดียวกัน 
และสําแดงออกมาใหเปนภาษาศลิปะ ระเบียบ ประเพณี เปนตน วฒันธรรม คือ มรดกแหงสังคม  
ซ่ึงสังคมยอมรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม 
 บรรพต วีระสยั (2520: 45) เพราะความสัมพันธระหวางมนุษย เชน การยิ้มทักทาย การ
แสดงความเสยีใจหรือดีใจ การแสดงปาฐกถา การสัมมนา ฯลฯ คํานิยามที่สามของวัฒนธรรมตามนัย
แหงสังคมศาสตรทีถ่ือวาเปนคํานิยามที่สมบรูณที่สุด คือ วัฒนธรรมมีองคประกอบอยูหาประการ ไดแก 
วัฒนธรรมเปนพฤตกิรรมทีเ่กิดขึ้นจากการเรียนรู วัฒนธรรม ไดแก ผลของพฤติกรรม รวมทั้งทศันคต ิ
คานิยม ความเชื่อ และความรูตางๆ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สมาชิกของสังคมมีสวนรวมเปนเจาของไม
มากก็นอย วฒันธรรมมีการถูกสงตอหรือไดรับการถายทอด และวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนนิจ 
  สุวรรณ เพชรนิล (2520: 5) กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง การเพาะปลกูบํารุงใหเจริญงอกงาม 
แยกเปนหลายสาขา เชน ทางเกษตร (Agriculture) ทางวตัถุธรรม (Physical Culture) ทางสติปญญา 
(Intellectual Culture) ทางจิตใจ (Spiritual Culture) และทางสวนรวม วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยได
สรางขึ้น โดยมีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจรญิงอกงามในวิถีชวีิตสวนรวม วิถีชวีติของ
มนุษยสวนรวมถายทอดกันได เรียนรูกันได และเอาอยางกันได เปนผลิตผลสวนรวมที่มนุษยได
เรียนรูมาจากคนสมัยกอน โดยรับชวงเปนประเพณีกันมา วัฒนธรรมเปนความคิดเห็น ความรูสึก 
ความประพฤติหรือการกระทําตางๆ ของมนุษยสวนรวมที่ปรากฏเปนแบบเดียวกัน เปนมรดกแหง
สังคม ที่สังคมยอมรับรักษาใหเจริญงอกงาม และถายทอดเปนมรดกสืบไป 
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 นิธิ  เอียวศรีวงศ (2538: 10-67) กลาวถึงวัฒนธรรมในวิถีชวีิตชาวนา ชาวนาไทยใน
สมัยกอนนี้มีชีวิตอยูในเศรษฐกิจเพ่ือการยังชีพ เศรษฐกิจของชาวนาคอืเศรษฐกิจทีมี่ครอบครัวเปน
แกนกลางของการผลิตไมมีการใชแรงงานอ่ืนนอกจากแรงงานในครอบครัว ไมมีการผลิตอะไรอ่ืน
นอกไปจากที่ครอบครัวจําเปนจะตองใช  
 วัฒนธรรมและชีวติ วัฒนธรรมคือแบบแผนพฤติกรรม ความเชื่อ รสนิยม และคานิยม  
น่ันหมายความวาพฤติกรรมหลายตอหลายอยางของบคุคล ความเช่ือ รสนิยมและคานิยมของบคุคลน้ัน 
กระทําและดํารงอยูในแบบแผนอยางหนึ่ง ไมใชเปนสิ่งทีต่างคนตางคิดกระทําขึ้นเองตามใจชอบทั้งหมด 
แบบแผนของความสัมพันธทางสังคมนี้ก็คือวัฒนธรรมนั่นเอง แตแบบแผนความสมัพันธทางสังคม
หรือวัฒนธรรมนั้นมิไดดํารงอยูลอยๆ หากสัมพันธอยูกับวิถีชวีิตของผูคนในสังคมหนึ่งๆ อยางแนบแนน 
แบบแผนทางพฤติกรรมอยางหนึ่งเปนที่ยึดถือปฏิบัติตามก็เพราะแบบแผนนั้นตอบสนองตอความสัมพันธ
ทางสังคมอยางหนึ่ง 
 สุกัญญา สุจฉายา (2547: 33) อธิบายใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตอันถือเปนความงดงาม
ของยุคประเพณีดังน้ี วิถีชีวติของคนปลูกขาวไดสรางแบบแผนการดําเนินชีวติที่เรยีกวาวัฒนธรรม
ขาว อันหมายถึงสังคมที่มีการจัดระเบียบทางสังคม มีความเชื่อ คานิยม ประเพณี พิธีกรรม ถอยคํา
ภาษา เพลงรอง การละเลน การแสดง เครื่องมือเคร่ืองใช อาหารและการปรุงอาหารที่เก่ียวเนื่องกับขาว 
และการปลูกขาว วัฒนธรรมขาวจึงเปนวฒันธรรมด้ังเดิมของคนไท ไมวาจะเปนคนไทในดินแดน
นอกประเทศ เชนคนไทยูนนาน เปนตน หรือคนไทยในประเทศไทย 
 เอ่ียม ทองดี (2538: 3-12) สังคมไทยเปนสังคมกสิกรรมที่ประชากรสวนใหญนิยมเพาะปลูกขาว
เปนหลักมาแตโบราณ ขาวเปนทั้งพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญที่สุด ขาวจึงมีความ
ผูกพันกับคนไทยอยางใกลชิด ขาวและสิ่งที่เก่ียวเนื่องดวยขางจึงเปนเหตุปจจัยพ้ืนฐานกําหนด
ลักษณะทางเศรษฐกิจสงัคมวัฒนธรรมของคนไทย ดังน้ัน เร่ืองราวของขาวและสิ่งที่เก่ียวเน่ืองดวยขาว 
เชน ชาวนา ววัควาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช สภาพแวดลอม จึงเปนสื่อประกอบหนึ่งที่สะทอนลักษณะ
ตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทยไดอยางกวางขวาง ละเอียด และลึกซ้ึง  
 วัฒนธรรมขาว ประกอบดวยปจจัยหลักสองสวนคือ สวนที่เก่ียวกบัชาวนา กับสวนที่เก่ียว
ขาว ดังน้ี 
 1. สวนที่เก่ียวกับชาวนา วฒันธรรมขาวหมายถึง แบบแผนการประพฤตปิฏิบตัิ วิถีการ
ดําเนินชวีติ การแสดงออกซึง่ความรูสกึนึกคิดในสถานการณตางๆ ทีเ่ปนเอกลักษณทีเ่ปนความเขาใจ
ซาบซ้ึงรวมกัน ซ่ึงไดสั่งสมเลือกสรรปรับปรุงแกไขจนถือวาเปนสิ่งเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
ไดนํามาใชเปนเครื่องมือ เปนแนวทาง เปนมาตรการในการแกปญหาตลอดถึงนําพาชีวติไปสูเปาหมาย
ตามความตองการของชาวหรือสังคมชาวนา 
 2. สวนที่เก่ียวของกับขาว วัฒนธรรมขาว หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ ความรู ภูมิปญญา สภาพแวดลอม  
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทีเ่กิดขึ้นเปนมาจากอดีต จนกลายเปนเอกลักษณทางสังคมของ
ชาวนาชาวไรสืบมา ท้ังน้ี เน่ืองจาก “ขาว” มีบทบาทสําคัญตอชาวไรชาวนาเปนอยางยิ่ง ชาวนา
ชาวไรเห็นวาขาวเปนองครวมของธรรมชาติที่สัมพันธเก่ียวเนื่องกับมนุษยทั้งรางกาย และจิตใจ 
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 ดานรางกาย ขาวเปนอาหารหลอเลี้ยงใหเจริญเติบโต อยูเย็นเปนสุข จะหาสิ่งอ่ืนใดมา 
หลอเลี้ยงรางกายใหเหมือนขาวไมมี มนุษยไดปฏิบตัิธรรม ไดบรรลุธรรมสูงสุดอันเปนเปาหมาย  
ของชีวิตไดก็เพราะไดอาศัยขาวหลอเลี้ยงรางกายเปนสําคัญ 
 ดานจิตใจ ขาวเปนสายใยรอยรัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตว ดินฟาอากาศ 
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และธรรมชาติอ่ืนๆ ใหเกิดขึ้นสบืเนื่องถึงกันอยางลึกซ้ึง ทําใหมนุษยอยู
รวมกันอยางสันติ เปดโอกาสใหมนุษยไดพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณได 
 ก่ิงทอง  มหาพรไพศาล (2551: 6-7) แมวาทุกวันน้ีเทคโนโลยีจะกาวไกล ทุกหมูบานของ
ประเทศไทยจะมีอินเทอรเน็ตใช แตพิธีกรรมและความเชื่อก็ยังคงผูกพันกับคนไทยอยูอยางไมเสื่อม
คลาย ภาพที่เราเห็นเกษตรกรวิ่งลงไปเกบ็พันธุขาวหลงัจากเสร็จพระราชพิธีมลคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ คงเปนบทพิสจูนไดวาขวัญและกําลังใจยงัคงเปนสิ่งสําคัญของชาวนาไทย ไมวาจะเปน
ในยุคสมัยไหนหรือในยุคทีข่าวจะตันละเกือบสามหม่ืนบาทก็ตามท ี
 นิลวรรณ  เพชรบูระณิน (2548: 21) กลาวถึงวัฒนธรรมในขาวดังน้ี ขาวธญัญาหารที่คน
ไทยทุกคนรูจักมาแตกําเนิดและเปนธญัพืชที่มีบทบาทตอวถิีชีวติของคนไทยมาแตคร้ังอดีต จนอาจะ
กลาวไดวา ขาวคือผลติผลที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะของชาวนาไทย และเปนผลิตผลซึ่งเปน
สายเลือดหลอเลี้ยงประเทศไทยมาแตคร้ังโบราณกาลมา โดยยังเปนที่มาของตํานานเลาขานเรือ่งราว
ตางๆ อันเกาแกของประเทศอีกดวย 
 ขาว มีรากฐานความเปนมาที่ยาวนานมาหลายยุคหลายสมัย ในรัชสมัยใหเห็นถึงความ
อุดมสมบูรณของประเทศโดยมีการจารึกไวบนหลกัศลิาจารึกวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” และยังมี
พระราชพิธีโบราณมาตั้งแตสมัยสุโขทัยคอื พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญั โดยมีคติถือเปน
การสรางขวัญกําลังใจและมงคลแกเกษตรกรชาวนาประเทศ 
 
 1.2 พิธีกรรมและความเชือ่ที่เก่ียวกับขาว 
 ในยุคประเพณีด้ังเดิมน้ัน อาชีพหลักของคนไทยคือการทํานา ดังจะมีปรากฏในวถิี
ชีวติประจําวันและนํามาสูพิธีกรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบันแมวากาลสมัยจะนําความ
เปลี่ยนแปลงเดินทางมาถึง 
 สุกัญญา สุจฉายา (2547: 37) ไดกลาวถึงพิธีกรรมและความเชื่อที่เก่ียวกับขาว คนไทยทุก
ภาคมีประเพณีพิธีกรรมเพ่ือขอใหตนขาวในนาอยูรอดปลอดภัย ไดผลผลติอุดมสมบูรณเปนระยะๆ 
นับตั้งแตกอนการปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวไดเมล็ดขาวไปเก็บไวในยุงฉาง พิธีกรรมของคนไทยใน
ภาคตางๆ มีทั้งที่คลายคลงึกันและแตกตางกัน แสดงใหเห็นการผสมผสานของความเชื่อเรื่องผีและ
ขวัญ อันเปนความเชื่อแบบด้ังเดิมกับความเชื่อที่รับมาจากศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ 
 การผสมผสานระหวางความเชื่อและแนวการปฏิบัตขิองการทํานาปลกูขาวคอยๆ สราง
ศรัทธาในการทํานาและทําใหเกิดความผกูพันเคารพและศรทัธาจนหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกนักับคน
ทํานา ทําใหพิธีกรรมตางๆ น้ันยังไดรับการสืบทอดตอมา 
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 ขาวในพธิีกรรม นอกจากพิธีกรรมที่กอเกิดจากการปลูกขาวจนกระทั่งเก็บเก่ียวแลว ขาว
ยังนับเนื่องและสําคัญในการบํารุงขวัญและกําลังใจของคนไทย ฉะนัน้พิธีกรรมตางๆ เหลาน้ันยงั
เดินทางตามทิศทางของขาวตอมาในฐานะของอาหารและความศรทัธาในความเปนขาว 
 สุกัญญา สุจฉายา (2547: 49) ในพิธกีรรมตางๆ ของคนไทย โดยเฉพาะพิธกีรรมที่เก่ียวเน่ือง
กับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชีวิต จะมีขาวเปนสวนประกอบสําคัญบางพิธใีช ขาวสุก บางพิธี
ใชขาวสาร และบางพิธีก็ใชเมล็ดขาวเปลอืกที่เรียกวาขาวตอก 
 พิธีกรรมตางๆ เหลาน้ันนํามาซ่ึงความอ่ิมอุนใจและเปนเสมือนเกราะปองกันภยันตรายที่
อยูรายรอบตัวคนไทยไมใหเขากล้ํากรายไดโดยงาย โดยไดแบงความเปนมาทางวฒันธรรมที่มา
พรอมกับตนขาวไวดังน้ี 
 1.  แหลงกําเนิดขาวไทย 
 2.  วัฒนธรรมขาว 
 3.  เทคโนโลยีการผลิตขาว 
 4.  การบริโภคขาว 
 5.  การคาขาว 
 เอ่ียม ทองดี (2538: 3-23) ไดแจกแจงคตพ้ืินบานที่เก่ียวกับขาวจากชาวบานหันและอัมพวนั 
ดังน้ี 
 1.  ความเปนมาของขาว 
 2.  นิทานเก่ียวกับขาว ซ่ึงนิทานเก่ียวกบัขาวเปนเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษยรูจักใช
ขาวบริโภคแลว ซ่ึงมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นเปนนิทานแลวเลาตอกันมา 
 3.  เทพเจาแหงขาว 
 4.  เทพเจาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับขาวและการทํานา 
 5.  สัญลักษณของเทพเจาเก่ียวกับขาว 
 6.  พิธีกรรมเก่ียวกับขาว 
 สุกัญญา สุจฉายา (2547: 33-51) จัดแบงความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับขาวดังน้ี 
 1.  พิธีกรรม ถูกจัดขึ้นมีทั้งที่เปนพิธทีี่จัดทําเฉพาะในครอบครัว และที่สมาชิกของชุมชน
รวมกันจัดทําขึน้ซ่ึงถือวาเปน พิธีราษฎร นอกจากน้ียังมีพิธีกรรมที่เปนพิธหีลวงที่เรียกวา พระราชพิธีดวย 
โดยแบงตามลําดับขั้นตอนการทํานา 

 1.1 พิธีกรรมกอนการปลูก 
 1.2 พิธีกรรมในชวงเพาะปลูก 
 1.3 พิธีกรรมเม่ือไดผลผลิต 

 2.  ความเชื่อ แบงตามความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องขวัญ 
 3.  ขาวในพิธกีรรมซึ่งแบงตามรูปแบบขาวออกเปนขาวสามแบบ คอื พิธีกรรมที่ใชขาวสุก 
พิธีกรรมที่ใชขาวสาร และพิธีกรรมที่ใชขาวตอก 
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 สุวัฒน  อัศวไชยชาญ (2551: 8-21) แจกแจงชนิดของขาวใน อันแสดงถึงวัฒนธรรมที่
แตกตางกันในแตละพ้ืนถิ่น ซ่ึงนํามาสูความหลากหลายประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นดวย จัดแบง
ไวดังน้ี 
 1.  ขาวไร ไมชอบขึ้นในที่มีนํ้าขัง เติบโตโดยอาศัยเพียงน้ําฝนเทาน้ัน ใชปลูกเฉพาะตามที่
ดอนหรือไหลเขาที่สูงบนภูเขา โดยขุดหลุมแลวหยอดเมล็ดขาวลงไปปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกไมมากนักใน
ภาคเหนือและภาคใต 
 2.  ขาวนาสวน ชอบใหมีนํ้าขังสูงไมเกิน 1เมตร มักปลกูในที่นาซึ่งสรางคันนาแบงนาเปน
แปลงสี่เหลี่ยมเพ่ือเก็บกักและควบคุมระดับนํ้าใหเหมาะสมได มีปลูกมากตามที่ราบลุมทัว่ประเทศ 
อาศัยนํ้าฝนและน้ําจากแหลงนํ้าลําธารตามธรรมชาตหิรือที่คนสรางขึ้น 
 3.  ขาวขึ้นน้ํา ชอบสภาพน้ําทวมสูง ปลูกตามที่ราบลุมริมนํ้าและอาศยันํ้าที่ไหลหลากมา
ทวมที่นาในฤดูฝนเปนขาวที่โตเรว็ขึ้นไดทันกับระดับนํ้าที่ทวมสูงขึ้นหลายเมตร ปลูกสวนใหญในที่
ราบลุมของภาคกลางบางแหงเรียกวา ขาวฟางลอย ขาวนาเมือง 
 นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงขาวที่ปลูกในนาวามีความหมายและลักษณะแตกตางกันอยางไร 
ขาวหนัก กับ ขาวเบา หมายถึงอะไร หนักเบาไมไดหมายถึงน้ําหนักของขาว แตเปนการแบงประเภท
ขาวจากระยะเวลาทีข่าวออกรวงใหเก็บเก่ียว พันธุขาวสวนใหญจะออกรวงในชวงเดือนที่เวลากลางวัน
สั้นกวากลางคืน หรือสั้นกวา 12 ชั่วโมง โดยขาวเบาจะออกรวงในชวงเดือนที่กลางวันสั้นลงเพียง
เล็กนอย สวนขาวหนักออกรวงชวงเดือนที่กลางวันสั้นลงมาก เชน ถาเริ่มปลูกขาวราวเดือนมิถนุายน 
ขาวเบาจะใหเก็บรวงเกบ็เก่ียวไดเดือนกันยายนถึงตุลาคม สวนขาวหนักใหรวงเกบ็เก่ียวไดราวเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคมขาวเบาจึงใหผลผลติกอนขาวหนัก ชาวนามักแบงที่นาสําหรับปลูกทั้ง 
ขาวเบาและขาวหนัก เพ่ือจะไดทยอยเก็บเก่ียวไปในแตละเดือน 
 วิธีการปลูกขาวตามที่ราบ แบงไดเปนสองวิธีใหญๆ  วธิแีรกเรียกวา “การทํานาดํา” เปน
การเพาะตนกลาในแปลงขนาดเล็กกอนแลวจึงนําตนกลามาปกในที่นาขนาดใหญซ่ึงมีนํ้าแข็ง มักใช
ปลูกขาวนาสวน อีกวิธีเรยีกวา “การทํานาหวาน” คือการหวานเมลด็ขาวลงในทีน่าเลย ใชปลกูไดกับ
ทั้งขาวนาสวนและขาวขึ้นนํ้าการทํานาดําใหขาวมากกวาการทํานาหวาน แตก็ตองใชแรงงานมากกวาดวย 
ตามปกติชาวนาจะปลูกขาวในชวงฤดูฝน และเก็บเก่ียวในชวงฤดูหนาว ปหน่ึงจึงทํานาไดหน่ึงครั้ง 
เรียกวา “การทํานาป” เม่ือฝนแรกของปตก ชาวนาจะเริ่มไถนาเตรียมดิน จากน้ันจึงปลูกขาวดวยวธิี
นาหวานหรือนาดําตามแตสภาพพ้ืนที่และพันธุขาว ระหวางที่ตนขาวเจริญเติบโต ชาวนาจะดูแลให
ตนขาวมีสุขภาพแข็งแรง 
 และเม่ือรวงขาวสุกแกแลวก็เก็บเก่ียว แตขาวกอหนึ่งมีเมล็ดขาวนับพันเมล็ด ถาเก็บทีละ
เมล็ดคงเปนงานที่ไมมีวันจบ ชาวนาจึงมีขั้นตอนและเครื่องมือชวย เริ่มจาก “เก่ียวขาว” โดยใชเคียว
ตัดรวงขาวพรอมกันทีละหลายรวง พอเก่ียวไดเปนกําใหญแลวก็มัดรวมกันเปนฟอน เม่ือเก่ียวจน
หมดที่นา ชาวนาจะขนฟอนขาวจากนามาที่ลานเพ่ือแยกเมล็ดออกจากรวง เรียกวา “นวดขาว” 
เมล็ดขาวที่ไดน้ีเราเรียกวา ขาวเปลือก หลังนวดขาวแลวยังอาจมีเศษใบขาว ขาวลบี เศษดิน ปะปน
อยูกับขาวเปลอืก ชาวนาจึงตองทําความสะอาดขาวซ่ึงมีหลายวธิี เชน การสาดขาว การใชเครื่องสฝีด 
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เปนตน หลังจากน้ันชาวนาจะตากขาวเปลือกบนลานกลางแดดใหขาวแหง แลวจึงเก็บไวในยุงฉาง  
ที่ปองกันความชื้นและปองกันหนูหรือแมลงมากัดกิน ชาวนาจะเก็บขาวเปลือกไวกินเองสวนหนึ่ง 
และคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณดีเก็บรักษาไวสําหรับปลกุในปตอไป ขาวที่เหลือจึงขายใหพอคาขาว 
หรือโรงสีขาว 
 ขาวของไทยนั้นมีนับรอยนับพัน สายพันธุ โดยชาวนาในทองถิ่นตางๆ ไดคัดเลอืกและ
พัฒนาขึ้นมาตั้งแตอดีต พันธุพ้ืนเมืองนี้มักมีความแขง็แรง ตานทานโรคหรือแมลงไดดี ขาวเจาทั้งที่
เปนขาวสารและขาวกลอง นิยมหุงใหขาวสุก เรียกวา ขาวสวย กินรวมกับอาหารอ่ืนหรือ กับขาว 
เชนน้ําพริก แกง ขาวสวยถาหุงดี เมล็ดขาวจะรวนพอดี ไมแฉะหรือแข็งเกินไป กินอรอยนอกจากนี้
เรายังนิยมตมขาวเปน “ขาวตม” แบบคนจนี หรือหุงกับกะทิ เปน ขาวมัน หรือหุงใสเคร่ืองเทศอยาง
แขกเปน ขาวหมก และเรายังนําขาวมาทําเปนแปง ซ่ึงสามารถนํามาทําขนมไดหลากหลาย 
 
 1.3 การเปลี่ยนถายทางสังคมประเพณีสูสังคมทุนนิยมที่มีตอวฒันธรรมในขาว 
 ยุคของสังคมสมัยใหม (Modern Society) ยุคสมัยน้ี ตามแผนภูมิน้ีไดเริ่มนับหลังจากไดมี
การเชื่อมโลกครั้งที่สอง จนเปนผลสําเร็จ คือชวงเวลาประมาณป ค.ศ.1750 โดยมีฝายกลุมประเทศ
ตะวันตกไดกลายเปนเจาอาณานิคมในหลากหลายประเทศทัว่โลก ผลก็คือกลุมประเทศยุโรปได
กลายเปนมหาอํานาจในขณะนั้น เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เปนตน 
 เม่ือระบบทุนนิยมเดินทางมาปรับเปลี่ยนแนวคิดและอุดมการณในการทํานาปลกูขาว ได
สรางความเปลี่ยนแปลงและปญหาอันนาขบคิดใหเกิดแกผืนนาของคนไทยเปนอยางมาก ซ่ึงในการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีไดสรางสมไวในอุดมการณของการคา โดยมาจากการตีคาตีราคาของผลผลิต
มากเกินไปดังจะปรากฏในวถิีการปลูกขาวตอไปน้ี 
 นิธิ  เอียวศรีวงศ (2538: 32-33) ไดกลาวถึงปญหาที่พบในวิถีชวีิตการทํานาหลังจากสังคมไทย
เปลี่ยนถายจากสังคมประเพณีสูสังคมทุนนิยม วิกฤตชาวนาที่ไรพิธกีรรม เม่ือรัฐและตลาดบุกทะลวง
เขาสูชุมชนชาวนามากขึ้น ชาวนารอดพนจากวิกฤตท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมแบบเกา
ไดสะดวกขึ้น รัฐเขาชวยเหลือในสิ่งที่คร้ังหนึ่งอาจเปนปญหาแกการผลิตเพ่ือยังชพีอยางมาก เชน 
การแจกขาวปลูกหลังนํ้าทวมก็ชวยแกปญหาไปไดมาก เศรษฐกิจตลาดเปดโอกาสใหชาวนาสามารถ
ขายแรงงานในคราวจําเปนไดสะดวกขึ้นกวาที่จะตองขายลูกเมียเปนทาส แตในขณะเดียวกัน ภัยพิบัติ
ทางสังคมและเศรษฐกิจอยางใหมก็กระพืมโหมเขาสูชาวนา กูเงินจากเจกในตลาดตางจากการกูเงิน
จากลุงกํานัน เพราะเจกในตลาดไมตองพ่ึงพาชาวนาในวิถีการผลติของตนเอง จึงไมถูกกํากับดวย
วัฒนธรรมของชุมชนชาวนา และไมมีทางที่ชาวนาจะพากันลงทัณฑเจกในตลาดไดดวยการนินทา 
ลอเลียนฟองหลวงพอ ที่ดินทํากินหดลงเพราะการเพิม่ประชากร ไมสามารถบุกเบกิที่ใหมไดอีก 
ราคาขาวในตลาดโลกตกลง ยอมกระทบตอชาวนาไปในทางรายอยางมาก ยิ่งชาวนาที่ถูกดึงดูดเขาสู
การผลิตพืชเศรษฐกิจก็ยิ่งเทากับละขาดไปจากวัฒนธรรมชาวนาของชุมชน ตัดตวัเองออกจากชุมชน
กลายเปนปจเจกบุคคลที่ตองเผชิญกับภาวะผันผวนของตลาดแตเพียงผูเดียว เผชญิกับดอกเบี้ย
ธนาคารและการยึดที่ดินของธนาคารอยางโดดเด่ียว 
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 เอ่ียม ทองดี (2547: 13) การเปลี่ยนแปลงนี้สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไดรับเอา
แนวคิดการปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) ที่เกิดขึ้นและเปนอยูในประเทศตะวันตกใน
ชวงเวลากอนป พ.ศ.2500มาใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการทํานาแทน
หลักการทํานาแบบพ้ืนบานที่สืบทอดจากอดีตมาเปนมาเปนเวลานานนับพันๆ ปแนวคิดดังกลาวเห็น
ไดชัดตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติจนถึงปจจุบนั 
 เอ่ียม ทองดี (2538: 15) วัฒนธรรมขาวสมัยใหม ไดแก วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผน
พฤติกรรม การแสดงออกในการดําเนินชวีติ รูปแบบ วธิกีาร กระบวนการเคร่ืองมือเครื่องใช ภูมิปญญา 
ความคิด อุดมการณเก่ียวกับขาวและการทํานาของชาวนาหรือสังคมชาวนาที่เกิดขึ้น สั่งสม ปรับปรุง 
แกไข เลือกสรรสืบมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและพัฒนาอยู
ในโลกปจจุบนั เชน เปาหมายมุงทํานาเพื่อขายขาวเปนหลัก ใชเคร่ืองจักรกลเปนเคร่ืองมือเตรียมดิน 
ใชปุยเคมีบํารุงรักษาขาวกลา ใชสารเคมีและเคร่ืองมือจักรกลปองกันศัตรขูาวและวชัพืช ปลกูขาวพันธุ
ที่ผสมขึ้นใหม ทดนํ้าดวยระบบชลประทานสมัยใหม ซ่ึงรูปแบบและวธิีการเหลาน้ีเปนสิ่งที่พัฒนามา
จากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
 สุกัญญา สุจฉายา (2547: 77) จากอดีตคนรุนแรกๆ ของไทย หรือแมแตชาตใิดก็ตามเม่ือ
ปลูกขาวก็ไมเคยอาศัยปุยเคมี ยาฆาหญา สารเคมี ยากําจัดศัตรูพืช เพียงแตอาศยัประสบการณการ
เรียนรูตอๆ กันมาอาศัยธรรมชาติสูธรรมชาติ ผลติขาวสงออกใหติดอันดับ 1 ของโลกมาแลว แตเหตุ
เกิดมาจากการท่ีเราเขาไปใชวิธกีารเพ่ิมผลผลติโดยใชวธิีทางวทิยาศาสตรเคมีเขาชวย โดยเอาความรู
ซ่ึงเราไมไดเรียนมาอยางแทจริงมาใชในการทํานา ผลก็คือการลองผิดลองถูกอยางซํ้าซากจนปจจุบัน
เปนผลเสียตอพ้ืนที่และเกษตรกร 
 เมียงซอ  คีรีมัญจา และ ปกรณ คงสวัสด์ิ (2551: 93) บอกเลาถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุกคืบ
เขามาเม่ือสังคมทุนนิยมเดินทางมาถึง เม่ือการทํานาเปลี่ยนไป เคร่ืองไมเคร่ืองมือที่เคยใชกับไถววั
แตกอนก็สาบสูญ หรืออาจจะไมมีแตคนทาํก็เปนได วัวคูงามที่เคยเคยีงขางกลางทองนา ไดถูกขาย
ไปเปนอาหารมากวา 20 ปที่แลว พรอมกับรถไถเหลก็เร่ิมเขามา จากแรงงานวัวที่เคยไถตอนเชา
ประมาณ 7 โมงเชาถึงเพลไมเกินเที่ยงไดราวประมาณครึ่งไรก็หยุดแลว แตรถไถเหล็กไถไดทัง้วันได
ถึง 5 โมงเย็น จางไรละ 560 บาท การลงมือทํานาปจจุบันจึงเปนการลงทุนทีต่องมีคาใชจายกอนโต
สํารองไว 
 เมียงซอ คีรีมัญจา และ ปกรณ คงสวัสด์ิ (2551: 58) อธิบายใหเห็นอุดมการณของทุนนิยม
ในการเขามาเปลี่ยนแปลงความคิดและการทํานาโดยผานการสงเสริมของรัฐซ่ึงเริ่มจากการเขามา
จัดการเร่ืองน้ํา ชลประทานสวนกลางถือเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการรวมศูนยการจัดการนํ้า ยังมี
ชลประทานรัฐใดในประเทศไทยที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการนํ้า และที่สําคัญระบบชลประทานหลวง
ไดเริ่มดูดกลืนชลประทานราษฎรอยางเหมืองฝายไปดวยความจําเปนของชาวบานที่ตองการนํ้า  
เพ่ือหลอเลี้ยงพืชเศรษฐกิจที่รัฐสงเสริม 
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 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอุดมการณการผลติเพ่ือการดํารงชพีมาสูการผลติเพ่ือการคา
ทําใหวิถชีีวติการทํานาปลกูขาวของคนไทยมีการเปลีย่นแปลงตามไปดวยเนื่องจากวา จะตองยึด
อุดมการณการผลิตเพ่ือสรางสวนเกินไวขายเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เปนการทํางานที่หนักขึ้น ดวยการ
ทํานาหลายครั้ง และมีการนําเอากลยุทธทางการตลาดมาชวยเสริมสรางในเกิดการผลิตคราวละ
มากๆ เพ่ือทําใหไดราคาสูง มีการสงเสริมจากรัฐอยางเปนรูปธรรมทีช่ัดเจน ทําใหกระทั่งเคร่ืองมือ  
ที่ใชในการทํานาเปลี่ยนแปลงจากแรงงานคนกับสัตวเปนแรงงานเครื่องจักรกลแทน ลดการอาศัย
ธรรมชาติและนําเอาหลักการทํานาแบบวทิยาศาสตรเขามาเปนตัวกําหนดการปลูกขาว 
 
 1.4 แนวทางการแกปญหาของขาวในการเปลี่ยนถายทางสังคม 
 ในสภาวะของการเปลี่ยนถายทางสังคมทาํใหเกิดปญหาที่ระบบทุนนิยมทิ้งไวให การรูจัก
สถานการณความเปนจริงทีดํ่ารงอยูวาการทํานาปลูกขาวไดดําเนินผานระบบสังคมอันงดงามภายใต
ประเพณีงายงามนั้นมาแลว หากเราไดรูจักตั้งรับและปรบัเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัยจะสามารถทําให
ความงดงามของขาวยังคงดํารงอยูไดดวยความตั้งใจจรงิ ซ่ึงในการศึกษาคนควาเพ่ือใหทางออกทาง
รอดของการแกปญหาของวถิีแหงการดําเนินอยูของขาวหลายคนไดใหความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ 
 วิทูรย  เลีย่นจํารูญ (2545: 52) อธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับอุดมการณทางสังคมจาก
สังคมด้ังเดิมหรือสังคมประเพณีเขาสูเสนทางแหงทุนนิยม ดวยการสรางความเชือ่ผานการพัฒนา
เศรษฐกิจดวยระดับนโยบายของรัฐและประเทศมหาอํานาจผูสรางอุดมการณทนุนิยมครอบครองโลกไว 
ดังน้ี ความชวยเหลือดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดตั้งสถาบันวจัิยการเกษตรระหวางประเทศ
น้ันนอกเหนือจากเปนการสกัดสะก้ันลัทธสิังคมนิยมแลวยังเปนการเปดตลาดใหมใหกับนักลงทนุใน
สหรัฐและประเทศอุตสาหกรรมดวย 
 เมียงซอ  คีรีมัญจา และ ปกรณ  คงสวัสด์ิ (2551: 93) ครกสีขาวเปนอีกหน่ึงในการหวน
กลับสูคุณคาด้ังเดิมของชาวนา อาจจะเหนื่อยเพ่ิมขึ้นเพราะตองใชแรงงานคนทั้งหมด และใชเวลาสี
ไดในปริมาณที่จํากัดหากเทียบกับโรงสสีมัยใหม ขาวคร่ึงกระสอบใชเวลาคร่ึงชัว่โมง แตไดรับยืนยัน
วาขาวสารที่ไดจากเปลือกเทียบกันถึงตอถังระหวางโรงสีกับครกสีมือตางกันลิบลับ 
 นิลวรรณ  เพชรบูรณิน (2548: 26) กลาวถึงขอดีของการปลูกขาวพันธุพ้ืนบานของไทย
เองเพ่ือจรรโลงเรื่องของประโยชนที่เหมาะกับการปลูกและทรงคุณคาในดานโภชนาการดังน้ี จํานวน
พันธุขาวพ้ืนเมืองในประเทศไทยมีมากมาย ขาวแตละชนิดที่มาแตกตางพ้ืนที่กันน้ัน ลวนมีคุณคามี
รสชาติที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมที่มีความอุดมสมบูรณจึงแทบไมมีความจําเปนใดเลยใน
การหาพันธุขาวจากตางประเทศ เพียงเพราะเห็นวาการปลูกอาจจะไดราคาดีกวา เพราะแทจริงแลว
จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีความแตกตางกันทั้งในแงภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 ความหลากหลายของพนัธุขาวพ้ืนเมืองไทย นับวาเปนความหลากหลายทางดานพันธุกรรม 
(genetic diversity) ลักษณะดีบางอยางในพันธุขาวพ้ืนเมือง เชน ตานทานตอโรคและแมลงศตัรพืูช 
คุณภาพเมล็ดหรือความทนตอสภาพแวดลอม เปนพ้ืนฐานพันธุกรรมที่เปนประโยชนอยางอยิ่งใน
การปรับปรุงพันธุขาวใหไดพันธุดีในอนาคต 
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 วิทูรย  เลีย่นจํารูญ (2545: 42) เสนอทางเลือกทางรอดในการจัดการกับปญหาที่เกิดกับ
การทํานาปลกูขาวที่ไดประสพมา การดําเนินกิจกรรมโดยกระบวนการที่ชาวบานเปนผูมีบทบาท
หลักและหนวยงานตางๆ เปนฝายสนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับการปรบัปรุงบํารุงดิน การพัฒนาแหลงน้ํา 
และการพัฒนาพันธุขาวเองก็ดี ควรดําเนินการผานกระบวนการรวมกลุมกันเองของชาวบาน โดยมี
ฝายราชการเปนฝายสนับสนุนเปดโอกาสใหชาวบานเปนผูดําเนินโครงการ และบรหิารงบประมาณ
ดวยตนเอง องคกรตางๆ ควรปรับมาทําหนาที่สนับสนุนทางวิชาการหรืองบประมาณเปนหลัก การ
ดําเนินกิจกรรมของชาวบานเองก็ควรอยูบนพ้ืนฐานของการใชภูมิปญญาดานตางๆ มาประยุกตใช 
เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุพืชใชเทคนิคการคัดเลือกของชาวบานเองการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก
โดยประสบการณชาวบาน 
 กลวิธใีนการแกปญหาวัฒนธรรมที่ผันเปลีย่นตามยคุสมัย อันนํามาสูปญหาทีไ่ดรับการสะสม
เพ่ิมเติมอยูอยางหลากหลายแงมุม ทําใหการปรบัเปลีย่นเพ่ือใหเขากับยุคสมัยอันรวดเร็วมีความสาํคัญ
และที่สําคัญไปกวาคือการตั้งใจจริงในการนําเอาบทประสบการณที่เคยไดรับมาปรับใชเพ่ือใหคง
ความงดงามในพื้นนาทองไรและดํารงตนอยางมีดุลอํานาจสรางคุณคาใหเกิดแกขาวอยางแทจริง 
 เอ่ียม  ทองดี (2538: 66-67) พ้ืนที่ทํานาเปนปจจัยสําคัญของการทํานา การปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ทํานาไมวาจะเปนการปฏิรูปหรือการจัดรูปนา ยอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวนา
และระบบนิเวศวทิยาอยางใกลชิด ดังนัน้ เพ่ือปองกันไมใหพฤตกิรรมไมดีเกิดขึ้น และไมใหมีผลกระทบ
ที่เสยีหายแกระบบนเิวศวทิยา จึงควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการวางแผนลวงหนา
อยางรอบคอบทุกดานที่เรยีกวา การเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา (Development) คือ มีแผนดําเนินการ
ที่แนนอน มีจุดมุงหมายแนนอนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา มุงเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาวิถีชีวติความเปนอยูของชาวบานใหดีขึ้นกวาเดิม มิใชมุงสรางผลงานโดยไม
คํานึงถึงผลกระทบเสยีหายที่ตามมา และใหชาวบานมีระยะเวลาในการปรับตวัและเรียนรู  
 การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไมไดทําใหการทํานาลดลง เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม แตขาวก็อยูเพียงในรูปแบบการคาอยางหนึ่ง มีการตั้งคําถามวา การดํารงอยูของขาว
ในยุคสมัยปจจุบันตองมีการผสมรวมระหวางกลวธิีการปลูกของยุคประเพณีนิยมและยุคสังคม
สมัยใหม เพราะวาเรา รับเอาเทคโนโลยบีางอยางมาปรับเปลีย่นจนความงดงามดั้งเดิมหายไปหมด
สิ้น เชนเรื่องของพันธุขาวไทย เปนตน การผสมรวมระหวางยุคสมัยจึงตองไดรับการตรวจสอบวา
เหมาะสมกับประเทศไทย เหมาะกับพ้ืนทีท่ี่ใชปลูกขาวอยางกลมกลืนจึงจะทําใหวฒันธรรมอันดีงาม
และการพัฒนาของขาวอยูในทิศทางเดียวกัน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออานเพิ่มเติม 
 หนังสืออานเพ่ิมเติมเปนสือ่การสอนชนิดหน่ึงที่ใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ผูอานทั้งทางดานสติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ ไดมีผูใหความหมายของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
ไวดังน้ี 
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 2.1 ความหมายของหนังสืออานเพ่ิมเตมิ 
 นิศา ชูโต และคณะ (2524: 69) ไดกลาวถึง หนังสืออานเพิ่มเติม สรุปไดวา หนังสืออาน
เพ่ิมเติม เปนแบบเรียนอีกประเภทหนึ่งแตไมบังคับใช เพียงแตกระทรวงศึกษาธกิารระบุรายชือ่ไวใน
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดแบบเรียนสําหรับเลือกใช ใหโรงเรียนจัดหาไวสําหรับ
หองสมุดโรงเรียน หนังสือประเภทนี้เคยเรียกวา หนังสืออานประกอบ หรือหนังสืออานเพ่ิมเติมน้ีจะมี
เน้ือหาอางอิงหลักสูตร แตมีรายละเอียดมากกวา เขียนชวนอานมากกวาแบบเรียน เพ่ือใหนักเรียน
ไดอานเพ่ิมเติมดวยตนเอง หนังสืออานเพ่ิมเติมจะมีระบุไววา สําหรับเด็กระดับใด วิชาใดหนังสอื
ประเภทน้ีโรงเรียนจะไมบังคับใหนักเรียนซื้อ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2524: 58 – 59) ไดใหความหมายไววา เปนวัสดุการอานประเภทหนึ่ง  
ที่มิใชแบบเรียน แตเปนหนังสือเพ่ิมเติมที่เด็กสามารถเลอืกอานได ทั้งในและนอกเวลาเรียนนักเรียน
อาจใชไดในหลายลักษณะ เชน อานเพ่ือคนควาหาคําตอบ อานเพ่ือขยายประสบการณใหลึกซ้ึง
เฉพาะเรื่อง อานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ชม ภูมิภาค (2524: 129) ไดใหความหมายของหนังสืออานประกอบไววา หนังสืออาน
ประกอบ หมายถึง นวนิยาย หรือไมใชนวนิยายก็ไดที่ใชเพ่ิมเติม หนังสือเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความ
สมบูรณแกประสบการณในชั้นเรียน เพ่ือสนองความแตกตางของบคุคลในดานความสามารถใน 
การอาน ความสนใจ และประสบการณ 
 ปราณี เชียงทอง (2526: 76) และ ภิญญาพร นิตยะประภา (2534: 39) ไดกลาวถึงหนังสือ
อานเพ่ิมเติมไวตรงกันสรุปไดวา หนังสืออานเพิ่มเติม เปนแบบเรียนอีกชนิดหน่ึง ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกําหนดไว แตเปนหนังสอืที่มีเน้ือหาสาระเพ่ิมเติมไปจากหนังสือแบบเรียน หรือเพ่ิมเพ่ือประกอบ
หนังสือแบบเรียนใหสมบูรณขึ้น เปนหนังสือที่มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะใหความรู
เพ่ิมเติมแลว การเสนอเรื่องหรือการเขียนนาอาน และอานเพลินกวาหนังสือแบบเรียน ซ่ึงสวนใหญ
มักจะมีแตขอเท็จจริง สําหรับเด็กเร่ิมอานหนังสืออานเพ่ิมเติม จะชวยใหการอานแตกฉานขึ้น 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2527: 3) ไดใหความหมายของหนังสืออานเพ่ิมเติม สรุปไดวา 
หนังสืออานเพ่ิมเติม คือ หนังสือที่นักเรียนอานแลวไดความรูเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอยางลึกซ้ึง และ
กวางขวางยิ่งขึ้น เปนการเสริมเน้ือหาที่มีอยูในหนังสือเรียน หนังสือเหลาน้ี อาจเขียนขึ้นตาม 8 หลักสูตร 
หรือบางเลมเปนหนังสือที่มีในทองตลาด แตมีเน้ือหาสาระเก่ียวของ และเสริมหลักสูตร ก็อาจใชเปน
หนังสืออานเพ่ิมเติมได หนังสือเลมใดเลมหน่ึง อาจใชไดกับหลายชั้นและหลายกลุมประสบการณ 
 ศิวภร โควศวนนท (2533: 13) ไดสรุปความหมายของหนังสืออานประกอบวา เปนหนังสือ
ที่กระทรวงศกึษาธิการ กําหนดใหนักเรียนเลือกอานตามความสนใจ และความสามารถเพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนไดคนพบความสามารถ และความสนใจในการอานของตน 
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 กรมวิชาการ (2534: 67) ไดใหความหมายเก่ียวกบัหนังสืออานเพ่ิมเติมไววา หนังสืออาน
เพ่ิมเติม หมายถึง หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร สําหรับใหนักเรียนอาน เพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ดวยตนเอง ตามความเหมาะสมกับวัย และความสามารถในการอานของแตละบคุคลหนังสือประเภท
น้ี เคยเรียกวา หนังสืออานประกอบ 
 ถวัลย มาศจรัส (2538: 3) กลาวถึงหนังสืออานเพ่ิมเติมไววา หนังสืออานเพ่ิมเติมเปนหนังสือที่
มีสาระอิงหลักสูตร สําหรับใหนักเรียนอาน เพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิดวยตนเองตามความเหมาะสม
ของวัย และความสามารถในการอานของแตละบุคคล 
 จิตรลดา สุวัตถกุิล (2526: 18) ไดเพ่ิมเติมวาหนังสืออานเพ่ิมเติม คือ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ 
แนะนําใหนักเรียนใชในการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และฝกทักษะการอาน เพ่ิมความเขาใจ
เน้ือหาวิชาที่เรียน ซ่ึงอาจจะเปนหนังสือสารคดีหรือบันเทิงคดี  
 จากความหมายของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา หนังสืออานเพ่ิมเติม
เปนหนังสือที่จัดทําขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกวางขวางขึ้น นอกเหนือจากหนังสือเรียนในหลักสูตร
และมีเน้ือหาสาระที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของนักเรียน ผูอานสามารถ
เลือกอานไดตามความสามารถ และความสนใจ โดยที่ผูอานสามารถศึกษาเพ่ิมเตมิดวยตนเองทั้งใน
เวลา และนอกเวลาเรียนเพื่อเพ่ิมเสริมความรู ประสบการณ เพ่ิมทักษะการอาน อันเปนทางหนึ่งที่
จะชวยใหนักเรียนไดประสบการณและความรูเพ่ิมเติมจากในบทเรียน 
 
 2.2 ความสําคัญของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 หนังสือ เปนเคร่ืองมือสื่อกลาง ที่จะทําใหมนุษยมีความรูหลากหลายและกวางขวางขึ้น  
โดยเฉพาะในวัยเรียน เปนวัยเริ่มตนแหงการศึกษาหาความรู หนังสือจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
กระบวนการจดัการเรียนรู ดังน้ันหนังสืออานเพ่ิมเติมจึงมีความสําคญัชวยเสริมคณุคาใหนักเรียน 
รักการการอานหนังสือ  
 สุดใจ เหลาสุนทร (2525: 111) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสืออานเพ่ิมเติมวา นักเรียน
ไดอานมาก จะเปนสาเหตุสาํคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความรูกวางขวางงอกงาม 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2529: 98) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสือสงเสริมการอาน
หรือหนังสืออานเพ่ิมเติมไวโดยสรุปวา หนังสือสงเสริมการอานจะชวยสงเสริมความเจริญงอกงาม 
ทั้งทางดานปญญา ทางดานอารมณ และทางดานสังคม ตลอดจนการปลูกฝงอุดมคติอันดีงามใน 
การดํารงชีวิต 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2531: 5 – 6) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมไว 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. สําหรับครู ที่ทําหนาที่สอน และชวยนักเรียนใหมีความรูตามที่หลักสูตรกําหนดหรือตาม
เน้ือหาที่มีในหนังสือเรียน จําเปนที่ครูจะตองมีความรูมากกวาที่ปรากฏในหนังสือเรียน ครูจะตองหา
ความรูเพ่ิมเตมิจากหนังสืออ่ืนๆ เพ่ือเตรียมการสอน เพ่ือตอบคําซักถาม ตลอดจน เพ่ือแนะนําให
นักเรียนไปศกึษาเพ่ิมเติม ในเรื่องราวตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองใหกวางขวางขึน้
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ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ครูจึงตองรูจักหนังสืออ่ืนๆ ดังกลาวใหมากพอที่จะทราบวา หนังสือ
เลมใดมีความยากงาย เหมาะสมแกนักเรียนที่จะอาน และทําความเขาใจไดเอง 
 2. สําหรับนักเรียน ถานักเรียนอานหนังสือสําหรับวิชาหน่ึงเพียงเลมเดียว ความรูที่ได      
คงจะแคบไป เพราะหนังสือบรรจุเน้ือหา สารประโยชน ตามที่หลักสูตรกําหนด เพ่ือหวังผลใหเกิดแก
นักเรียนในระดับปานกลางเทาน้ัน การไดมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนการไดแลกเปลี่ยน
ความรูที่ไดศกึษามาถายทอดความคิดระหวางกัน จะชวยใหนักเรียนบรรลุเปาหมายของหลักสูตรได
ดีขึ้น 
 นอกจากน้ี กรมวิชาการ (2534: 68) กลาววา หนังสืออานเพ่ิมเติม นอกจากจะเปนเคร่ืองมือ
สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการแลว ยังมีบทบาทที่สําคัญ คือ 
 1. สงเสริมความรู และประสบการณตาง ๆ ใหกวางขวาง และลกึซ้ึง มีเน้ือหาสาระท่ี
เก่ียวกับความรู หรือทักษะ ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเรื่อง 
ซ่ึงเปนประโยชนแกผูอานในการดําเนินชีวิต การศึกษาหาความรู รวมทั้งกอใหเกิดความเจริญงอก
งาม และพัฒนาการในดานตางๆ 
 2. สงเสริมสติปญญา มีลักษณะที่สงเสรมิพัฒนาการทางสติปญญา การสงเสริมหรือเปด
โอกาสใหผูอานไดพัฒนาทักษะในการสังเกต การตีความ การเปรียบเทียบ การใชเหตผุลการจําแนก
แจกแจง การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ตลอดจนนําความรูและทักษะเหลาน้ันไปใชให
เปนประโยชนในการแกปญหาตางๆ 
 3. สงเสริมเจตคตทิี่เหมาะสม สอดแทรกแนวความคดิที่ชวยใหผูอานเกิดเจตคตทิี่เหมาะสม
ในการนําความรูไปใช ตามแนวทางที่พึงประสงคใหเปนประโยชนแกตน และสวนรวม 
 4. สงเสริมความเขาใจ เปนการเสนอเน้ือหาสาระในลักษณะที่สงเสรมิใหผูอานสามารถทํา
ความเขาใจเรือ่งราวได การใชภาษาทีถู่กตองเหมาะสมกบัความรู และประสบการณทางดานการใช
ภาษาของผูอาน เสนอเน้ือหาตามลําดับขั้นตอนของความรู และตามพัฒนาการทางสติปญญาของ
ผูอาน การใหตัวอยางที่เหมาะสม ตลอดจนใชเทคนิควธิ ีหรือเคร่ืองสงเสริมความเขาใจอ่ืนๆ เชน 
ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คําถาม อภิธานศัพท เปนตน 
 5. สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง มีลักษณะทีก่ระตุนใหผูอานเกิดความสนใจ และ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเขียนควรพิจารณาเสนอเรื่องราวท่ีเด็กแตละวัยสนใจ 
เนนใหเห็นความสําคัญและประโยชนของเรื่องราวท่ีเสนอ ซ่ึงสัมพันธเก่ียวของกับผูเรียน สอดแทรก
คําถามยั่วยตุางๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสืออ่ืนๆ ที่ผูอานอาจจะไปศึกษาใหกวางขวาง และลึกซ้ึง
ขึ้นตามความสนใจของตนเองได 
 จากความสําคญัของหนังสืออานเพ่ิมเติมดังกลาวขางตน สามารถสรุปความสําคัญของหนังสือ
อานเพ่ิมเติม ไดวา หนังสืออานเพ่ิมเติม เปนสื่อการสอนที่สําคัญทั้งตอผูเรียนและผูสอน เปนหนังสือ
ที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดนิสัยรักการอานหนังสือที่มีประโยชนซ่ึงจะชวยใหผูอานมีความรูมากขึ้น   
รูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ ปลูกฝงใหมีความคิดสรางสรรค ชวยการเรียน
ของนักเรียนทีเ่รียนออน เสริมความรูของนักเรียนที่เรียนเกง อีกทั้งยังชวยใหผูอานพัฒนาทั้งสติปญญา 
อารมณและสังคม อีกดวย 
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 2.3 ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 หนังสืออานเพ่ิมเติมมีจุดประสงคใหผูอานไดเน้ือหาสาระ ความรู และความเพลิดเพลินได
มีผูแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติม ดังน้ี 
 กรมวิชาการ (2534: 70) ไดแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพ่ิมเติม คือ 
 1. รูปแบบเรียงความ สามารถแบงเปนประเภทยอยๆ ได ดังน้ี 

1.1 การเขียนอธิบาย 
1.2 การเขียนบรรยาย 
1.3 การเขียนอภิปราย 
1.4 การเขียนเปรียบเทียบ 
1.5 การเขียนสืบคน 
1.6 การเขียนแกปญหา 
1.7 การเขียนวิเคราะห 
1.8 การเขียนพรรณนา 

2. รูปแบบนิทาน 
3. รูปแบบนิยาย 
4. รูปแบบคําประพันธ 

 สวนใหญหนังสือที่มุงเสนอความรู ความคิดรวบยอด หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกบัเรื่องใด
เรื่องหน่ึง มักจะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบเรียงความมากกวารูปแบบอ่ืน และโดยทั่วไปแลวหนังสือ
เลมหน่ึง มักจะเสนอเน้ือหามากกวารูปแบบเดียว 
 ลมุล รัตตากร (2529: 48) ไดสรุปประเภทของการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมที่เด็กและ
เยาวชนชอบอาน ดังน้ี 
 1. การเขียนสารคดี 
 2. การเขียนบนัเทิงคดี 
    2.1 การเขยีนนวนิยาย 
    2.2 การเขยีนเร่ืองสั้น 
 3. การเขียนนิทาน 
 4. การเขียนรอยกรอง 
 จินตนา ใบกาซูยี (2533: 24) ไดแบงประเภทหนังสือสําหรับเด็กออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 1. หนังสือเรียน ซ่ึงใชเรียนในโรงเรียน มุงใหความรูตามหลักสูตรเปนหลักใหญ 
 2. หนังสืออานทัว่ไป ที่มิใชหนังสือเรียน ซ่ึงมุงหมายใหความรู หรือความเพลิดเพลนิอยางใด
อยางหนึ่ง หรือใหทั้งความรูและความเพลิดเพลินควบคูกันไป แบงออกไดหลายลักษณะ เชน หนังสือภาพ 
หนังสือภาพประกอบเรื่อง นิทาน นิยาย สารคดีประเภทตางๆ 
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 3. นิตยสาร วารสารและการตูน ซ่ึงเปนหนังสือที่มุงหมายใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินและ
สาระความรูควบคูกันไป โดยมีเน้ือหาเปนเรื่องสั้นๆ อาจจบในตวัเอง ในฉบับเดียว กันหรือตอเปน
ตอนๆ ในแตละฉบบัก็ได 
 จากแนวคิดตางๆ ในการแบงประเภทของการเขียนหนังสืออานเพ่ิมเติม ดังที่ไดกลาวมา
สรุปไดวา ประเภทของการเขียนหนังสืออานเพ่ิมเติมมี 2 ประเภทใหญๆ คือ การเขียนรอยแกว ซ่ึง
อยูในรูปของสารคดี นิทาน บันเทิงคดี ประเภทที่สอง คอื การเขียนแบบรอยกรองเปนการแตงดวย
คําประพันธประเภทรอยกรอง เชน คําคลองจอง กลอน กาพย เปนตน ซ่ึงผูเขียนจะใชรูปแบบใดใน
การเขียนนั้นขึน้อยูกับความชํานาญ วัตถปุระสงค และลักษณะของเนื้อหาโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม 
และความสนใจของผูอานเปนสําคัญ 
 
 2.4 ลักษณะของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ดี 
 หนังสืออานเพ่ิมเติมที่ดีน้ันจะตองเปนหนังสือที่มีสวนชวยสรางสรรคและพัฒนาผูอานใหมี
ความรู ความเขาใจในเนื้อหาของหนังสืออานเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูศึกษาเก่ียวกับลักษณะของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมที่ดีไวหลายทาน ดังน้ี 
 ทัศนีย ศุภเมธ ี(2527: 159 – 190) กลาวถึงลักษณะของหนังสืออานประกอบที่ดีที่สามารถ
นํามาใชพัฒนานักเรียนได มีลักษณะ ดังน้ี 
 1. เน้ือหาของหนังสืออานประกอบ ผูเขียนจะตองใหอยูในขอบขายของหลักสูตรโดยมี
ความมุงหมายเพ่ือสงเสริมทักษะดานการอาน และเสรมิความรูในวชิาใดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ 
 2. หนังสืออานประกอบควรมีรูปภาพประกอบ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาควรมี
รูปภาพมากๆ การมีรูปภาพประกอบ เพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการอานไปดวย
และรูปภาพ ยงัเปนเคร่ืองมือในการตีความจากเนื้อหาของแตละหนา และรูปภาพทีดี่ตองเปนการ
สรางเสริมความคิดสรางสรรคใหแกผูอานดวย 
 3. หนังสืออานประกอบในแตละระดับชัน้ควรมีเน้ือหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถในระดับชั้นน้ันๆ และเนื้อหาควรมีความสนุกสนาน โดยมีความเคลื่อนไหว เชน เขียน
ใหเปนลักษณะที่มีตวัละครดําเนินเรื่องราว จึงจะทําใหนาสนใจชวนอาน 
 4. ภาษาแตละคําที่ใชในหนงัสืออานประกอบ ถาเปนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 – 2 ควร
ใชประโยคสั้นๆ ใชคําสั้นๆ ใชคําซํ้าๆ กันใหมาก เพ่ือเปนการสงเสรมิการจําคํา และคําทีใ่ชควรเปน
คําพ้ืนฐาน และคําที่มีอยูในหนังสือแบบเรียนของเด็ก สวนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 – 4 ควรใช
ประโยคยาวขึน้ ใชวลขียายประโยค หรือใชประโยคซอนทีพ่อเขาใจงายไดบางสวนระดับชั้นประถมศกึษา  
ปที ่5 – 6 การใชภาษาแตละเร่ืองราวท่ีเขยีนติดตอกันยาวไดมากขึ้น 
 5. หนังสืออานประกอบ ควรมีรูปเลมกะทดัรัด เหมาะมือ และทนทาน ชื่อเรื่องตองนาสนใจ 
และสอดคลองกับเน้ือเรื่อง 
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 6. เน้ือหาและรูปภาพควรมีความสัมพันธกัน และจะตองแสวงหาความเปนจริงทั้งน้ีแลวแต
ชนิดของเน้ือหาและจุดมุงหมาย 
 7. หนังสืออานประกอบควรจะมีกิจกรรมทายเลม เพ่ือใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ หลังจาก
ไดอานหนังสือแลว เชน การตั้งคําถาม การวาดภาพ ระบายส ีเปนตน 
 สุพัตรา ชุมเกต ุ(2522: 34) ไดกลาวไววา หนังสืออานประกอบที่ดีจะตองมีเน้ือหาทาง
วิชาการแทรกอยูในเนื้อที่สรางขึ้นในลักษณะของเรื่องสั้น โดยไมรูสึกวา เปนหนังสอืเรียน ใชชื่อเรื่อง
ที่นาสนใจและมีภาพประกอบ  
 ประกิต วัฒนานุกิจ (2533: 76) ไดกลาวถึง ลักษณะของหนังสืออานประกอบที่ดีวา จะตอง
มีการพิมพภาพและตวัอักษรชัดเจน ชื่อเรื่องและภาพใหดึงดูดความสนใจ ขนาดของตัวอักษรและ
รูปเลมเหมาะสมกับอายุ จัดหนาหนังสือโปรงตา ภาพกับตวัอักษรไมทับกัน คุณภาพของกระดาษดี 
เน้ือหาถูกตอง สนุกเราใจ ไมยาวหรือสั้นเกินไป ภาพประกอบประณีต สีสวยสอดคลองกับเรื่อง และ
ขนาดของรูปเลม 
 จากขอความดังกลาว สรุปไดวา ลักษณะของหนังสืออานประกอบที่ดีน้ัน ตองมีเน้ือหาสาระ
ตรงกับความสนใจของผูอาน  เน้ือหาใหความรูแตกตางจากหนังสือเรียนทั่วไป ใหความเพลิดเพลิน
ในการอาน เหมาะสมกับวยั ขนาดของเรื่องไมสั้นหรือยาวเกินไป มีการจัดพิมพและการจัดรูปเลมที่ดี 
มีภาพประกอบและชื่อเรื่องที่สอดคลองกัน และดึงดูดความสนใจไดดี นอกจากนี้ตัวอักษรทีใ่ชควร
เหมาะสมกับผูอานแตละวยั 
 
 2.5 การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 การสรางหนังสืออานเพ่ิมเตมิ จะตองสรางตามความสนใจในการอานของผูอานแตละวัย 
การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมจะตองมีเกณฑสรางที่เหมาะสม และเอ้ือประโยชนตอผูอานมากที่สุด 
นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูอานแตละวัย ใหความรู ความเพลิดเพลิน สงเสริม
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ซ่ึงมีผูศึกษา และตัง้เกณฑในการสรางหนังสือ เพ่ือนํามาใชเปน
หนังสืออานเพ่ิมเติมไว ดังน้ี 
 ลมุล รัตตากร (2529: 48) ไดกลาววา ผูเขียนตองเขาใจธรรมชาติของวัยรุน ทราบความ
สนใจเก่ียวกบัการอานของวัยรุน รักการเขียนหนังสือ มีประสบการณในเรื่องที่จะเขียน มีจินตนาการ 
และความทันสมัยอยูเสมอ 
 จินตนา ใบกาซูยี (2534: 16) ไดกลาวถึงสิง่ที่ควรรูสําหรับการเขียนเร่ืองสําหรับเด็ก สรุปได 
ดังน้ี 
 1. เน้ือหา วัตถุประสงคชัดเจนเพียงเร่ืองเดียว เรื่องชัดเจนไมสับสนยุงยากความยากงาย
ใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก เน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ตัวละครแสดงความเคลือ่นไหวใชตัวละคร
ไมมาก ใชภาพดําเนินเรื่องแทน ไมมีบทบรรยายมากเกินไป 
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 2. รูปแบบการเขียนเน้ือหามีทั้งนิทาน นิยาย นิทานพื้นเมือง เรื่องสั้น สารคดี บทความ 
บทละคร บันทึกเร่ือง เรียงความ รวมทั้งฉันทลักษณทุกรูปแบบ จะมีเร่ืองราวอยูดวยและใชรูปแบบอยาง
เหมาะสมกลมกลืน อานเขาใจงายและรูเรื่องเร็ว 
 3. รูปภาพเปนสิ่งสําคัญ เด็กเล็กควรมีรูปภาพ อาจเปนภาพการตูน คือภาพลายเสน ภาพถาย 
หรือภาพวาดเหมือนจริง ภาพจะตองเนนภาพสี โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ภาพจะตองชัดเจนถูกตองไม
เลอะเลือน 
 4. ภาษาและสํานวนทีใ่ชงายๆ ประโยคสั้นๆคําซํ้าชวยในการเรียนภาษา ใชภาษาที่ถกูตอง 
ตามอักขรวธิภีาษาไทย ไมใชภาษาเขียน 
 5. ขนาดตัวอักษร ตวัโต ชัดเจนไมใชตวัอักษรประดิษฐ ควรประมาณ ½ ซ.ม. หรือ     
32.5 มม. – 24.3 มม. 
 6. รูปเลม ควรกะทัดรัด ไมใหญหรือเล็กเกินไป วัยเด็ก ป.1 – ป.4 ควรมีความหนา ระหวาง    
10 – 30 หนา มีการจัดหนาใหเหมาะสมกับรูปเลม 
 7. เทคนิคการเขียนเรื่องใหสนุกสนาน ใหความสุขใจ เสริมสรางจินตนาการในทางสรางสรรค ให
ความรู หรือไดอารมณที่พึงปรารถนา มีจุดคิดที่แนนอน  
 8. เคาโครงเรื่องชวนติดตาม สํานวนภาษาที่ตรงกบัรสนิยมของเด็ก นอกจากนั้นควรตั้ง 
ชื่อเรื่องที่นาสนใจสั้นๆ มีความหมายสมบูรณในตัว การสรางฉาก ระยะเวลา ตวัละครเหมาะสม 
 บันลือ พฤกษะวัน (2524: 83) ไดใหหลักเกณฑในการพิจารณาหนังสือสําหรับเด็กไว ดังน้ี 
 1. ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด  5” x 8” การ
เย็บเลม เขาปกควรม่ันคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจัดหนากระจางชัดเจน มีชองวางดูสวยงาม 
ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร ไมควรพสิดารมีภาพประกอบ เพ่ือดึงดูดใจ
และชวยสรางความเขาใจ 
 2. การวางโครงเร่ือง ตองติดตอสืบเน่ืองเปนเรื่องราว มีเหตุผลเปนไปตามธรรมชาต ิเร่ืองราว
ควรสัมพันธกับพ้ืนฐานและประสบการณของเด็ก และชวยพัฒนาในดานความสนใจ มุงความรูสึก
เกิดอารมณรวม และสอนใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปในตวั การดําเนินเรื่อง ควรเต็มไปดวยความรัก 
ความอบอุนในครอบครัว ความเทาเทยีมกัน ควรมีตลกขบขัน หรือความราเริงสนุกสนาน สอดแทรก
แสดงถึงความสําเร็จ สุข สมหวัง ชี้ผลความพยายาม คณุธรรม สอดคลองทั้งในดานเหตุผล สถานการณ 
ประเพณี 
 3. การใชภาษา เหมาะกับวยั เขาใจงาย เปนภาษาที่นิยมใชในสังคม ตรงตามสมัยของ
เรื่อง สอดแทรกอารมณขัน 
 4. การจัดภาพ ตองกระจางชัด ตัวละครนอย สามารถเนนใหเห็นเดนชัดไมซับซอน ภาพ
แสดงอาการเคล่ือนไหว มีชีวติชวีา การเคลื่อนไหวตรงกบัความเปนจรงิ ไมกอใหเกิดความเขาใจผดิได 
การบรรยายภาพ คาํนึงถึงความถูกตองตามเนื้อหา และภาพตองถูกสวนสัมพันธกัน คือ คงบุคลกิที่
แสดงจุดเดน ดอย ของตัวละคร 
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 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527: 21) ไดกลาวไววา หนังสือสําหรับเด็กวยั 10 – 20 ป (กอน
วัยรุนจนถึงวยัรุน) เด็กวัยน้ีอานหนังสือไดคลองแลว ฉะนั้นหนังสือสําหรับเด็กวัยน้ี ควรมีลักษณะ 
ดังน้ี 
 1.  ตัวอักษรขนาดตัวพิมพธรรมดา 
 2.  มีภาพสีและขาวดําตามความเหมาะสม (ลดจํานวนลงได) เรื่องประมาณ 70% รูปภาพ
ประมาณ 30% 
 3.  ใชภาษางายๆ สํานวนงายๆ ภาษาวัยรุนนยิมใช แตไมใชคําแสลง 
 4. เน้ือเรื่องดี มีความสมจริงมากขึ้น เปนเรื่องของเด็กในวัยเดียวกัน หนังสือควรมีทั้งประเภท
ใหความรู และความเพลิดเพลิน เน้ือหาอยูในความสนใจของเด็กวัยรุน ไมเปนการสั่งสอน แตแนะ
และยกตัวอยางใหเห็นจริง 
 5.  มุงใหสรางจินตนาการและเกิดความคิดสรางสรรค 
 6.  เปนลักษณะหนังสือฉบับกระเปา 
 7.  หนาปก ภาพวาดนาสนใจ 
 8.  ความยาว 150 – 200 หนา ขึ้นไป 
 ภิญญาพร นิตยประภา (2534: 92 – 95) เสนอแนะขัน้ตอนการทําหนังสือสรุปไดวา 
 1.  ศึกษาหาความรูเก่ียวกับการทําหนังสือสําหรับเด็ก โดยศึกษาจากหนังสือที่ชนะการ
ประกวด หาความรูจากตํารา เอกสารตางๆ ผลงานวิจัย ความสนใจในการอานของเด็กลักษณะ
หนังสือที่เด็กชอบผลงานของนักเขียนตางๆ เขาศึกษา อบรม สัมมนา เก่ียวกับการสรางหนังสือ 
ศึกษาคนควาเก่ียวกับเนื้อเรื่องที่จะเขียน เพ่ือใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง 
 2.  เลือกเน้ือหา อาจนําเน้ือเรื่องมาจากสภาพของทองถิ่น หรือมาจากหลักสูตร นอกจากนี้
ยังสามารถหาเนื้อหาไดจากการศึกษาความสนใจและความตองการอานของเด็กวัยตางๆ และตอง
ตัดสินใจใหแนนอนวาจะเขียนใหเด็กวัยใดอาน เพราะเน้ือหาสาระ บทสนทนา ภาษาที่ใชและตวัละคร 
ตองใหสมจริงกับวัยของเด็ก 
 3.  เขียนโครงเรื่อง ก็คือ การวางแผนเบื้องตนโดยการเขียนหัวขอเรื่องตามขั้นไวกอน 
เพ่ือใหเรื่องดําเนินไปอยางมีระบบระเบียบตามลําดับขัน้ไมสับสน เม่ือลงมือเขียนเร่ืองใหสมบูรณ
ผูเขียนอาจเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องไดตามความเหมาะสม การเขียนโครงเรื่องแบงออกเปน 2 แบบ 
  3.1 การเขียนโครงเรื่องหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก คือ การเขียนหัวขอเรื่องตามลําดับ
ขั้น แบงบท ใหทราบวาหนังสือเรื่องนี้มีก่ีบท แตละหัวขอเรื่องอะไรบาง ซ่ึงเปรียบเสมือนหนาสารบัญ
ของหนังสือน่ันเอง เพ่ือจะไดใชเปนแนวทางในการเขยีนเน้ือหาตอไป 
  3.2 การเขียนโครงเรื่องหนังสือบนัเทิงคดีสําหรับเด็ก คือ การเขียนเนื้อเรื่องยอใหเห็น
วาเน้ือเรื่องเปนไปในแนวใด มีตัวละครเชนไร มีใครบาง มีการดําเนินเรื่องอยางไร จบอยางไร เปน
การเขียนสั้นๆ ขอสําคัญ คือจะตองมีแกนของเร่ืองหรือสาระแนวคดิ โครงเรื่องมีสวนสําคัญ
ตอเน่ืองกันดังน้ี เริ่มจุดเร่ิมตน เน้ือหาการดําเนินเรื่อง และจุดจบของเร่ือง 
 4. เน้ือเรื่องยอ เปนการเขียนเพื่อบอกใจความสําคัญของเร่ือง 



 26 

 5. การเขียนบทสคริปต เปนการนําเรื่องราวท่ีไดจากเคาโครง หรือเน้ือเรื่องยอมาเขียน
บอกขั้นตอนเนื้อเรื่อง โดยบอกแตละหนาของหนังสือตั้งแตหนาปกจนถึงหนาสุดทายเปนอยางไร 
การเขียนบทสคริปตน้ีจะเปนแนวทางในการจัดวางภาพและรูปเลมของหนังสือไดวาหนังสือเรื่องนี้ 
ในแตละหนาจะมีภาพอะไรบาง คําบรรยายอะไรบาง และมีก่ีหนา 
 6. การทําดัมม่ี คอื การทําหนังสือจําลองของหนังสือเด็กที่จะทําขึ้นมาอาจนํารายละเอียด
ที่ไดจากการเขียนบทสครปิตนํามาเขียนและวาดรูปประกอบ 
 7.  การทาํรูปเลม คือ ทําหนังสือจริงๆ ไดแก วาดภาพ คําบรรยาย การวางหนาการจัดภาพ
ใหเหมาะสม สําหรับขนาดของรูปเลมมีหลายขนาดทีนิ่ยม คือ ขนาดเล็ก 13.0 x 18.5 เซนติเมตร 
หรือ 16 หนายก ขนาดกวาง 14.6 x 21.0 เซนติเมตร หรือหนายกใหญ ลักษณะรปูเลมมี 2 ลักษณะ 
คือ แบบแนวตั้งและแบบแนวนอน การเย็บเลมได 2 วิธ ีคือ เยบ็ขาง โดยเรียงหนาแลวเจาะรขูางๆ  
3 – 4 และเยบ็ตรงกลางหนังสือ 
 8.  การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจ นาตื่นเตน นาติดตามอานและทาํใหเดาไดวา เปนเรื่องเก่ียวกับ
อะไร รูจักใชถอยคําสํานวนที่ชวนติดใจ ซ่ึงเปนกลวธิีอยางหนึ่ง ตองตัง้ใหเด็กเกิดภาพพจน ซ่ึงมี
ขบวนการตั้งดังน้ี ตั้งจากชือ่ตัวเอกของเรื่อง จํานวนตวัละคร เน้ือเรือ่ง สถานที่และจากลักษณะ
รูปรางหนังสือ 
 จินตนา ใบกาซูยี (2542: 10) ไดกลาวถึง สิ่งที่ควรรูสําหรับการเขียนเร่ืองสําหรับเด็ก   
สรุปได ดังน้ี 
 1.  เน้ือหา วตัถุประสงคชัดเจนเพียงเร่ืองเดียว เรื่องชัดเจน ไมสับสนยุงยากความยากงาย
ใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก เน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ตัวละครแสดงความเคลือ่นไหวใชตัวละคร
ไมมาก ใชภาพดําเนินเรื่องแทน ไมมีบทบรรยายมากเกินไป 
 2. รูปแบบการเขยีนเน้ือหามีทั้งนิทาน นิยาย นิทานพื้นเมือง เรื่องสั้น สารคดีบทความ 
บทละคร บันทึกเร่ือง เรียงความ รวมทั้งฉันทลักษณทกุรูปแบบ จะมีเรื่องราวอยูดวย และใชรูปแบบ 
อยางเหมาะสมกลมกลืน อานเขาใจงายและรูเรื่องเร็ว 
 3. รูปภาพเปนสิ่งสําคัญ เด็กเล็กควรมีรูปภาพ อาจเปนภาพการตูน คือ ภาพลายเสน ภาพถาย 
หรือภาพวาดเหมือนจริง ภาพจะตองเนนภาพสี โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ภาพจะตองชัดเจนถูกตองไม
เลอะเลือน 
 4. ภาษาและสํานวนที่ใชงายๆ ประโยคสั้นๆ คําซํ้าชวยในการเรียนภาษา ใชภาษาที่
ถูกตองตามอักขรวธิีภาษาไทย ไมใชภาษาเขียน 
 5. ขนาดตัวอักษร ตัวโต ชัดเจนไมใชตวัประดิษฐ ควรประมาณ 32.5 – 24.3 มม. 
 6.  รูปเลม กะทัดรัด ไมใหญหรือเล็กเกินไป วัยเด็ก ป.1 – ป.4 ควรมีความหนาระหวาง 
10 – 30 หนา มีการจัดหนาใหเหมาะสมกับรูปเลม 
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 7.  เทคนิคการเขยีนเรื่องใหสนุกสนาน ใหความสุขใจ เสริมสรางจินตนาการในทางสรางสรรค 
ใหความรู หรือไดอารมณที่พึงปรารถนา มีจุดคิดที่แนนอน เคาโครงเรื่องชวนติดตาม สํานวนภาษาดี
ตรงกับรสนิยมของเด็ก นอกจากน้ี ควรตั้งชื่อเร่ืองที่นาสนใจสั้นๆ มีความหมายสมบูรณในตัว        
การสรางฉาก ระยะเวลาตวัละครเหมาะสม 
 ปราณี เชียงทอง (2526: 56) ไดกลาววา การสรางหนังสือจะตองคํานึงถึงความยากงาย 
ความสามารถและความเหมาะสมในการอานของวัยรุน จะตองเปนเรื่องราวท่ีวัยรุนมีประสบการณ 
ใชภาษางายๆ ตรงไปตรงมา  
 จากหลักเกณฑดังกลาว จะเห็นไดวา การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมสําหรับวัยรุนจะตอง
สรางใหมีเน้ือหาสาระทางวชิาการมีความสนุกสนานแปลกกวาแบบเรยีนโดยตองคํานึงถึงลักษณะ
หลายประการที่จะใชเปนหลกัในการเขียน ซ่ึงลําดับแรกตองทราบกอนวาจะเขียนเรื่องอะไร ใหใคร
อาน และเพื่อใหผูอานไดรับประโยชนอะไร การผูกเร่ืองควรมีความสมจริง ทําใหผูอานไดรับความรู
จากการอานหนังสือน้ัน ๆ นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาเกี่ยวกับการใชภาษาภาพ ตัวอักษร ขนาด
รูปเลมใหเหมาะสมกับวัยของผูอานดวยหนังสือไมหนาหรือใหญเกินไป ตัวหนังสือโปรงตา ดําเนิน
เรื่องเร็ว รูปภาพไมจําเปนมากนัก เน้ือหาตรงกับความสนใจและสามารถสรางจินตนาการได 
 
 2.6 การประเมินคุณคาของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 หทัย ตันหยง (2529: 91 – 95) ไดกลาวถึง หลักเกณฑในการประเมินคุณคา และการวิเคราะห
เน้ือหาสําหรับเด็กวา จะตองพิจารณารายละเอียดของโครงเรื่อง และสาระแนวคิดของเร่ืองไว ดังน้ี 
 1. โครงเรื่อง ควรเปนการถายทอดสิ่งที่เกิดจาก เคากรณีที่มีจินตนาการประสบการณชีวิต
ที่ไดผานพบ สิ่งประทับใจทีเ่กิดขึ้นในชวีิต เรื่องราวท่ีมีเคาเดิมมาปรุงแตง อุบัติการณธรรมชาติสิง่
แวดลอม และเหตุจูงใจหรอืบันดาลใจตางๆ เปนเนื้อหาใหดําเนินเรื่อง ซ่ึงมีตัวละครแสดงบทบาทอยู
ในเหตุการณดวยสภาพชีวติที่มีขอขอด เน้ือหาสาระ ปมปญหา  มโนทัศน เขมขนหรือคลี่คลายไปสู
จุดส้ินสุดของเร่ือง เพ่ือสรางใหสนุกและจบลงดวยผลอยางใดอยางหน่ึง 
 2. สาระแนวคิด คือ แกนแทของเรื่องนั้นๆ วาเปนเรื่องอะไร เก่ียวกับใคร ในสภาพอยางไร
และใหแนวคดิอะไร แกนของเร่ืองประกอบดวยแกนแหงทรรศนะ อารมณ พฤติกรรมและสภาพ
เหตุการณ ซ่ึงมีแนวโนมไปตามลักษณะปรัชญาชวีิตของผูเขียน เปนคตินิยม เชน จิตนิยม สัจนิยม 
วตัถุนิยม เปนตน สาระแนวคิดในหนังสือสําหรับเด็ก ควรมีลักษณะ ตรงไปตรงมา ไมซับซอน มุงเนน 
มโนทัศนเดียว และจะตองมีจุดประสงคที่จะพัฒนาเด็กทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธพิิสัย จิตพิสัย และ 
ดานทักษะพิสยั 
 วิริยะ สิริสิงห (2524: 82) ใหหลักเกณฑในการประเมินคุณคาหนังสือเด็กไว ดังน้ี 
 1. มีจุดคิดที่แนนอน 
 2.  เคาโครงเรื่องติดตอกันจนเด็กติดตามไดอยางสนุกสนาน 
 3.  สํานวนภาษา สําคัญมาก ควรใหถูกตอง มีศิลปะการเขียนและเขียนไดตรงรสนิยมของเด็ก 
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 4.  การจัดรูปเลมเหมาะสมสวยงามดี 
 5.  ภาพประกอบถือวาสําคัญที่สุดจะขาดไมไดและภาพจะตองตรงกับเนื้อหาเรื่องดวย 
 6.  ตรงตามความสนใจ ความนิยม และพ้ืนความรูของเด็กในแตละระดับ 
 ปราณี เชียงทอง (2526: 80) และ ถวลัย มาศจรัส (2539: 88) ไดกลาวถึงการประเมิน
คุณคาหนังสือวา ควรพิจารณาส่ิงตอไปน้ี 
 1.  เน้ือเรื่อง ตองถูกตองตรงความเปนจริง ขอเท็จจริงตางๆ ตองถูกตองวันสําคัญ สูตร
สมการตางๆ ที่กลาวถึงในเรื่องตองถูกตอง เชื่อถือได 
 2.  วิธีเขียน ควรใชถอยคําสํานวน และศัพทที่เหมาะสมกับความรู และความสามารถของ
เด็ก ใหอานเขาใจไดงาย สํานวนภาษาเหมาะแกเด็ก อธิบายเรื่องทุกอยางชัดเจนเปนไปตามลําดับ
ความยากงาย ไมวกวน การเขียนควรคํานึงถึงการใหเด็กอานเขาใจงายและนาอานเปนสําคัญ 
 3.  รูปเลมภายนอก เปนที่จูงใจ มีภาพประกอบ ถาเปนภาพวาดตองใหถูกตองตรงความ
เปนจรงิ แผนที่ แผนภูมิ จําเปนสําหรับหนังสือบางประเภท 
 4.  ประโยชนที่เด็กควรจะไดรับ ควรตั้งคําถามในการประเมินคุณคา ดังตอไปน้ี 
  4.1  เน้ือเรื่องสวนใดตรงกับหลักสูตรที่เด็กตองเรียนในโรงเรยีนหรือไมพอที่จะใชเปน
หนังสืออานประกอบเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหลึกซ้ึงหรือเพ่ือสนองความอยากรู และความสนใจทัว่ๆ ไป 
  4.2  เน้ือเรื่องในเลมชวยยั่วยุใหเด็กอยากอาน และอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเติมตอไปอีก
หรือไม มีบรรณานุกรมทายบท หรือทายเลมเพ่ือเปนการเสนอแนวทางการอาน และคนควาเพ่ิมเติม
แกเด็กหรือไมในการประเมินคุณคาของหนังสืออานเพ่ิมเติม  พอจะสรุปการพิจารณาหนังสืออาน
เพ่ิมเติมเปน 3 ประการดังน้ี 
   1.  ดานเน้ือหา ควรมีความยากงายเหมาะสมกบัวัย และตรงกบัความสนใจของเด็ก 
ใหขอเท็จจริง ถูกตอง เน้ือเรื่องสงเสริมความรูและจินตนาการ 
   2. ดานการเขยีน ใชภาษาที่งาย ชัดเจน เหมาะสมกับวยัและความเขาใจของเด็ก
เขียนไดถูกตองตรงกับรสนยิมของเด็ก การเสนอเรื่องนาสนใจเราใจผูอานใหพึงพอใจตั้งแตตนจนจบ 
   3.  ดานลักษณะรูปเลม ควรมีภาพประกอบ ซ่ึงนับวา เปนหัวใจของหนังสืออาน
สําหรับเด็ก ซ่ึงจะชวยเราความสนใจเด็กไดดี ตวัพิมพชัดเจน ขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับวัย รูปเลม 
สวยงาม ชวนใหนาหยิบอาน การเย็บเลมคงทน แข็งแรง 
 สมหมาย เชื้อพงศ (2538: 34 – 35) ไดสรุปเกณฑการประเมินคณุภาพของหนงัสือสงเสริม
การอานประเภทสาระบันเทิง ในดานตางๆ ดังน้ี 
 1.  ดานคุณลักษณะของหนังสือ ประกอบดวย ลักษณะรูปเลมและลักษณะภาพประกอบ 
  1.1  ลักษณะรูปเลม ไดแก การทํารูปเลม สีและการออกแบบปก คุณภาพกระดาษ
ขนาด และสีของตัวอักษร จํานวนหนา ศลิปะการจัดหนา 
  1.2  ลักษณะภาพประกอบ ไดแก ลักษณะความชัดเจนของภาพเปนสีหรือขาวดำ
ลักษณะความสมจริงเปนภาพเขียนหรือภาพถาย ขนาดและสีสันของภาพ จํานวนภาพความ
เหมาะสมในการเรียนการสอน คําอธิบายประกอบภาพ 
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 2. ดานคุณภาพของหนังสือ ประกอบดวย เน้ือหาวิชา การใชภาษา และแนวคิด 
         2.1 เน้ือหาวิชา ไดแก เน้ือเรื่องที่สอดคลองกับหลักสูตร วิธกีารเสนอเรื่องลําดับความ
ยากงาย เอกภาพความกลมกลืน การเนนสาระสําคัญ ความถูกตองเหมาะสมกับเหตกุารณความเปนจริง 
เหมาะสมกับระดับและวัยของผูอาน การคลี่คลายปมปญหาตางๆ เปนการเสนอแนะแกผูอาน 
  2.2 การใชภาษา ไดแก การใชถอยคําภาษาที่ถูกตองตามแบบแผน ทางหลักภาษา 
ความชัดเจนของถอยคํา ใชคําศัพทเหมาะสม การเวนวรรคตอนถูกตอง เหมาะสมกับวัยและเน้ือเรื่อง 
  2.3 แนวคิด ไดแก แกนแทของเรื่องนั้นๆ วา เปนเรื่องอะไร เก่ียวกับใครในสภาพ   
อยางไร มีลักษณะตรงไปตรงมา ไมซับซอน มุงมโนทัศน เพียงมโนทัศนเดียวและตองมีจุดประสงค
เปนไปในแนวสรางสรรค 
 การสรางหนังสืออานเพ่ิมเตมิสําหรับวัยรุน สรุปไดวา จะตองใชภาษาที่รัดกุม ไมเยิ่นเยอ  
ถอยคําภาษางายตอการทําความเขาใจตรงไปตรงมา มีความยากงายตรงกับระดับชั้นที่เรยีน ดังน้ัน 
จึงกลาวไดวา การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมสําหรับวยัรุน จะตองพิจารณาถึงลักษณะหนังสือที่ดี
สําหรับวัยรุน ใหครบถวนทกุองคประกอบ 
 
 2.7 งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับหนังสอือานเพ่ิมเตมิ 
 ผูวิจัยไดศกึษางานวิจัยในประเทศที่เก่ียวของกับหนังสืออานเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 นภาลัย สุวรรณธาดา (2524: บทคัดยอ) ไดสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย 
เร่ืองหิโตปเทศคํากลอน สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเรียบเรียงใหม จากหนังสือหิโตปเทศ 
ฉบับแปลโดย เสถียรโกเศศ แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 100 คน   
ผลปรากฏวา หนังสือที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนเขาใจเนือ้เรื่องไดดีขึ้น อีกทั้งยังไดความเพลิดเพลนิ
จากการอานดวย 
 กรกนก ลัธธนันท (2539: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาโดยพัฒนาและทดลองใชหนังสืออาน
เพ่ิมเติมสิ่งแวดลอม เรื่อง เรื่องของปา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 พบวาคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังการอานหนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอนการอาน
หนังสืออานเพ่ิมเติม และสงูกวากลุมควบคุม 
 นุจรินทร ถิ่นทัพไทย (2547: 83) ไดศึกษาการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง “เห็ดใน
ระบบนิเวศปาสะแกราช” สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 ผลการวิจัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองหลงัอานหนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอนอานหนังสืออานเพิ่มเติมคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 สูงกวา กอน
อานหนังสืออานเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 และนกัเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่อง “เห็ดใน
ระบบนิเวศของปาสะแกราช” อยูในเกณฑดีมาก 
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 สาวิตร ีสินสันธิเทศ (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เรื่อง ตํานานเมืองลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวินิตศึกษาใน 
พระราชูปถัมภฯ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติมสูงกวากอนอานหนังสืออานเพิ่มเติม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 กิตติยา กิตตมิงคล (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเตมิวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนานาชาติฮารโรว กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ประเพณีไทย มีประสิทธิภาพ 86.10 / 
85.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ทีไ่ดรับการเรียน
โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ประเพณีไทย หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 ฟสโก (Fusco. 1983) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพัฒนาการ ตามระดับการเรียนรู และ
ปฏิกิริยาตอบสนองตอวรรณกรรมของเด็ก โดยใชนักเรียนกลุมตวัอยางจาก Shorchan Wading River 
Middle School ใหนักเรียนอานหนังสือทีค่ัดเลือกไวแลวอยางอิสระแลวนําหนังสือที่นักเรียนเลือกอาน
มาวิเคราะหดวยแบบวิเคราะหวรรณกรรม เพ่ือการศึกษาและหลังจากเก็บรวบรวมขอมูล เปรียบเทยีบ
การปฏิบัติงานของกลุมพบวา นักเรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเรื่องตางกัน คือ จะตอบสนองตอเรื่อง
ที่จัดคูการเรยีนรูไดดีกวา อายแุละเพศสัมพันธกับการเรยีนรูของนักเรียนนอยมาก เรื่องที่มีความหมาย
ตอการเรียนรูของนักเรียนมากท่ีสุด คือ เร่ืองที่นักเรียนอานแลวประสบความสําเร็จ และการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนจากการอานวรรณกรรมนั้นขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของนักเรียนดวย 
 คารเตอร (Carter. 1996) ไดทาํการคนควา เร่ือง อิทธิพลของหนังสือการตูนที่มีผลตอพฤติกรรม
ของเด็ก กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางอาน
หนังสือการตูน ที่มีเน้ือหากาวราวรุนแรง ผลการคนควาพบวา นักเรียนหญิงที่ไดอานหนังสือการตูน
ที่มีเน้ือหากาวราวรุนแรง จะมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงมากกวานักเรียนหญิงที่ไมไดอานหนังสือ
การตนูที่มีเน้ือหากาวราวรนุแรงจากผลงานวิจัยที่กลาวมานี้ เปนแนวทางการสรางหนังสืออานเพิ่มเตมิ 
โดยตองสรางใหตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวัยและระดับสติปญญาของนักเรียน มีเน้ือหาท่ี
สงเสริมจินตนาการและเปนสิ่งที่อยูรอบตวั นอกจากนี้ หนังสืออานเพ่ิมเติม ยังเปนสื่อที่ชวยสงเสริม
ใหเด็กไดเรียนรูถึงลักษณะของคน และวฒันธรรมของชนชาตติางๆ และหากมีการนําหนังสือที่มี
ภาพการตูน เปนภาพประกอบ รวมทั้งมีเน้ือหาที่เหมาะสมมาใช จะชวยลดพฤตกิรรมกาวราวของ
เด็กได อีกทางหนึ่งดวย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออานเพ่ิมเติม หนังสือสงเสริมการอาน และ
หนังสืออานประกอบ สรุปไดวา หนังสืออานเพ่ิมเติมเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึงที่ใหความรู
ดานเน้ือหา การใชภาษา ชวยเพ่ิมพูนประสบการณ ทาํใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังทําใหนักเรียนรกัการอาน ผูสรางหนังสือไดจัดเน้ือหาใหตรงกับความสนใจ 
เหมาะสมกับวัยสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ทําใหการอานและการเรียนรูของนักเรียนมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังทําใหนักเรียนรักการอาน สนใจที่จะแสวงหาหนังสืออ่ืนๆ มาอานอีกดวย  
นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรวฒันธรรมประเพณีของทองถิ่นตางๆ ตลอดจน
การเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ การปลูกฝงคานิยม และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวติประจําวันได 
 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ไดมีนักการศึกษา ใหความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไว ดังน้ี 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 29 – 32) กลาวถงึ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึงคุณลักษณะ 
รวมถึงความรูความสามารถของบคุคล อันเปนผลมาจากการเรยีนการสอน หรือ คือประมวลประสบการณ
ทั้งปวงทีบุ่คคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในดานตางๆ 
ของสมรรถภาพสมอง 
 จํานง พรายแยมแข (2529: 19) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึงผลสําเร็จใน
เชิงวิชาการท่ีเด็กสามารถจดจําเน้ือหา เร่ืองราวตางๆ ไดมากนอยเพียงใด สามารถนําความรูไปใชได
ถูกตองหรือไม และรวมถึงสมรรถภาพทางปญญาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรทีกํ่าหนดไวดวย 
 วาร ีวองพินัยรัตน (2530: 1) ไดกลาวถึง ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา 
หมายถงึ การวัดดูวานักเรยีนมีพฤติกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการเรยีนการสอน
มากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงเปน
ผลมาจากการไดรับการฝกอบรมในชวงเวลาที่ผานมาอันเปนเรื่องราวของอดีต 
 เยาวดี วบิูลยศรี (2540: 28) ไดสรุปใหแนวคิดวา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์เปนแบบทดสอบ 
วัดความรูเชิงวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรู ความสามารถจากการเรียนรู
ในอดีต หรือในสภาพปจจุบันของแตละบคุคล 
 
 3.2 จุดประสงคของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ ์เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพ
สมองของบคุคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเพียงใด เชน มีพฤติกรรม
ดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา มากนอยอยู
ในระดับใด น่ันคือ การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธิพิสัยน่ันเอง 
ซ่ึงเปนการวัด 2 องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวชิาที่เรียน (พวงรตัน ทวีรัตน. 2529: 
29 – 30) คือ 
 1. การวัดดานการปฏิบัต ิเปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัต ิโดยใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกตและวัดได เชน วิชาศิลปศึกษา 
พลศึกษา การชาง เปนตน  การวัดแบบน้ีจึงตองวัดโดยใช ขอสอบภาคปฏิบตั ิ ซ่ึงการประเมินผล     
จะพิจารณาที่วิธีปฏบิตัิและผลงานที่ปฏิบตั ิ
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 2.  การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเก่ียวกบัเนื้อวิชารวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการสอบวัดได 2 ลักษณะ 
คือ 
  2.1 การสอบปากเปลา การสอบแบบน้ีมักกระทําเปนรายบคุคล ซ่ึงเปนการสอบท่ี
ตองการดูผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณ ซ่ึงตองการดูการใชถอยคํา
ในการตอบคําถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบคุลิกภาพตางๆ เชน การสอบปริญญานิพนธ 
ซ่ึงตองการวัดความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่ทํา ตลอดจนแงมุมตางๆ การสอบปากเปลาสามารถสอบ
วัดไดละเอียดลึกซ้ึง และคําถามก็สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไดตามที่ตองการ 
  2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวดัที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ 
ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 
   2.2.1  แบบไมจํากัดคําตอบ ซ่ึงไดแก การสอบวดัที่ใชขอสอบแบบอัตนัยหรอื
ความเรียง 
   2.2.2  แบบจํากัดคําตอบ ซ่ึงเปนการสอบท่ีกําหนดขอบเขตของคําถามที่จะให
ตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก ซ่ึงมีรูปแบบของคําถามคําตอบอยู 4 รูปแบบ คือ แบบเลอืก 
ทางใดทางหนึ่ง แบบจับคู แบบเติมคํา และแบบเลือกตอบจากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา 
จุดประสงคของการวัดผลสัมฤทธิ ์เพ่ือตรวจสอบระดับความสามารถ และพฤติกรรมของผูเรียนวา 
ผูเรียนเรียนแลวรูอะไร และสามารถนําความรูน้ันไปใชไดอยางไรบาง 
 
 3.3  ประเภทของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สามารถกระทําได 2 ลักษณะ (พวงรัตน 
ทวีรัตน. 2529: 31 – 32) คือ 
 1.  การทดสอบแบบอิงกลุมหรอืการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิด
จากแนวความเชื่อในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลท่ีวา ความสามารถของบุคคลใดๆ ในเรื่องใดนั้น มี
ไมเทากัน บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมีความสามารถ
ปานกลาง การกระจายของความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายๆ โคงรูป
ระฆังหรือที่เรยีกวา โคงปกต ิดังน้ัน การทดสอบแบน้ีจึงยึดคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ 
โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอ่ืนๆ ในกลุม คะแนนจะมีความหมายก็ตอเม่ือ
นําไปเปรียบเทียบกับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบดวยขอสอบฉบบัเดียวกันจุดมุงหมายของการทดสอบ
แบบน้ี ก็เพ่ือกระจายบุคคลท้ังกลุมไปตามความสามารถของแตละบคุคล น่ันก็คือ คนทีมี่ความสามารถ
สูงจะไดคะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนนลดหลัน่ลงมาจนถึงคะแนนต่ําสุด 
 2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ ยึดความเชือ่ ในเรื่องการเรียน
เพ่ือรอบรู กลาวคือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนั้น จะตองมุงสงเสริมใหผูเรยีนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตามแตทุกคน
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ควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกัน ใน
แตละบุคคล ดังน้ัน การทดสอบแบบอิงเกณฑ จึงมีการกําหนดเกณฑขึ้น แลวนําผลการสอบวดัของ
แตละบุคคลเทยีบกับเกณฑที่ตั้งไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม ความสาํคัญ
ของการทดสอบแบบน้ี จึงอยูที่การกําหนดเกณฑเปนสําคญัเกณฑ ในทีน้ี่ หมายถึง กลุมของพฤติกรรม
ที่ไดกําหนดไวในแตละรายวิชา ตามจุดมุงหมายของการสอนแตละบท หรือแตละหนวยการเรียนของ
รายวิชาน้ัน ซ่ึงอาจเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม หรือกลุมของพฤตกิรรมก็ได จุดมุงหมายของการ
ทดสอบแบบนี้ จึงเปนการตรวจสอบดูวาใครเรียนไดถึงเกณฑ และใครยังเรียนไมถึงเกณฑ ควรไดรับ
การปรับปรุงแกไข เชน อาจใหมีการเรียนซอมเสริม เปนตน 
 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 16 – 17) ไดกลาวถงึ ประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรียน โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น เปนแบบทดสอบที่ครูประจําวิชาสรางขึ้นมาใชประเมินผล
เฉพาะคร้ังๆ ไป เชน การสอบเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน การสอบ เพ่ือตัดสินผลไดหรือตก 
เฉพาะเน้ือหาที่สอบ 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาอยางถูกหลักเกณฑ โดยผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเน้ือหาวชิาและดานวัดผล มีการทดลองวิเคราะหคุณภาพ และปรับปรุงกันมาเปนขั้นๆ หลายคร้ัง 
จนแนใจวา แบบทดสอบมีคุณภาพ แบบทดสอบมาตรฐาน ประกอบดวยสวนสําคญั 2 ประการ คือ 
  2.1  ตัวขอสอบมีคณุภาพสูง และจัดพิมพรูปเลมเปนอยางดี 
  2.2  คูมือการใชแบบทดสอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบตัิเก่ียวกับการสอบไดอยางถูกตอง
ตามจุดประสงค รายละเอียดของคูมือจะประกอบดวยสวนสําคัญ 6 ประการ คือ 
   2.2.1  ระบุจุดประสงคของแบบทดสอบใชวัดสมรรถภาพใด ใชกับเด็กระดับไหน 
และมีลักษณะขอสอบอยางไร 
   2.2.2  ระบุคุณภาพรายขอ และทั้งฉบับ บอกที่มาของการตรวจสอบคุณภาพวา 
ทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมใด ก่ีคร้ัง และทําการปรับปรุงอยางไร 
   2.2.3  ระบุวิธีดําเนินการสอบอยางละเอียด ทั้งการเตรียมตัวกอนสอบขณะกําลังสอบ 
และหลังสอบ 
   2.2.4  ระบุวธิีตรวจใหคะแนน และมีคําเฉลย 
   2.2.5  ระบุวธิีการแปลความหมายคะแนน เพ่ือใหการแปลความหมายมีมาตรฐาน
เดียวกันหมด จะตองสรางตารางคะแนนเกณฑปกต ิ
   2.2.6  ระบุวธิีการนําผลไปใชสวนประกอบท้ัง 6 ประการนี้ จะมีสวนสําคัญทีสุ่ด  
2 ประการ คือวิธีดําเนินการสอบ และการแปลความหมายคะแนน จะตองทําอยางมีมาตรฐานเดียวกัน 
 เยาวดี วิบลูยศรี (2540: 22 – 26) ไดจําแนกประเภทของแบบสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมิตติางๆ ไดหลายมิต ิดังตอไปน้ี 
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 1.  จําแนกตามขอบขายของเนื้อหาวิชาที่วัด เชน แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
บางประเภท จะวัดเน้ือหาวชิาทางคณิตศาสตร หรือการสะกดคํา ขอบขายเน้ือหาวชิาของแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์น้ัน อาจกําหนดใหกวาง หรือแคบได ตามปกติแลว ยังไมมีมาตรฐานอางอิงสากลท่ีจะ
นําไปใชในการกําหนดเน้ือหาวิชาสําหรับแบบสอบผลสัมฤทธิ ์ผูใชแบบสอบเทาน้ันที่จะตองกําหนด
เน้ือหาวิชาขึ้นเอง โดยใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของการสอบ ผูสรางแบบสอบสามารถที่จะพัฒนา
แบบสอบใหมีเน้ือหาไดตามขอบขายทีต่องการ 
 2.  จําแนกตามลกัษณะหนาทีท่ั่วไปของแบบสอบ โดยแบงแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนออกได 3 ลักษณะ คือ 
  2.1  แบบสอบเพ่ือการสํารวจผลสัมฤทธิ์ เปนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ทําหนาที่ในการสํารวจ
ความสามารถทั่วๆ ไป ของนักเรียน โดยประเมินความรูในเนื้อหาวิชาหรือทักษะตางๆ เพ่ือแสดง
ระดับความสามารถของนักเรียน ดังน้ัน แบบสอบเพ่ือการสํารวจผลสัมฤทธิ์ จึงมักจะครอบคลุม
เน้ือหาทั้งในระดับกวางและระดับทั่วไป และถือคะแนนรวมที่ไดจากแบบสอบเปนตัวชี้ถึงระดับ
ความสามารถที่วัดได 
  2.2  แบบสอบเพ่ือวินิจฉัยผลสัมฤทธิ ์เปนแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ทําหนาทีใ่นการวินิจฉยั
เก่ียวกับจุดเดนและจุดดอยขององคประกอบสําคัญทางดานทักษะตางๆ ของนักเรียนจึงสามารถแบง
ออกเปนแบบสอบชุดยอยๆ ไดอีก นอกจากน้ันคะแนนจากแบบสอบยังแยกตามองคประกอบที่สาํคัญ
ของแตละองคประกอบ 
  2.3 แบบสอบเพ่ือวัดความพรอม เปนแบบสอบผลสัมฤทธิซ่ึ์งทําหนาที่ในการวัดทักษะ
ที่จําเปนสําหรับการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น แบบสอบเพื่อวดัความพรอมใชสําหรับทํานายการกระทาํใน
อนาคต จึงทําหนาที่เปนเคร่ืองมือในการวัดความถนัดไปในตวัดวย 
 3.  จําแนกตามคําตอบที่ใช โดยทั่วไปแลว แบบสอบผลสัมฤทธิส์วนใหญที่ใชกันมักจะเปน
แบบสอบประเภทขอเขียน และที่ใชกันคอนขางมากไดแก แบบสอบภาคปฏิบัต ิซ่ึงเปนแบบสอบที่
ตองการใหนักเรียน หรือผูเจาสอบไดสาธิตทักษะของตนเอง 
 มัณฑนี กุฏาคาร (2546: 40 – 44) กลาววา ประเภทของการวัดผลการศึกษามีมากมาย
หลายชนิดแตกตางกันไป แลวแตหลักเกณฑที่จะใชในการพิจารณา ซ่ึงสามารถจําแนกได ดังน้ี 
 1.  จําแนกตามลาํดับกอนและหลังการสอน แบงได 2 ประเภท คือ 
  1.1  การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบกอนสอน เปนการวัดผลความรูเดิมกอนทําการสอน 
  1.2  การวัดผล โดยการใชแบบทดสอบหลังสอน เปนการวดัผลความรูหลังจากที่ไดทํา
การสอนไปแลว โดยใชแบบทดสอบชุดเดิมหรือแบบทดสอบคูขนาน ซ่ึงผลของการวดัที่ไดน้ัน การวัดผล
หลังสอนจะตองไดผลที่สูงกวากอนสอน จึงจะเปนการแสดงวา การสอนน้ันไดผล 
 2.  จําแนกตามวตัถุประสงคของการวัด แบงได 2 ประเภท คือ 
  2.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบยอย เปนการวัดผลระหวางทําการสอนในแตละวิชา 
โดยจะทําการวัดผลหลังจากจบการเรยีนในแตละหนวยการสอน เพ่ือวัดระดับความรูและคนหาบางจุดที่
นักเรียนไมสามารถเรียนใหรอบรูได เพ่ือนําไปปรับปรงุการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
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  2.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรวม เปนการวัดผลการเรียนครั้งละหลายๆ หนวย
การสอน หรือสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชาน้ันแลว เพ่ือเปนขอมูล สําหรับการตัดสินความสามารถ 
ของผูเรียนในวิชาน้ันๆ 
 3. จําแนกตามการตรวจใหคะแนน แบงได 2 ประเภท คือ 
  3.1  การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบแบบอัตนัย เปนการวดัผลการใชความสามารถ
ในการใชภาษา ใชความคิด การแสดงออกทางอารมณ ทัศนคติและอื่นๆ ใหออกมาภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ซ่ึงการตรวจใหคะแนนของผูตรวจแตละคน จะไดไมตรงกัน ดวยสาเหตทุี่มีความคิดเห็น 
หรือการตัดสินใจของผูตรวจเขามามีสวนรวมดวย 
  3.2  การวัดผล โดยการใชแบบทดสอบแบบปรนยั เปนการวัดผลที่กําหนดคาํตอบออกมา
ใหเลือก หรือกําหนดขอบเขตของคําถามมาใหตอบส้ันๆ เชน ใหเลอืกตอบทางใดทางหนึ่ง ถูกหรือ
ผิด จริงหรือไมจริง ใชหรือไมใช หรือใหเลือกคําตอบทีถู่กที่สุดมาตอบ หรือใหจับคูคําตอบกับคําถาม
ที่มีความสัมพันธกัน หรือใหเติมคําตอบขอความสั้นๆ ลงในชองวางใหสมบูรณเปนตน ซ่ึงการตรวจ
ใหคะแนนของผูตรวจแตละคนจะตรงกัน 
 4.  จําแนกตามลกัษณะการแปลความหมายของคะแนน แบงได 2 ประเภท คือ 
  4.1 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบอิงกลุม เปนการวัดผลในลักษณะการนําคะแนน
มาเปรยีบเทียบกันในกลุมวา อยู ณ ตําแหนงใด เม่ือเทยีบกับคนอ่ืนๆ โดยใชแบบทดสอบชนิดเดียวกัน 
  4.2 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ เปนการวัดผล โดยใชหลกัเกณฑภายนอก
มาเปนจุดเปรียบเทียบ คือ เปนการวัดในลกัษณะของการนําคะแนนไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 
โดยไมสนใจกับคะแนนของคนอื่นๆ 
 5. จําแนกตามจํานวนผูเขาสอบ แบงได 2 ประเภท คือ 
  5.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรายบุคคล เปนการวัดผลในลักษณะตวัตอตัว คือ มี
ครู 1 คน ทําการวัดผลนักเรียนทีละคน อาจจะเปนการสอบสัมภาษณ หรือสอบปากเปลา 
  5.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบรายกลุม เปนการวัดผลในลักษณะที่ใชกันในปจจุบัน 
คือ มีครู 1 คน ทําการวัดผลนักเรียนหลายๆ คน 
 6.  จําแนกตามเวลาที่ใช แบงได 2 ประเภท คือ 
  6.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบใชความเร็ว เปนการวัดผลที่กําหนดเวลาใหทํา
นอยมาก และมีจํานวนขอมากขอ แตมักจะเปนขอที่งายๆ เน่ืองจากตองการความเร็วในการทํา 
  6.2  การวัดผล โดยใชแบบทดสอบแบบใหเวลาเต็มที ่เปนการวัดผลที่ไมกําหนดเวลา 
ผูสอบสามารถทําจนกระทั่งคิดวา ไมสามารถจะทําตอไปไดอีกแลว ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความสามารถสูงสุดของบุคคลน้ัน 
 7.  จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ แบงได 2 ประเภท คือ 
  7.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่ใหเขียนตอบเอง เปนการวัดผลที่ประกอบดวย
ขอสอบเติมคาํ บรรยาย ความเรียง 
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  7.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่มีคําตอบใหเลือก เปนการวัดผลที่ประกอบดวย
ขอสอบถูก ผดิ จับคู เลือกตอบ 
 8.  จําแนกตามลกัษณะการตอบ แบงได 3 ประเภท คือ 
  8.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบปฏิบตั ิเปนการวัดผลภาคปฏิบัตทิั้งหลาย เชน 
วิชาพลศึกษา การฝมือ การแสดงละคร เปนตน 
  8.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบปากเปลา เปนการวัดผลรายบุคคล เชนการสอบ
สัมภาษณ การสอบอาน การสอบฟงเสยีง เปนตน 
  8.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบแบบเขียนตอบ เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากการสอบ
ปากเปลา โดยวัดผลเปนกลุมใหเขียนตอบ จะใชเวลาสอบนอยลง 
 9. จําแนกตามลกัษณะการใชประโยชน แบงได 4 ประเภท คือ 
  9.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพ่ือจัดอันดับ เปนการวัดผล เพ่ือดูดระดับความรู
ความสามารถของแตละบุคคลวาอยูตําแหนงใด เพ่ือประโยชนในการจําแนกแยกประเภทแยกกลุม 
ตามความสามารถน้ันๆ 
  9.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัย เปนการวัดผลเพ่ือคนหาความบกพรอง
ของนักเรียน เพ่ือประโยชนในการปรับปรงุการเรียนการสอน 
  9.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพ่ือพยากรณ เปนการวัดผลเพ่ือทํานายหรือคาดคะเน 
ความรู ความสามารถ ความสําเร็จในอนาคต เพ่ือประโยชนในการแนะแนววชิาเลอืกวิชาชีพในภาย
ภาคหนา 
  9.4  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือก เปนการวัดผล เพ่ือดูระดับความรู 
ความสามารถที่สูงๆ เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพในการเขาเรียน หรือเขาทํางาน 
 10. จําแนกตามกระบวนในการสราง แบงได 2 ประเภท คือ 
  10.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นเฉพาะคราว 
เพ่ือใชทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  10.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวยกระบวนการที่
มีการนําไปทดลองสอบหลายครั้ง แลวนําผลมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิและปรบัปรุงใหมีคุณภาพดี 
มีความเปนมาตรฐาน 
 11. จําแนกตามจุดมุงหมายของผลการวัด แบงได 3 ประเภท คือ 
  11.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์เปนแบบทดสอบที่มุงวดัพฤติกรรม 
และประสบการณการเรียนรูของผูเรียน 
  11.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความถนัด เปนแบบทดสอบที่มุงวดัสมรรถภาพ
พ้ืนฐาน อันเปนความสามารถทางสติปญญาของบุคคล 
  11.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เปนแบบทดสอบที่มุงวดัคุณลักษณะ
เฉพาะตวัของบุคคล ซ่ึงเปนผลรวมมาจากความรู ความคิด อารมณ การปรับตวัความสนใจ และ
ทัศนคต ิ
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 12. จําแนกตามสมรรถภาพที่จะวัด แบงได 6 ประเภท คือ 
  12.1  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์เปนแบบทดสอบที่ใชวดัความเจริญ
งอกงามของความรูในการเรยีน 
  12.2  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดเชาวนปญญา เปนแบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพ
สมองดานตางๆ 
  12.3  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวดัความถนัด
ทางดานวิชาการตางๆ หรือความถนัดพิเศษ ความถนัดเฉพาะของบคุคล 
  12.4  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เปนแบบทดสอบที่ใชวดัคุณลกัษณะ
เฉพาะตวัของบุคคล 
  12.5 การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดเจตคต ิเปนแบบทดสอบที่ใชวัดทัศนคติทางสงัคม 
เชื้อชาต ิการเมือง ศีลธรรม หรือศาสนา 
  12.6  การวัดผลโดยใชแบบทดสอบวัดความสนใจ เปนแบบทดสอบที่ใชวดัความสนใจ
ในเรื่องตางๆ ของบุคคล เชน ความสนใจในอาชีพประมงจากขอความขางตนจึงสรุปไดวาแบบทดสอบที่
ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิดแตละชนิดก็มีจุดมุงหมายในการทดสอบแตกตางกัน ดังน้ัน ในการ
นําแบบทดสอบไปใชตองระมัดระวังวา เลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่เราตองการ
หรือไม การจําแนกประเภทของแบบทดสอบ จึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบได
ถูกตองยิ่งขึ้น 
 
 3.4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 พิตร ทองชั้น (2524: 60 – 61) ไดกลาวถึง กระบวนการในการสรางแบบทดสอบวาการสราง
แบบทดสอบ จะตองมีการวางแผนในการสรางอยางมีขั้นตอน เพ่ือชวยใหการสรางแบบทดสอบมี
ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับขั้นตอนในการวางแผน ดังน้ี 
 1.  กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเรื่องใด อยางไร เชน 
สรางแบบทดสอบในเร่ืองใด และมีการกําหนดนํ้าหนักคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะทดสอบ
วาเกง – ออนเพียงใด เพ่ือจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน และควรมีการกําหนดวันเวลาในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 
 2. ขั้นเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เน้ือหาวิชาตลอดจนตาํราหนังสือแบบเรียนรวมถึงตอง
มีการวเิคราะหหลักสูตร และอุปกรณตางๆ ที่ใชการทําแบบทดสอบ เชน กระดาษคาํตอบและครูผูสอน
ตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน จะใชแบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบผสม 
 3.  ขั้นลงมือปฏบิตั ิไดแก ขั้นลงมือปฏิบตัิการเขยีนขอสอบตามที่กําหนดไว สิ่งที่ควรยึดถือ
คือ หลักและวธิีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกิดขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับเพ่ือน
ครู หรือผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ทางดานเน้ือหาวิชาน้ันๆ 
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 4. ขั้นตรวจสอบ ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรอง ดี – ไมดีอยางไรโดยนํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหขอสอบหลังจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 
 5. ขั้นจัดพิมพ สิง่ที่ควรคํานึง ไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พิมพใหสะอาดตัวอักษร
ไมผิดพลาด คาํชี้แจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนขอสอบเวลา คะแนนเต็ม 
 บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ (2525: 22 – 29) ไดกลาวถงึกระบวนการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิว์า มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้น คือ 
 1.  ขั้นวางแผนการสรางแบบทดสอบ การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณาถึงสิ่งสําคัญ 
2 ประการ คือ 
  1.1  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช หลักการสําคัญ คือ การนําแบบทดสอบ
ไปใชจะตองสมัพันธอยูกับการสอน เชน สอบเพ่ือตรวจสอบความรูเดิม สอบกอนทําการสอน การสอบ
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และวินิจฉัยขอบกพรองของขอสอบในระหวางการดําเนินการสอน 
และการสอบเพ่ือสรุปผลการเรียน ดังน้ัน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชจึงแบงไดเปน  
4 จุดประสงค คือ 
   1.1.1 ใชตรวจสอบความรูเดิม กอนที่จะเร่ิมตนการสอน เพ่ือพิจารณาวาถานักเรียน
ยังขาดความรูพ้ืนฐาน ก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน แตถานักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอ 
ก็พิจารณาตอไปวา นักเรียนมีระดับความสามารถสูงต่ําเพียงใด เพ่ือจัดกลุมการเรียนและเลือกวิธีการสอน
ใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
   1.1.2 ใชตรวจสอบความกาวหนา และปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะทําการ
สอบในระหวางดําเนินการสอนเปนระยะๆ 
   1.1.3 ใชวินิจฉัยผูเรยีน เพ่ือหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคล 
   1.1.4  ใชสรุปผลการเรียน เพ่ือตัดสินผลการเรียนวานักเรียนควรไดเกรดอะไร 
สอบผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด 
  1.2 เน้ือหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหหลักสูตร     
ซ่ึงเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะวาวิชาน้ันๆ มีหัวขอเน้ือหาสาระที่สําคัญอะไรบาง มีจุดประสงค
ที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 
   1.2.1 การวิเคราะหเน้ือหาวชิา ซ่ึงตองคํานึงถึงสิง่ตอไปน้ี คือความสมัพันธเก่ียวของ
กันของเน้ือหา ความยากงายของเนื้อหา ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาทีใ่ชสอน 
   1.2.2  การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูพฤติกรรมที่ตองการ
ปลูกฝง หรือตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยใชเน้ือหาวิชาเปนสื่อนํา การวิเคราะหจุดประสงค ซ่ึง
ควรดําเนินการดังน้ี รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหลักสูตร และคูมือครู หลังจากนั้น 
จึงเขียนพฤตกิรรมที่สําคญัของแตละจุดประสงคทั้งหมด และนิยามความหมายของพฤติกรรมดังกลาว
การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ เปนตารางสองมิติ มิติทีห่น่ึง เปนจุดประสงค
การสอน ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมดานตางๆ และมิตทิี่สอง เปนหัวขอเน้ือหา ในแตละหัวขอเน้ือหา
และพฤติกรรม จะกําหนดคะแนนน้ําหนักความสําคัญไว ซ่ึงคะแนนน้ําหนักความสําคัญน้ี จะนํามาใช
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ในการเขียนขอสอบวา ตองเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมในหัวขอเน้ือหาวิชาใดมากนอยเพียงใด วิธี
กําหนดน้ําหนักความสําคัญ และจํานวนขอสอบทําได ดังน้ี 
    1.  กําหนดน้ําหนักความสาํคัญของแตละหัวขอเน้ือหา โดยพิจารณาจาก
เวลาที่ใชสอนในแตละหัวขอเน้ือหา 
    2.  กําหนดน้ําหนักความสาํคัญของแตละพฤติกรรม โดยพิจารณาจาก
ความสําคัญของจุดประสงคที่ใชสอน 
    3.  กําหนดจํานวนขอที่จะใชสอบท้ังหมด โดยพิจารณาจากจุดประสงค
ของการนําแบบทดสอบไปใช 
    4.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหัวขอเน้ือหา โดยคิดจากนํ้าหนัก
ความสําคัญ 
    5.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหัวขอเปนรายพฤติกรรม โดยคิดจาก
นํ้าหนักความสําคัญของแตละพฤติกรรม 
 2.  ขั้นตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ ควรคาํนึงถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี 
  2.1  เตรียมแบบทดสอบฉบับยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลักสูตรแลวนํามา
พิจารณาปรับปรุงแกไข การเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบ และรูปแบบคําถามใหเหมาะสมและ
ควรเขียนขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง โดยเผื่อไวประมาณ 25 – 50% 
  2.2  ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ ขอสอบถูกผิดควรมีคนตอบถูก 75% ขอสอบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก 60% ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก 50% 
  2.3  เม่ือเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรนํากลบัมาพิจารณาขอบกพรองตางๆ เชนคําถาม
ตองไมกํากวม ไมคลุมเครือ ไมผิดหลักภาษา ไมยากและซับซอนเกินไป 
  2.4  ควรเขียนขอสอบใหเน้ือหาบังคับคําตอบ มากกวาใชฟอรมขอความบังคับตอบ 
เชน การใชคําวา อาจจะ บางที จะมีโอกาสเปนคําตอบถูกมากกวาผิด 
  2.5  ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมูตามประเภทของขอสอบ 
  2.6  ควรสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาแบบเรงรีบ 
  2.7 อยาจัดขอสอบใหมีขอถูกเรียงกันอยางเปนระบบ 
  2.8  ควรออกแบบขอสอบใหมีวธิีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 
  2.9  ควรเขียนคําสัง่หรือคําชี้แจงใหละเอียด และชัดเจน 
  2.10 ควรระลกึอยูเสมอวา พฤติกรรมทุกพฤติกรรม ไมสามารถวัดดวยขอสอบเพียงขอ
เดียว หรือฟอรมเดียว 
  2.11 หลีกเลี่ยงขอสอบแบบถูกผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย 
 3.  ขั้นทดลองสอบ เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลวก็นําไปทดลองสอบเพื่อนํา
ผลมาแกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  3.1  กําหนดกลุมตัวอยางนักเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนักเรียนทั้งคนเกงกลาง 
และออนคละกันไป 
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  3.2  กําหนดเวลาทีใ่ชสอบใหเหมาะสมกับจํานวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบที่สรางขึ้น
คร้ังแรกจะพิจารณาเวลาทีใ่หทําขอสอบ จากเวลาที่นักเรียน 90% ทาํแบบทดสอบเสร็จเปนการหมด
เวลาสอบ 
  3.3  การคุมสอบตองพยายามจูงใจใหนักเรียนมีสมาธิ และพยายามทําแบบทดสอบ 
อยางเต็มความสามารถ เพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบน้ี จะไมมีผลตอการสอบไดสอบตก 
อาจทําใหนักเรียนตอบแบบทดสอบอยางขอไปท ีซ่ึงจะสงผลตอคะแนนที่จะนํามาประเมินผล 
ขอสอบได 
  3.4  ครูตองเตรียมตัวลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีสิ่งผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นและการ
คุมสอบ ครูควรวางทาทางใหมีความเปนกันเองใหมากที่สุด 
  3.5  สถานการณทดสอบ ตองทําใหเหมาะสมทีสุ่ด หองสอบตองปราศจากเสียงรบกวน
ใดทั้งสิ้น ตองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ที่น่ังสอบเหมาะสม 
 4.  ขั้นประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไมโดยพิจารณา
ตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ 10 ประการ คือ 
  4.1  ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤตกิรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน
จุดประสงค และตามทีท่าํการสอนจริง 
  4.2  ความเชื่อม่ัน หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกคร้ัง 
  4.3  อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันไดกลาวคือ  
คนเกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 
  4.4 ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูก โดยทั่วไปแลวความยากงาย
ที่เหมาะจะมีคนคร่ึงหน่ึงตอบถูก 
  4.5  ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 
  4.6  ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง คนที่มีความสามารถเฉพาะเรื่องนั้น จะตอบขอสอบ
ขอน้ันถูก แตถามีความสามารถทั่วไปจะตอบขอสอบไมถูก 
  4.7  ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชน้ันประหยัดเวลาการสรางการดําเนินการสอบ 
การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 
  4.8  ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุม ตามจุดประสงคและ
เน้ือหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
  4.9  ความยุตธิรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาส
ใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 
  4.10 ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอใน
การตอบขอสอบจนเสร็จจากขอความที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ ์มีขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้นวางแผน ขั้นเตรียม ขั้นทดลองสอบ และขั้นประเมินผล 
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  แบบทดสอบ กระบวนการนี้จะทําติดตอซํ้ากันไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบ
ตามที่ตองการ การวางแผนสรางแบบทดสอบนับวา เปนขั้นสําคัญมาก เพราะจะเปนตวักําหนดการ
เขียนขอสอบใหถูกตองตั้งแตแรก ดังน้ัน ตารางวิเคราะหหลักสูตร จึงเปนสวนสําคญัที่จะตองสราง
ขึ้นกอนที่จะทาํการสรางแบบทดสอบทุกคร้ัง 
 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 วันเพ็ญ สุภีกิต (2528: 63) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและทศันคตติอ
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โดยวิธอีานแลวเขียนลําดับเรื่องราวดวยวิธีอานและทํา
แบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีอานแลวเขียนลําดับเรื่องราวมีความเขาใจใน
การอานสูงกวานักเรียนที่เรยีนโดยวิธีอานแลว ทําแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .01 
 สายสุนีย สกุลแกว (2534: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน เพ่ือจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 มีจุดมุงหมาย เพ่ือสรางชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนชุดฝกทักษะดวยตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ) กรุงเทพมหานครจํานวน 105 คน 
ผลการวิจัยพบวา หลังจากที่นักเรียนฝกทักษะการอานจากชุดฝกทกัษะการอานภาษาไทยเพือ่จับ
ใจความสูงกวาคะแนนทดสอบกอนการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 ลัดดา ไขวพันธุ (2542: บทคดัยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอนดวยวิธีทาง
กระบวนการวิทยาศาสตรกับวิธีการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาไทย ดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร อยูในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิข์องนักเรียนที่สอนดวยวธิสีอน
ตามคูมือครูอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา ที่กําหนด ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยดานการ
อานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 ฉันทนา การสะอาด (2547: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกทักษะการอาน 
เชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยใช
แผนการสอนอานเชิงวิเคราะหจํานวน 1 ชุด ชุดการสอนใหความรูเก่ียวกับขอปฏิบัติในการอาน 
เชิงวิเคราะหจํานวน 1 ชุด แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 6 ชุดและแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาคนควาพบวา  
แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานเชงิวิเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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 ชุลีพร ฤทธิเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน เรื่อง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใช และ
ไมใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลงัเรียน ของกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช แผนที่
ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05ระดับของคาเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องชนิดของคําในภาษาไทยที่จัดการเรียนรู โดยใชแผนที่ความคิดของกลุมทดลอง
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย 
เทา กับ 2.24 
 กัญญาภรณ แกวรักษา (2552: 73) ไดศึกษาการพัฒนาหนงัสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง สระแกว
เมืองนาอยู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองหลงัอานหนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอนอานหนังสืออานเพิ่มเติม คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองหลังอานหนังสืออานเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 สูงกวากอน
อานหนังสืออานเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 และนกัเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง สระแกว
เมืองนาอยู อยูในเกณฑดีมาก 
 นพนภา ออกดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง คําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน โดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิค STAD ตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศาลาตึกวทิยา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 48 คน ผลจากการศึกษาพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกตแิตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 
STAD สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
 ปทมา ไตรคปุ (2547: บทคดัยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติ
ชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวธิีสอนตามคูมือครู และศึกษาความคดิเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการสอน โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลยัอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 80 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมการวิเคราะหขอมูลใช t-test 
แบบอิสระ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนภาษาไทย และใชวิธีหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน พบวา 
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 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา 
ปที ่3 กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ความคงทนทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที ่3 กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
กลุมที่สอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือ 
สวนใหญอยูในระดับเห็นดวย 
 สุนันท กลอมฤทธิ ์(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ท 32101 ภาษาไทย เรือ่ง ขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ทีเ่รียน โดยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกต ิเปนงานวจัิยก่ึงทดลองมีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
แบบบูรณาการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู
แบบปกติวชิาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบบรูณาการ และการจัดการเรียนรูแบบปกต ิมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา ท 32101 
ภาษาไทย ไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดีจากการศึกษา
งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน สรุปไดวา การใชรูปแบบการสอน กลวิธีการคิด กลวิธี
การสอน และเนื้อหาการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการอาน และการเรยีนรู
ของนักเรียนไดสูงขึ้น 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนนิการวิจยั 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 175 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 35 คน โดยใชวธิกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1.  หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง ขาว สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครประกอบดวยเน้ือหา 8 ชุด โดยใชเวลาเรียนชุดละ  
2 คาบ คือ 
 ชุดที่ 1 สมบัตยิาย ประกอบดวย ความหมายของสังคมประเพณี ความงดงาม ความเชื่อ 
คติ แนวคิด และวถิีชวีิตของผูคนในยุคสังคมประเพณี โดยผานการถายทอดเร่ืองราวผานตวัละครใน
เน้ือเรื่อง ผานพิธีกรรมที่ดําเนินไปพรอมกับวัฒนธรรมของขาว   
 ชุดที่ 2 ซาวขาว ประกอบดวย ประเพณีวฒันธรรมความเชื่อที่มีตอแนวคิดการปฏิบัตติน 
การดํารงชีวิต ถายทอดผานการดํารงชีวิตของชาวนาในเนื้อเรื่อง   
 ชุดที่ 3 ยืนตน ประกอบดวย  ตัวละครในเนื้อเรื่องจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
จากสังคมประเพณีสูความเปนสังคมทุนนยิม โดยเลาผาน ความคิด ความเชื่อ อุปกรณการทํานา 
และวธิีการทํานาที่เปลี่ยนแปลงไป  
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 ชุดที่ 4 ฝนหาย ประกอบดวย วัฒนธรรมการทํานาแบบทุนนิยมสะทอนออกมาในการ
ดําเนินชีวิตของตัวละคร ผานฉากการดําเนินเรื่อง ผานความคิดของตัวละคร อุปกรณการทํานา      
ตัวปญหาของตัวละคร ความคิด และพฤติกรรมของตวัละครในเรื่องจะบงบอกถึงวัฒนธรรมการทํานา
แบบทุนนิยม มีการเปรียบเทียบความแตกตางของยุคสมัยดวยบทสนทนา และปมขดัแยงของตัวละคร   
 ชุดที่ 5 ตื่นรับ ประกอบดวย   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสะทอนออกมาในการดําเนินชีวติ
ของตัวละครในเนื้อเรื่อง ผานฉากการดําเนินเรื่อง ผานความคิดของตัวละคร มีการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของยุคสมัยดวยบทสนทนา และปมขัดแยงของตัวละคร ผานกิจกรรมที่ตัวละครทํา  
 ชุดที่ 6 สั่นคลอน ประกอบดวย   ปญหาที่สะทอนออกมาในเห็นโดยผานตัวละคร ซ่ึงเกิด
เปนปญหาที่เกิดจากการนําเอาแนวคิดและคานิยมของทุนนิยม ซ่ึงคือการผลิตเพ่ือขายมาใชกับการ
ทํานา ซ่ึงเปนตกเปนสินคา การเปลี่ยนถายดังกลาวทําใหวิถีชวีิตอันเรียบงายกลายเปนเรื่องยุงยาก  
 ชุดที่ 7 ตั้งทอง ประกอบดวย  ตัวละครจะนําวิธีการอันเหมาะสมมาแกปมปญหาที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนถายทางสังคมในหลายรูปแบบ ดวยความเขาใจในวิธีการทํานาอยางเขาใจการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  
 ชุดที่ 8 ทุงทอง ประกอบดวย บทสรุปสําหรับการแกปญหาในการเปลี่ยนถายทางสังคม 
ดวยความเขาใจในการเปลีย่นแปลงและดํารงวิถีชีวติของชาวนา และการปลูกขาวภายใตการเปลี่ยน
ถายทางสังคมไดอยางลงตัว 
 2.  แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลงัการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมทั้ง 8 ชุด  
เปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนยั 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 
1. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ขาว  
 1.1  ข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1.  ศึกษาเทคนิคและวธิีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม จากเอกสารและหนังสือตางๆ ที่
เก่ียวของ เพ่ือใชเปนคูมือในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเตมิ รวมถึงการประเมินคณุภาพของหนังสอือาน
เพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
  2. ศึกษาเก่ียวกบัวัฒนธรรมประเพณีอันเกิดจากการทํานาปลูกขาว และการเปลี่ยน
ถายทางสังคมที่มีผลตอวฒันธรรมไทยในขาว จากเอกสารและหนังสือตางๆ 
  3. สรางหนังสืออานเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและวธิีการของ บันลือ พฤกษะวัน โดยมี
หลักเกณฑ ดังน้ี 
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   3.1 ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสุดมีขนาด 10” x 13” และขนาดเลก็สุด 5” x 8” 
การเย็บเลม เขาปกควรม่ันคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจัดหนาชัดเจน มีชองวางดูสวยงาม 
ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดใจและชวย
สรางความเขาใจ 
   3.2 การวางโครงเรื่อง แตละโครงเร่ืองตางๆ น้ันวางใหสัมพันธกับพ้ืนฐานและ
ประสบการณของเด็ก โดยใชบรรยายโวหารที่มีเน้ือหาสืบเนื่องเปนเรือ่งราวและมีเหตุผลเปนไปตาม
ที่มาและเปนไปตามความเปนจริงของสังคมนั้นๆ มุงสอนใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปในตวั ซ่ึงจะชวย
พัฒนาในดานความสนใจ และชี้ใหเห็นถึงลักษณะสังคมประเพณี สังคมทุนนิยมในวถีีการปลูกขาว 
กระทั่งคิดวิเคราะหถึงเรื่องราวท่ีไดอาน 
   3.3 การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาทีนิ่ยมใชในสังคม 
   3.4 การจัดภาพ ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว มีชีวติชวีา การเคลื่อนไหวตรงกับ
ความเปนจริง ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 
  4. นําหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมในดานเน้ือหา ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลมและการพิมพ 
ดานการใชภาพประกอบ และดานคุณคาและประโยชนทีจ่ะไดรับ โดยใชแบบประเมินคุณภาพหนงัสือที่
ผูวิจัยสรางขึน้ แลวนําไปปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําเพ่ือใหไดหนังสืออานเพ่ิมเติมทีถู่กตองเหมาะสม 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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แบบประเมินหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย 
เร่ือง ขาว  

คําชี้แจง โปรดประเมินและใหขอแนะเพ่ิมเติมรวมทั้งขอวิจารณ สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขโดยขอความความกรุณาเขียนเครือ่งหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็น ตามแนวความคิด
ของทาน โดยกําหนดรายการประเมินคณุภาพหนังสือไวดังน้ี 
 

รายการประเมินคุณภาพหนังสือ 
ระดับคะแนนที่ได 

5 4 3 2 1 

1.  ดานเน้ือหา 
     1.1 เน้ือหาเหมาะสมกับวัยและระดับความรูของผูอาน 
     1.2 การจัดลําดับเน้ือหามีความเหมาะสมและตอเน่ือง 
     1.3 ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม 
     1.4 เน้ือหามีสวนชวยสอนใหรูจักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
     1.5 เน้ือหามีสวนปลูกฝงใหรักและภูมิใจในประเพณวีัฒนธรรมขาวไทย 
     1.6 ผูอานไดรับความรูเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในการทํานาปลูกขาว 
และการเปลี่ยนถายทางสังคมที่มีผลตอวฒันธรรมไทยในขาว 
     1.7 ผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากการอาน 
     1.8 ผูอานสามารถคิดวเิคราะหจากการเปลี่ยนถายทางสังคมของการปลูก
ขาว 

     

2. ดานภาษาที่ใช 
      2.1 ภาษาที่ใชอานเขาใจงาย 
      2.2 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูอาน 
      2.3 ภาษาที่ใชสื่อความหมายไดชัดเจน 
      2.4 ภาษาที่ใชนาสนใจชวนติดตาม 

     

3. ดานการจัดรูปเลมและการพิมพ 
      3.1 ขนาดและความหนาของหนังสือสามารถจับถือไดสะดวก 
      3.2 รูปเลมภายนอกสวยงามและนาสนใจ 
      3.3 ตวัอักษรที่พิมพสวยงาม อานงายและชัดเจนเหมาะสมกบัวยัของผูอาน 
      3.4 การจัดวางหนาหนังสือและขนาดตัวอักษรเหมาะสม 
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รายการประเมินคุณภาพหนังสือ 
ระดับคะแนนที่ได 

5 4 3 2 1 

4. ดานการใชภาพประกอบ 
      4.1 ภาพประกอบสวยงามและสอดคลองกับเนื้อหา 
      4.2 ภาพประกอบดึงดูดใจใหอยากอานเน้ือหา 
      4.3 การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม 

     

5. ดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 
      5.1 ชวยใหนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 มีหนังสืออานเพ่ิมเติมประเภท 
รอยแกว 
      5.2 ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
      5.3 ชวยปลูกฝงใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมขาวไทย 
      5.5 สงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางในการแสวงหาความรูจากการอาน 
      5.6 เปนแนวทางหรือตัวอยางใหครูหรือผูสนใจในการจัดทําหนังสืออาน
เพ่ิมเติมสําหรับนักเรียน 

     

รวม      

 
หมายเหตุ : ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ ธรัญญา นาคหอม (2545: 52) 
 
แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามแนวของ ลิเคอรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 107) มีรายละเอียด ดังน้ี 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับดี 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับควรปรบัปรุง 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยูในระดับใชไมได 

นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชเปนเกณฑในการ
ยอมรับคุณภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม โดยมีเกณฑ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถงึ ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรงุ 
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 เกณฑในการยอมรับวาหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
  5. นําหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เรือ่ง ขาว ไปทดลองหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 กับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
   5.1 คร้ังที่ 1 ขั้นทดลองรายบุคคล ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทยไป
ทดลองใชกับนักเรียน 3 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรยีนอยูในระดับเกง 
ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
   5.2 คร้ังที่ 2 ขั้นทดลองกลุมเล็ก ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่แกไขปรับปรุงแลว
ไปทดลองใชกับนักเรียน 15 คน ที่ไดจากการสุมนักเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 5 คน โดยเริ่ม
จากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ทําแบบทดสอบระหวางเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียน 
   5.3 คร้ังที่ 3 ขั้นทดลองภาคสนาม ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 35 คน ที่ไมใชกลุมทดลอง จากน้ันนําผล
ที่ไดมาหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึ้น 
 
2.  ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเตมิ 

 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม จากหนังสือ
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
 2. วิเคราะหเน้ือหาในแตละหนวยของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 3. สรางแบบทดสอบจากเนื้อหาในหนังสืออานเพ่ิมเติมเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 4. นําแบบทดสอบระหวางเรียนที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานสาระวิชาภาษาไทย
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   
5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของคะแนนและเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
คะแนน 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
คะแนน 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
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ที่ รายการประเมินคุณภาพหนังสือ 
ระดับคะแนนที่ได 

5 4 3 2 1 

1 ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค      

2 ความถูกตองของเนื้อหา      
3 เน้ือหามีความตอเน่ืองกัน      

4 ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา      

5 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรยีน      

6 ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
7 ความเหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละหนวย      
8 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช      
9 สงเสริมการคิดวิเคราะห      

0 สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช      
 รวม      

 
หมายเหตุ : ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ ธรัญญา นาคหอม (2545: 52) 

 
 5. นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยคาความสอดคลอง IOC เพ่ือใชเปนเกณฑ
การประเมินคณุภาพแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม โดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพพอใช   
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุงคุณภาพ 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
 
 เกณฑในการยอมรับวาหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
 
3.  การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนดวยหนงัสือ
อานเพิ่มเตมิ 

 ในการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ขาว มีขั้นตอนดังน้ี 
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 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน การสรางแบบทดสอบของบุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
 2.  วิเคราะหเน้ือหาและวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่ใชในการทดลองเพ่ือ
นํามาเขียนแบบทดสอบ 
 3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑการใหคะแนนขอที่ตอบถูกให 
1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตวัเลอืก ให 0 คะแนน 
 4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข 
 5.  นําแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ
ความเหมาะสมทางภาษาทีใ่ชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชีย่วชาญ 3 ทาน โดยใชคาดัชนีความสอดคลองที่
มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
        +1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
          0  หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
        - 1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ความ
เหมาะสมของคําถาม ในหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ดังน้ี 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
หนังสืออานเพ่ิมเติม วชิาภาษาไทย เร่ือง ขาว 

 
คําชี้แจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม รวมทั้งขอวิจารณสําหรับเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไข โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  / ลงในระดับความคิดเห็นของทานโดยกําหนด
ไวดังน้ี 
   +1 หมายถึง ตรงตามจุดประสงค 
     0  หมายถึง ไมแนใจ 
   -1 หมายถึง ไมตรงตามจุดประสงค 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค     
ความถูกตองของเนื้อหา     
เน้ือหามีความตอเน่ืองกัน     
ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา     
ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรยีน     
ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     
ความเหมาะสมของจํานวนขอคําถามในแตละหนวย     
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช     
สงเสริมการคิดวิเคราะห     
สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช     

รวม     

  
 6. นําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) โดยใช
สูตรของโรวเินลลแีละแฮมเบลตนั (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; อางอิงจาก 
Rowinelli; & Mableton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง 0.5 ขึ้นไป ผูวิจัยไดคาเฉลี่ย IOC เทากับ 4.88 
 7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน 
 8.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนทาํแลว มาตรวจใหคะแนนโดยนํา
ขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) แลวคัดเลือกเฉพาะ
ขอที่มีความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป สวนขอที่ไมถงึ
เกณฑใหตัดออก เลือกขอสอบที่ใชได พรอมทั้งหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ 
โดยใชสูตร K-R 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน 
 9.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดมาใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในขั้นตอนการทดลองใชหนังสืออานเพ่ิมเติมมีแบบการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 ในการทดสอบสมมติฐานมีรูปแบบเปนกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังอาน (Randomized one 
Group Pretest – posttest Design) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 60 – 61) ดัง ตาราง 1 
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ตาราง 1   แสดงแบบแผนการวิจัยในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

     กลุม   กอนอาน   ทดลอง    หลังอาน 

       E              T1       X        T2 

 
เม่ือ  E       แทน   กลุมตัวอยาง 

T1      แทน    การสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนอาน 
X       แทน    การอานหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
T2     แทน    การสอบวัดผลการสัมฤทธิก์ารเรียนหลังอาน 

 
ข้ันตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในขั้นตอนการทดลองใชหนังสืออานเพ่ิมเติม เปนการวิจัยทีมี่รูปแบบการทดลอง
กลุมเดียว ทําการทดลองกอนอานและหลังอาน ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 ข้ันเตรียมการ 
 1. ดําเนินการติดตอผูบริหารโรงเรียน และครผููสอนกกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห 
ในการทดลอง 
  จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองทั้งสิ้น 18 คาบ คาบละ 50 นาที  
ใชเวลาสอน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552  
 2. จัดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย  
  2.1 หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร 
  2.2  แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมทั้ง 8 ชุด 
ชุดละ 5 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก รวมจํานวน 40 ขอ 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว แบบปรนยั 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ 
 ข้ันทดลอง 
 1.  สุมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่เปนกลุมทดลองโดยการสุมอยางงายมาจํานวน 1 หอง 
จากจํานวนทั้งหมด 5 หองเรียน 
 2.  ผูวิจัย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เร่ืองขาว กับนักเรียน
กลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน 
 3.  ทําการเก็บขอมูลกอนการอาน โดยใหนักเรียนกลุมตวัอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จํานวน 30 ขอ เพ่ือนําคะแนนที่ไดเปนคะแนนทดสอบกอนการเรียน 
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 4.  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางอานหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 8 ชุด โดยเริ่มอานจากหนังสืออาน
เพ่ิมเติมชุดที ่1 – 8 เม่ือศึกษาสาระในแตละชุดจบแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
 5.  หลังจากเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม ทัง้ 8 ชุด จบแลวใหนักเรียนกลุมตัวอยางทาํ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน ซ่ึงเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรยีน 
จํานวน 30 ขอ 
 6.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนอาน และหลังอานหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย 
เร่ือง ขาว มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  พัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  1.1  วิเคราะหคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ขาว โดยนําแบบทดสอบ
ไปตรวจความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของคําถาม และความเหมาะสมของภาษา ที่ใช
เกณฑการใหคะแนน โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มี
ระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
  - 1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

  1.2  วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ไดคาความยากงาย คือ 
.34 และคาอํานาจจําแนกคือ .26 
  1.3 วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสือ
อานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว โดยใชสตูร K-R 20 ซ่ึงผูวิจัยไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.83 
  1.4  หาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม โดยใชสูตรเกณฑประสิทธภิาพ 80/80 
   80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทัง้หมดทําแบบทดสอบใน
ระหวางเรียนถูก คิดเปนรอยละ 80 
   80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทัง้หมดทําแบบทดสอบหลัง
เรียนถูก คิดเปนรอยละ 80 
 2.  ทดสอบสมมตฐิานวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  2.1  วิเคราะหคะแนนกอนและหลังอานหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
จากการทาํแบบทดสอบทายบท โดยใชคาเฉลี่ย x  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้น้ี ใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 
 



 55 

 3.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
           3.1  สถิติพ้ืนฐาน 
                   3.1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง (ลวน สายยศ. 
2538: 73) โดยคํานวณจากสูตร  
   

                                                x    =   
N
∑ X

 

 
เม่ือ  X   แทน    คะแนนเฉลี่ย 

ΣΧ   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
Ν  แทน    จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
   3.1.2 หาคาแปรปรวนของแบบทดสอบ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 142)  
โดยคํานวณจากสูตร 
 

   s2
= 

( )
( )1-NN

N 22∑ ∑− XX  

 

  เม่ือ  s2
  แทน  คาแปรปรวนของคะแนน 

    ∑ X    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     ∑X 2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 N  แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
  3.2  สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
     3.2.1 หาคาความตรง โดยทําการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
การเรียนรูหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของหนังสือ
อานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว (IOC) คํานวณจากสูตร (ณัฎฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 235) 

                                                        IOC  = 
N

R∑  

 
 เม่ือ  IOC  แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

Σ R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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3.2.2 หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบ โดยใชการ 
วิเคราะหขอสอบในรายขอ (ณัฎฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 215) โดยคํานวณจากสูตร 

คาความยากงาย 
 

P =
N
R  

 
เม่ือ  P  แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 

R   แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถกู 
N  แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 

 
คาอํานาจจําแนก 

                 

   

2
Nr RR LH −=  

 
เม่ือ  r  แทน  อํานาจจําแนก 

   RH   แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
   RL  แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําถูกในกลุมออน 
   N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและออน 

 3.2.3 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ขาว ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson 20 หรือ K-R 20) (ลวน สายยศ. 2538: 197 – 
198) โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

 

    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

sr
t

tt

pq
n

n
21

1
 

 
  เม่ือ    rtt    แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
                   n  แทน  จํานวนขอ 
   p  แทน  สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 
   q         แทน  สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 
   s2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
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  3.3  หาประสิทธิภาพของหนังสือตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 เพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิาน (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 294 – 295) 
   80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทัง้หมดทําแบบทดสอบระหวาง
เรียนถูก คิดเปนรอยละ 80 
   80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทัง้หมดทําทดสอบหลังเรียนถูก  
คิดเปนรอยละ 80 
 
            สูตรที่ 1 

    1001 ×=

∑

A
N

X

E  

 
 เม่ือ    E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดในหนังสืออานเพ่ิมเติม 

คิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
   ∑ X  แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
   A   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
    N  แทน  จํานวนผูเรียน 
 
 สูตรที ่2 

    1002 ×=

∑

B
N

F

E  

 
เม่ือ              E2      แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคดิเปนรอยละจากการทํา 

แบบทดสอบหลังเรียน 
                  ∑F   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

                   B        แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
                  N       แทน  จํานวนผูเรียน 
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  3.4  สถิติทีใ่ชตรวจสอบสมมติฐาน 
  ทดสอบสมมตฐิานโดยใช t-test dependent เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการอานหนังสืออานเพ่ิมเติม โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ. 2538: 104) 

 

  ( )
1

22

−

=
∑ ∑
∑

N
N

D
t

DD
    ;  df = N-1 

 
 เม่ือ  t แทน  คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
  D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   N    แทน  จํานวนคู 
  ∑D     แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคล               
      ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
   ∑D2   แทน  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน 

    รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับ 
    ทดสอบหลังเรียน 

   Df แทน   N-1 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี 

 n  แทน  จํานวนนักเรียน 
 E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝกคิดเปนรอยละ 

 จากการทําแบบฝกระหวางเรียน 
 E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคดิเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 Χ แทน  คะแนนเฉลี่ย 

 ΣD  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 
 ∑D2  แทน  คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

 ยกกําลังสอง 
 T แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t – test distribution 
 p  แทน  คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนไทยนยิมสงเคราะห 
บางเขน กรุงเทพมหานคร มีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ที่สรางขึ้นตาม
เกณฑ 80/80 ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนและหลังการเรียน โดยใชวธิีการ
ทางสถิต ิt – test แบบ Dependent Sample  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ที่สรางขึน้
ตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ไดผลดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม วิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว ตามเกณฑ 80/80 
 

        แบบทดสอบระหวางเรียน                   แบบทดสอบหลังเรียน               ประสิทธิภาพ 

 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย        E1             คะแนนเต็ม      คาเฉลี่ย       E2                    E1 / E2  

   

     40                 36.25        88.57                30              25.48      91.42              88.57/91.42                    

 
 

จากตาราง 2 แสดงวา ประสิทธภิาพของหนังสืออานเพิ่มเติม วชิาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 88.57/91.42                    
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางกอนและหลังการเรียน เร่ือง ขาว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่2 ที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม เรือ่ง ขาว ปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนสอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
     ปที่ 2 ที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว  
 

 ผลการทดลอง   n        X       ΣD  ∑D2     t       p 

 กอนเรียน 35      13.71          191.45                   8,424 

 
 หลังเรียน 35      25.48             45.12**   .000 
 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. พัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง ขาว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึน้ตามเกณฑ 80/80 
 3.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและ
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว  
 
ความสําคญัของการวิจัย 

 1. ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวชิาภาษาไทย เรือ่ง ขาว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เปนแนวทางใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยสามารถนําไปประยุกตใชในการสอนวิชา
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
 3. เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีไทย ในการ
ทํานาปลูกขาว เพ่ิมมากขึ้น 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ขาว หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 
175 คน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน  
35 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เน้ือหาในหนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่อง ขาว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยแบงออกเปนชุด 8 ชุด ไดแก  
 ชุดที่ 1 สมบัตยิาย  
 ชุดที่ 2 ซาวขาว  
 ชุดที่ 3 ยืนตน  
 ชุดที่ 4 ฝนหาย  
 ชุดที่ 5 ตื่นรับ   
 ชุดที่ 6 สั่นคลอน 
 ชุดที่ 7 ตั้งทอง  
 ชุดที่ 8 ทุงทอง  
 ระยะเวลาในการทดลอง ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 18 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเวลา
สอน 9 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1.  หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขาว 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 ข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 1. ศึกษาเทคนิค และวธิีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม จากเอกสาร และหนังสือตางๆ ที่
เก่ียวของ เพ่ือใชเปนคูมือในการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม รวมถึงการประเมินคุณภาพของหนังสือ
อานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
 2. ศึกษาเก่ียวประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อคานิยมในวิถชีีวติของคนไทยในการทํานาปลูก
ขาว อันเริ่มตัง้แตการปลูกจนกระทั่งการเก็บเก่ียวขาว ในยุคประเพณีด้ังเดิม ประเพณีทุนนิยม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลตอการทํานาปลูกขาวที่ไดพบเห็น อันสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการดํารงของวิถีชวีิตคนไทยในยุคปจจุบัน จากเอกสาร
และหนังสือตางๆ 
 3. สรางหนังสืออานเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑและวธิีการของ บันลือ พฤกษะวัน โดยมีหลักเกณฑ 
ดังนี้ 
  3.1  ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสุด มีขนาด 10” x 13” และขนาดเล็กสุด 5” x 8” 
การเย็บเลม เขาปกควรม่ันคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจัดหนาชัดเจน มีชองวางดูสวยงาม 
ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดใจและชวยสราง
ความเขาใจ 
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  3.2  การวางโครงเรื่อง เก่ียวกบัประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชวีิตในการทํานาปลูกขาวน้ัน 
สรางใหสัมพันธกับพ้ืนฐานและประสบการณของเด็ก โดยใชการบรรยายโวหารที่มีเน้ือหาสืบเนื่อง
เปนเรื่องราวและมีเหตุผลเปนไปตามที่มา พรรณนาโวหารใหเห็นภาพความงดงามของวิถีชวีิตของ
คนไทยและชวยสรางจินตนาการใหเกิดในใจของผูอาน มุงสอนใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปในตวั ซ่ึงจะ
ชวยพัฒนาในดานความสนใจ และชี้ใหเห็นถึงลักษณะของคุณธรรมทั้งในดานความรัก ความสามัคค ี
และความเพียรพยายาม กระทั่งเกิดการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงกับสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในสังคมปจจุบัน 
  3.3  การใชภาษา เหมาะกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาที่นิยมใชในสังคม 
  3.4 การจัดภาพ ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว มีชีวติชวีา การเคลื่อนไหวตรงกบัความเปนจรงิ 
ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 
 4.  นําหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง เหมาะสมในดานเน้ือหา ดานภาษาที่ใช ดานการจัดรูปเลมและการพิมพดานการใช
ภาพประกอบ และดานคุณคาและประโยชนที่จะไดรับ โดยใชแบบประเมินคุณภาพหนังสือที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ผูวิจัยไดคาเฉลี่ย IOC เทากับ 4.88 
 
 ข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เร่ือง ขาว 
 ผูวิจัยไดนําหนังสืออานเพ่ิมเติม วิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่2 ที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง แลวดําเนินการหาประสิทธิภาพของหนังสือเพ่ิมเติม ตาม
เกณฑ 80/80 ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   การทดลองครั้งที ่1 ข้ันทดลองรายบคุคล 
 ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมไปทดลองกับกลุมตวัอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่
2 จํานวน 3 คน เพ่ือหาขอบกพรองของหนังสืออานเพ่ิมเติมในดานตางๆ โดยการบันทึก และสังเกต
พฤติกรรมในขณะทดลอง และสัมภาษณถึงปญหาในการเรียนซึ่งผูวิจัยพบปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุง
ในเรื่องของการสะกดคํา ในหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง ขาว ในชุดที่ 3 ยืนตน และชุดที่ 5 ตื่นรบั ผูวิจัย
จึงไดทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  
   การทดลองครั้งที ่2 ข้ันทดลองกลุมเลก็ 
 ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางซ่ึง
เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 15 คน ผูวิจัยพบปญหาที่ตองปรับปรุงแกไข เรื่องคําถาม
ในแตละชุดแบบทดสอบระหวางเรียนในชุดที่ 2 มีสํานวนภาษากํากวม นักเรียนไมสามารถตีความ
เพ่ือหาคําตอบที่ถูกตองได ผูวิจัยจึงปรับปรุงสํานวนภาษาใหงายขึ้น ปรับปรุงการเรียงลําดับคําตอบ
ใหชัดเจนขึ้น เน่ืองจากขอสอบไมมีความเปนปรนัย ตัวลวงในขอสอบกับขอที่ถูกตองมีความใกลเคียงกัน  
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 นอกจากนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขเนื้อหาของหนังสืออานเพ่ิมเติมเรือ่งขาว ชุดที่ 1 ซาวขาว 
และ ชุดที่ 5 ตื่นรับ ซ่ึงมีคําในภาษาถิ่น ที่ใชเฉพาะถิ่นหลายคํา ผูวิจัยจึงไดปรับสํานวนภาษาใหเปน
ภาษาไทยกลางเพื่อใหนักเรียนเขาใจเพ่ิมมากขึ้น 
   การทดลองครั้งที ่3 ข้ันทดลอง 
 ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออาน
เพ่ิมเติม โดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนทีไ่ดมา
วิเคราะห เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมตามเกณฑ 80/80 
 
 วิธีการหาคุณภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ผูวิจัย
ไดทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสอือานเพ่ิมเติมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน     
ไทยนิยมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการทดลอง ดังตอไปน้ี 
 1.  ขั้นทดลองรายบุคคล ผูวิจัยนําหนังสืออานเพ่ิมเติมไปทดลองใชกับนักเรียน 3 คน      
ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ           
1 คน  
 2.  ขั้นทดลองกลุมเล็ก ผูวิจัยนําหนังสอือานเพ่ิมเติมที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียน 15 คน ที่ไดจากการสุมนักเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 5 คน 
 3.  ขั้นทดลองภาคสนาม ผูวิจัยนําหนังสืออานเพิ่มเติมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จํานวน 35 คน จากน้ันนําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมตามเกณฑ 80/80 พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 88.57/91.42   
 
 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย
หนังสืออานเพ่ิมเติม 
 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน การสรางแบบทดสอบของ บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
 2.  วิเคราะหเน้ือหาและวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรยีนที่ใชในการทดลองเพ่ือนํามา
เขียนแบบทดสอบ 
 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนจํานวน 60 ขอ เปนขอสอบแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑการใหคะแนนขอที่ตอบถูกให 
1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตวัเลอืกให 0 คะแนน 
 4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข 



 65 

 5.  นําแบบทดสอบไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ
ความเหมาะสมทางภาษาทีใ่ชเกณฑการใหคะแนน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยใชคาดัชนีความ
สอดคลองที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
  -1 หมายถึง แนใจวา แบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 จากน้ัน นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC โดยคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 1 
 6.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 60 ขอ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
 7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนน โดยนํา
ขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) คัดเลือกเฉพาะขอที่มี
ความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ พรอมทั้ง
หาคาความเชือ่ม่ัน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์โดยใชสูตร K-R 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน ได
ความเชื่อม่ันเทากับ 0.83 
 8.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดมาใช เปนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนเพ่ือ
ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการ ดังน้ี 
 1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง ขาว ตามเกณฑ 80/80 จากการหา
คาเฉลี่ยและคารอยละ 
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยหนงัสืออานเพ่ิมเติม เร่ือง ขาว กอนการเรียนและหลงัการเรียน
โดยใช t - test dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปไดดังตอไปน้ี 
 1.  การพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 88.57/91.42         
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 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่องขาว มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 1.  การพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่2 โรงเรยีนไทยนิยมสงเคราะห บางเขน กรุงเทพมหานคร มีประสทิธิภาพ 88.57/91.42 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑทีต่ั้งไว ทั้งน้ีเปนผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมที่
ผูวิจัยสรางขึ้น มีภาษาที่ถายทอดเร่ืองราวใหงดงามละมุนละไม ชวยสรางจินตนาการใหเกิดภาพใน
ใจสําหรับผูอาน สงเสริมใหนักเรียนเห็นภาพความงดงามในวิถีชวีิตชาวนาไทย ผานสํานวนภาษาที่
ใชในการเลาเร่ืองประกอบภาพ ผานบทสนทนาเพื่อกระตุนการคิดวิเคราะหของนักเรียนดวยการสราง
คําถาม-คําตอบของตวัละครในบทสนทนา ทําใหนักเรียนสามารถวิเคราะหสารไปถงึความสอดคลอง
กับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน เน้ือหาของหนังสือเปนเรื่องเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมและวถิชีีวติ
คนไทยกับการทํานาขาว ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูกพันอยูใกลตวันักเรียนเน่ืองจากขาวเปนอาหารหลักของ
คนไทย ทั้งน้ีการพัฒนาหนังสือไดคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ ที่เก่ียวของในการอาน เชน 
ภาพประกอบที่นักเรียนมีสวนรวมในการวาดภาพประกอบและระบายสี มีตัวละครดําเนินเรื่องเปน
เด็กที่ถายทอดความคิดผานบทสนทนา ผานกิจกรรมในการทํานา ประเพณีดีงามของชาวนาไทย 
หนังสอืไดนําความรูในมิตติางๆ เก่ียวกบัการทํานาปลูกขาวอันแทรกอยูในทุกกิจกรรมของวิถีชีวติ
คนไทย และสรางแบบฝกหัดทายชุด สรางคําถามใหนักเรียนไดฝกคดิวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีตอขาวรวมถึงผลกระทบตอตัวเอง สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นการจัดทําหนังสอือานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว จึงถือไดวามีคณุภาพ
อยูในระดับดี มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนตอไป 
 2.  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม
วิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ที่ผูวิจัยสรางขึน้น้ัน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนและหลัง
การเรียน พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งน้ีเปนผลที่ไดจากการท่ีจัดผูวจัิยไดกิจกรรมการ
อภิปรายเพ่ือสรางแรงจูงใจและมโนภาพเกี่ยวกับวิถชีีวติไทยที่ผูกพันกับขาว และในขั้นสอนนักเรียน
ศึกษาคนควาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ไดฝกการคิดวิเคราะหดวยกิจกรรมทาย
บทในแตละหนวยดวยความสนุกสนาน กระทั่งขั้นสรปุ นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหถึงวิถชีวีิต 
การเปลี่ยนถายทางสังคม แนวคิดและคานิยมที่ปรากฏในหนังสืออานเพิ่มเติม เรือ่ง ขาว นอกจากนี้ 
หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว ไดผานปรับปรุงแกไขในดานเน้ือหา ภาษาที่ใช การจัด
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รูปเลมและการพิมพ การใชภาพประกอบ คุณคา รวมถึงประโยชนที่ไดรับ และผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน จากผลการประเมินอยูในระดับดี ดังน้ัน เม่ือนักเรียนไดอาน
หนังสืออานเพ่ิมเติมที่ผูวิจัยสรางขึ้น จึงสงผลใหนักเรียน มีผลการเรียนหลังการเรียนสูงขึ้นกวากอน
การเรียนซึง่สอดคลองกับงานวจัิยของ ศจีพร สมบูรณทรัพย (2542: บทคัดยอ) และกิตสุภา เจรญิพร 
(2544: บทคัดยอ)   
 
ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคนควา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ควรจัดกิจกรรมอภิปรายเพ่ิมเติมระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ระหวางนักเรียนกับนักเรียน และกระตุนใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหสภาพสังคมและ
สิ่งแวดลอมทีมี่อิทธิพลตอการดําเนินชีวิต 
 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมในวิถีชวีิตของคน
ไทยในเรื่องอ่ืนๆ เชน ผาไทย อาหารไทย เพ่ือเปนการสงเสริมความเปนไทยและสรางพ้ืนฐานของการ
อานคิดวิเคราะหตอสิ่งที่ไดพบเห็นใหมากขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาความสัมพันธของการอานหนังสืออานเพิ่มเติมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน เรื่องทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม  ภาควิชาการมัธยมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารยริสา  ชูชวยสุวรรณ         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

       โรงเรียนทุงสองหอง  
       กรุงเทพมหานคร 

                                                             
อาจารยฐิติชญาน  กระจางใจ                     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห                  
  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
- ตัวอยางหนังสืออานเพ่ิมเติม เร่ือง ขาว 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ขาว 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชุดท่ี ๒ 

เรื่อง ซาวขาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย...อุมาพร  พันธะไชย 
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     นําสูทองรองทองนา 
   
  
 
   

การทํานาปลูกขาวเปนวิถีชีวิตของคนไทย 
มีความงดงามซอนอยูในนั้น อาชีพชาวนาชวย 
สรางสมความรูอันหลากหลายไวนาศึกษา  
ตามแกวมาแลวจะรูวาถนนลูกรังในตอน “ซาวขาว” 

ท่ีแกวพาเทานอยๆ เดินนําน้ันมีสิ่งใดซุกซอนอยูบาง... 
 
 

อุมาพร  พันธะไชย 
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๒.ซาวขาว... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
เม็ดฝนแรกของเด็กชายนําพาความสุขในหัวใจใหเบิกบานกวาที่เคย          

พอสาวเทาเดินยาวๆ อยูขางหนา ขณะเด็กนอยคอยเดินตามรอยเทาน้ันทุกฝกาว        
แมยามน้ีจะเปนเพียงกาวเทาที่เล็ก...แตสักวันกาวเล็กน้ี จักเติบโต 
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ฝนแรก...ทําใหพอเรงลงมือ “ไถดะ” ผืนนาสีนํ้าตาลแกถูกคมของไถพอชํา
แรกผาน รองลึกที่ปรากฏตอสายตาของแกว ทาํใหเด็กนอยไดอัศจรรยกับการกอเกิด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“รอยไถแรก ถือเปนมงคล อยางที่แกวเคยเหน็ในทีวีลูก  

พิธีหลวง แรกนาขวัญ เราทํากันทั้งบานเมือง” เสียงพอตอบขอสงสัย 
ของเด็กชาย เมื่อลงน่ังพักเหน่ือยทั้งคน ทั้งควายของพอ ซึ่งแกวเรียก 
เพื่อนซี้วา “เจาทุย” 
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เถียงนานอยของแกว ทําหนาที่รองรับคนเหน็ดเหน่ือยกับการงาน ที่แวะผาน

ไดหลบแดด หลบฝน ดวยภายในเถียงนาน้ัน ต้ังตุมดินเผาที่บรรจุนํ้าฝนใสแจว และ
เย็นชื่นใหเต็มอยูเสมอ มิเคยไดขาด ซึ่งบัดน้ีเถียงนากไ็ดทําหนาที่เปนที่พักกินขาวเชา
ของพอกับแกว โดยมีกับขาวฝมือแมแกะหอไวรอทา  

แกวขยับเขาไปน่ังชิดพออีกนิด จนปลายผาขาวมาพอสะบัดมาโดนหนา เมื่อ
พอพัดโบกลมเย็นๆ ใหชวยคลายรอน เมื่อสองพอลูกอ่ิมขาวแลว 
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“ไถดะ ตองมีนํ้าขังไวในนาอยางนอยก็สามวันลูก ดินจะไดน่ิมพอจะไถได 
หญาอยูในนาเปอยยุย จากน้ันแลวคอยมาไถแปร ไถสุดทายก็ไถคราดใหหนาดิน
เรียบ เตรียมดินใหพรอมก็ไดเวลาหวานกลากัน 

เด็กชายน่ังฟงทวงทํานองขั้นตอนการ “ไถนาหวานกลา” ของพออยาง
เพลิดเพลิน ดวงตาเล็กๆ น้ันมองตามสายตาพอไปยังทองนาที่เพิ่งไถแรกจบลง    
เจาทุยของแกวนอนจมปลักสบายอารมณ 

“แลวทําไมเราไมใชรถไถเหมือนนา ของนาโตงละครับพอ แกวเหน็ไถ 
เสร็จเร็วดี” 

เด็กชายซักพอตอ พรอมกับแววตาฉงน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

85 

“ไถดวยแรงเจาทุยของแกวดีแลวลกู นาเราผืนนิดเดียวเอง แลวถาเราใช    
รถไถนา เราก็ตองจางเขา อีกอยางนะแกว ทุยของแกว คงเสียใจแย ไมไดชวยแกว
ทํางาน” 

พอตอบคําถามลูกชายพรอมดวยสายตาเอ็นดู ผสมกับคําพูดหยอกเยา น่ัน  
ทําใหเด็กชายย้ิมเยือนไปถึง ควายทุยที่ถูกพออางถึง 

งานในนาเสร็จลงเร็วกวาที่คิด สองพอลูกจึงถือโอกาสงานเสร็จแวะเก็บ
ผักบุงริมหนองระหวางทางกลับบาน แกวนึกไปถึงผัดผักบุงฝมือแม ผักบุงเต็ม  
ออมกอดเล็กๆ ของเด็กชาย ขณะฟาเบื้องหนาเต็มไปดวยกอนเมฆเกล่ือนฟา 
 

“ฟาแจงแดดสด เมฆเต็มฟา อยางน้ี นากลัววาค่ําๆ ฝนคงเท 
ลงมาอีก” พอบนงึมงําในคอ ทําใหแกวที่แหงนคอต้ังบาเพื่อมองเมฆเต็มทองฟา
ตามคําพอ 

“มีชางหลายตัวเลยครับพอ” เด็กชายกลับตอคําพอตามจินตนาการเด็ก 
“แลวน่ันเสือ หมู ควาย ยังมีเลยครับพอ” เด็กนอยยังคงนับสัตวตามแรงยุ

แหงใจดวงเล็กๆ 
“น่ันสินะ ชางตัวใหญน่ันคงเรียกเพ่ือนชางมารวมตัวเยอะๆ เพราะรูวาแกว

รอเลนนํ้าฝนอยูแนเลยลูก เรารีบเดินกันดีกวา ชากวาน้ีไดเจอฝนไลชางพอดี 
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เสนทางกลับบานของแกว ผานที่นาเพื่อนบานหลายผืนที่แปลงสภาพ

กลายเปนผืนดินรกรางวางเปลา ดวยวาเจาของถูกเปลี่ยนมือ และมือที่ผลัดเปลี่ยน 
มาน้ัน ไมถนัดนิยมจะปลูกขาว 

“พอครับ ที่นาของใครกันครับ แกวไมเห็นวาเขาจะไถนาเหมือนที่นาอ่ืนๆ 
เลย หรือวาเขาไมมีควายเหมือนเราครับ” เด็กชายสงเสียงถาม 

“น่ันนะ เขาขายใหคนอ่ืนไปแลวลูก เขาจะสรางโรงปนดาย” 
“นาเสียดายจังเลย แกวอยากเห็นนาสีเขียวๆ ยาวๆ ถาตรงน้ีไมทํานาก็

แหวงๆ นะพอ” คําของเด็กชายทําใหพอเพงมองผืนนาของเพื่อนบานพรอมพินิจ
ในคําพูดลูกชาย 
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ภาพของการเปลี่ยนแปลงแหงยุคสมัยบาไหลมาถึงบานนา และเจาะทะลวง
ไปถึงผืนดินที่ใชชุบเลี้ยงผูคนแหงยุค มันไมใชแคผืนนาเพียงอยางเดียวแตมันไหล
นองไปถึงวิถีอ่ืนๆ ซึ่งหลีกเลี่ยงอยางไรก็ไมพน  

พอตองควาตัวแกวขึ้นมากอด และยกขึ้นหลังพอในที่สุดเมื่อมอเตอรไซค
สองคันที่ถูกควบมาดวยความเร็วสูงของเด็กวัยรุนสองคน เสียงของรถเคร่ืองสอง
คันน้ันก็นับเปนอาวุธอยางหน่ึงของยุคสมัยแหงการเปลีย่นแปลงริมทองทุง 

“ชางพูดเสียจริงพอ..รีบเดินกันเถอะแมรอแยแลวลูก” 
แกวสูดกลิน่ผัดผักบุงของแมอยูในครัว และพอกําลังสาละวนอยูกับขาวกลา 

ที่จะนําไปหวานพรุงน้ี เมื่อฝนเทลงมาอยางที่พอคาดการณ เด็กชายย่ิงรูสึกลําพอง
ในความเกงกาจของพอเพิ่มมากขึ้น  
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“ขาวแตกหนอ หรือยังละพอ” เสียงแมเรียกถามพอผานเสียงฝนกระทบ
หลังคา 

“แตกหนอพอดีละแม แชนํ้าหน่ึงคืนหน่ึงวัน อบอีกวัน ก็ตามหลักสูตรแลว
นะ ใชการไดเลย” พอตอบรับกับแมขณะแกวน่ังรอพอกินขาว 

“ฝนดีแตหัวป คอยใจชื้นขึ้นหนอยนะแม ขอใหตกสมํ่าเสมอหนอยจะได
วางใจวาหวานกลาแลวนาจะไมแลง” 
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บทสนทนาระหวางพอกับแม ทาํใหแกวรูจักคาํมากขึ้น เด็กชายเรียนรูสิ่งตางๆ 
ผานถอยคํารวมถึงการกระทําของพอแม น่ันทําใหแกวเขาใจถึงความสําคัญของขาว 
อยางไมรูตัว 

“แกวกินขาวใหหมดนะลูก อยาทําขาวหกละ” เสียงแมยังชวยสําทับความเขาใจ
ของแกวอีกลําดับขั้นหน่ึง 

 
“แกวไมทําขาวหกสักเม็ดเลยครับแม แกวเกงไหมครับ แกว รูครับกวาพอ

กับแมจะปลูกขาวจนไดกิน นานจะตายไป แกวทนหิวนานแบบน้ัน ไมไหวหรอก” 
คําพูดเดียงสาของแกวเรียกเสียงหัวเราะเบิกบานเปนของหวาน   ตบทายอาหารเย็น
ของครอบครัวเล็กๆ น้ีไดดีเหลือเกิน 
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“หมาขาวมากหนอยนะแม พรุงน้ีใสบาตรเชา เสร็จพอจะลงทุง เตรียมขาว
เชาใหดวยเลย แอบแกวไปคนเดียว วันน้ีซนทั้งวัน ถามโนนน่ีตลอดทาง แถมโดน
ไอฝนเขาไปอีก ไปกรําแดดดวยทาจะไมดี” 
 พอเอยปากกับแม ขณะแม นําขาวสารเหนียวมาแชนํ้า เตรียมน่ึงในเชาพรุงน้ี  

“น่ันซิ น่ีถาไมเพลียหลับไปกอน คงมาถามจอไมหยุด เรื่องเดิมน่ีละ แชขาว
ทําไม แชนานไหม ไมแชจะน่ึงไดไหม” พรอมดวยเสียงหัวเราะของคนเปนพอแม 

“วาแตวางานศพลูกยัยวิไล เรียบรอยดีนะ” พอถามแมเพื่อตอบทสนทนา 
“คนโจษกันมากโข อยากใหมันเปนอุทาหรณสอนลูกหลานบานเราเสียหนอย..

ขอใหมันเปนศพสุดทาย” ปลายเสียงของแมแผวเบาและแฝงเรนไปถึงความหวังใน
นํ้าเสียง 
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พอน่ังจักตอกเตรียมไวสําหรับมดัตนขาวกลา งานเล็กๆ นอยๆ น้ีพอทยอย

ทําอยูมิใหขาด ติดเรือนไวเผ่ือบานไหนขาดเหลือจะไดจุนเจือกันไดทัน นึกถึง    
ลูกชายเพื่อนบานที่ตายไปเพียงวัยเด็ก แกวเลา เด็กชายจะขามผานกาลเวลาแหง  
การเปลี่ยนถายไดหรือ เสียงลมฝนโยกคลอนตนยางนาขางบาน ดังกลบเสียง     
โยกไหวในหัวใจของคนเปนพอใหต่ืนตน 

“เอานา...เพียงไดเริ่มตนต้ังรับ ดวยใจที่รูจักเทาทันก็คงพอ” 
พอลมตัวลงนอนเมื่อคอนคืนเดินทางมาถึง...พรุงน้ีเชาตองสํารวจอุปกรณ

เตรียมงานใหพรอมสรรพสําหรับฤดูกาลปลกูที่กําลังมาถึง 
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ของฝากจากทองนา  
 
 
 
 
 

ขาวในสํานวน ภาษิต..คําพังเพย 
 
“ขานอกเจา ขาวนอกหมอ” หมายถึง การทําส่ิงใดนอกคําส่ังเจานาย
หรือผิดไปจากธรรมเนียม 
“ทองยุงพุงกระสอบ” หมายถึง คนกินจุ 
“ชั่วหมอขาวเดือด” หมายถึง ระยะเวลาสั้นๆ ใชเวลา 
ไมนานนัก 
“ขาวนอกนา” หมายถึง คนท่ีสังคมไมยอมรับหรือเขาสังคมน้ันไมได 
เพราะมาจากสังคมอ่ืน 
“ชายขาวสาร หญิงขาวเปลือก” หมายถึง ผูชายสรางเชื้อสายสืบตอไป
ได เหมือนขาวเปลือกที่งอกเปนตนขาวได แตผูหญิงทําไมได 
“ขาวบูดปลารา” หมายถึง เมื่อสามีภรรยาอยูกินกัน 
มานานแลวก็มักเบ่ือหนายกัน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

93 

สงสัยอีกแลวซิเรา 
..เอ จะมีใครใจด ี
ชวยแกวบางนา 

 
 
 
 
 

เอื้อยอาย ครับ ถาพอของแกว 
ไถนาดวยรถไถ..แลวควายทุย 
ของแกวจะไปอยูไหนละครับ  
เอ..แลวแกวจะมีเพ่ือนเลนไหม? 

ชวยแกวหาคําตอบดวยนะครับ 
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 แบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม 
                               เรื่อง ซาวขาว 

 
การกระทําใดที่ชาวนาทําเปนอันดับแรกเมื่อถึงฤดูฝน 

ก. ไถพรวน 
ข. ไถคราด 
ค. ไถแปร 
ง. ไถดะ 
๑.  “พิธีแรกนาขวัญ” มีประโยชนอยางไรตอชาวนา 
ก. เปนขอบังคับของการทํานา 
ข. เปนสิริมงคลตอจิตใจ 
ค. เปนการตอบแทนพระคุณพืน้ดิน 
ง. เปนการฝกหดัควาย 
๒. การไถนาดวยควายมีขอดีอยางไร 
ก. ลดคาใชจาย 
ข. ลดแรงงาน 
ค. เปนการออกกาํลังกาย 
ง. เปนการทดสอบความอดทน 
๓. ชาวนาควรมีความรูเร่ืองใดเปนสําคัญในการทํานา 
ก. ราคาของตลาด 
ข. ปุยเคม ี
ค. สังเกตธรรมชาติ 
ง. ขอมูลของสัตว 
๔. คุณธรรมขอใดท่ีแกวมีตอ “ขาว” 
ก. ความเสียสละ 
ข. ความเพียรพยายาม 
ค. ความกตัญู 
ง. ความซ่ือสัตย 
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    เฉลย 

แบบทดสอบระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม 
เรื่อง ซาวขาว 

 
 
 
 
 

๑. ง 
๒. ข 
๓. ก 
๔. ค 
๕. ค 

 
 
 

 

เอ้ือยอายทําถูกก่ีขอครับ ถาใครทําถูก ๓ ขอขึ้นไป 

เกงมากครับ...ใครทําถูกไมถึง ๓ ขอ ตองกลับไป 

อานทบทวนเรื่อง ซาวขาว อีกคร้ังนะครับ 
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“บทสนทนาระหวางพอกับแม ทําใหแกวรูจักคํามากขึ้น  

เด็กชายเรียนรูสิ่งตางๆ ผานถอยคํารวมถึงการกระทําของพอแม  
น่ันทําใหแกวเขาใจถึงความสําคญัของขาว อยางไมรูตัว” 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนังสืออานเพ่ิมเติม 

วิชาภาษาไทย เร่ือง ขาว 
 

1. ขอความใดอธบิายความหมายของวัฒนธรรมไดชัดเจนที่สุด    
ก.  เปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับ  
ข.  ประเพณีที่ดีงามของมนุษย    
ค.  ความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีต  
ง.  วิถีทางในการดําเนินชีวติของมนุษยในสังคม 

 

2. ประเพณีใดทีมี่ความสัมพันธกันกับอาชีพเกษตรกรรม    
ก.  บุญบั้งไฟ  
ข.  ผีตาโขน    
ค.  รับบัวโยนบัว  
ง.  สารทเดือนสิบ 

 

3. การประกอบพิธีแหนางแมว เปนภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่มีความสัมพันธกับอาชีพใด    

ก.  การทํานา  
ข.  การทําไร    
ค.  อุตสาหกรรม  
ง.  การทองเที่ยว 

 

4. การทํานาปคอือะไร 
ก. ทํานาตลอดทัง้ป 
ข. ทํานาเปนบางป 
ค. ทํานาปเวนป 
ง. ทํานาปละครั้ง 

 

5.  “ไถแฮก” ของคนภาคอีสาน คําวา “แฮก” มีความหมายวาอยางไร 
ก. แตก 
ข. แปลก 
ค. แลก 
ง. แรก 
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6. พิธีกรรม“แรกนาขวัญ” มีประโยชนอยางไรตอชาวนา 
ก. เปนขอบังคับของการทํานา 
ข. เปนความมั่นคงทางจิตใจ 
ค. เปนการตอบแทนพระคุณพ้ืนดิน 
ง. เปนการฝกหัดควาย 

 

7. ชาวนาควรมีความรูเรื่องใดเปนสําคัญในการทํานา 
ก. ราคาของตลาด 
ข. ปุยเคมี 
ค. ธรรมชาติรอบๆ ตัว 
ง. ขอมูลของสัตว 

 

 8. กิจกรรม “ลงแขก” ของชาวนาสรางจิตสํานึกในเรื่องใด 
ก. ความอดทน 
ข. ความสามัคค ี
ค. ความประหยดั 
ง. ความมีวินัย 

 

 9. พิธีกรรม “ไหวแมโพสพ” มีความสําคญัตอชาวนาอยางไร 
ก. ทําใหขาวกลาแข็งแรง 
ข. ชวยทําใหฝนตก 
ค. ชวยทําใหชาวนาเหนื่อยนอยลง 
ง. ชวยทําใหเคารพตอธรรมชาต ิ

 

10. เทพเจาทีช่าวนาทําพิธขีอฝนคือขอใด 
ก. ผีปูตา 
ข. พญาแถน 
ค. พญานาค 
ง. แมโพสพ 

 

11. คําวา “ศกัดินา” หมายถึงอะไร 
ก. ที่นาบงบอกถงึความร่ํารวย 
ข. ที่นาบงบอกถงึศักด์ิศรีความเปนคน 
ค. ที่นาบงบอกถงึความขยัน 
ง. ที่นาบงบอกถงึความอดทน 
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12. คุณธรรมขอใดที่ไดจากประเพณีบุญบั้งไฟในชีวติชาวนา 

ก. ความสามัคค ี
ข. ความเพียรพยายาม 
ค. ความเสียสละ 
ง. ความอดทน 

 
 13. ความรูแบบใดทีช่าวนาไดจากการทําบั้งไฟ 

ก. ความรูจากธรรมชาต ิ
ข. ความรูที่ถายทอดจากรุนสูรุน 
ค. ความรูใหม 
ง. ความรูรอบตวั 

 
14. ความเชื่อใดที่ทําใหชาวนานํา“หวี กระจก” ใสชลอมเซนไหวแมโพสพ  
เม่ือขาวตั้งทอง 

ก.  ความเชื่อวาแมโพสพเปนเพศหญิง 
ข.  ความเชื่อวาแมโพสพนิยมแตงตัว 
ค.  ความเชื่อวาแมโพสพจะหายปวยไข 
ง.  ความเชื่อวาแมโพสพจะคอยสอดสองดูแลชาวนา 

 
 15.  ขอดีของพันธุขาวพ้ืนเมืองคืออะไร 

ก. ปลูกงาย 
ข. โตเร็ว 
ค. ขายไดราคา 
ง. ตอตานเพลีย้ 

 
 16. สํานวนใดที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ 

ก. อูขาวอูนํ้า 
ข. ขาวแดงแกงรอน 
ค. ชั่วหมอขาวเดือด 
ง. ทองยุงพุงกระสอบ 
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 17. สํานวนที่เก่ียวกับขาวสาํนวนใดที่พูดถึงเวลา 
ก. ขาวนอกนา 
ข. ขาวใหมปลามัน 
ค. ชั่วหมอขาวเดือด 
ง. ขาวบูดปลารา 

 

 18. “ขาวปุน” หมายถึงอะไร 
ก. ขนมเทียน 
ข. ขนมขาวตมลกูโยน 
ค. ขนมตม 
ง. ขนมจีน 

 

19. ขนมที่ทําจากขาวชนิดใดที่ไดความคิดมาจากการถนอมอาหาร 
ก. ขาวตมมัด 
ข. ขาวตัง 
ค. ขนมถวยฟู 
ง. ขนมน้ําดอกไม 

 

20. ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่เหมาะสําหรับการปลกูขาวมากที่สดุ 
ก. ภาคเหนือ 
ข. ภาคอีสาน 
ค. ภาคกลาง 
ง. ภาคใต 

 

 21. เหตุใดจึงนําขนมไทยใสไวในเครื่องเซนไหวในงานประเพณีตางๆ ของไทย 
ก. เปนธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ข. เปนเคร่ืองสังเวยผ ี
ค. เปนเคร่ืองเซนไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ ์
ง. เปนเคร่ืองถวายพระ 

 

 22. ขาวชนิดใดใชโปรยทายขบวนศพ 
ก. ขาวจ่ี 
ข. ขาวตาก 
ค. ขาวเมา 
ง. ขาวตอก 
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 23. ขอใดตอไปน้ีเปนของเลนในฤดูเก็บเก่ียว 
ก. หมากเก็บ 
ข. ปซังขาว 
ค. ตี่จับ 
ง. โพงพาง 

 

 24. การปลูกขาวตามกลวธิี “ขาวหนัก ขาวเบา ขาวกลาง” มีขอดีอยางไร 
ก. ประหยัดคาใชจาย 
ข. ชาวนาไดชวยเหลือกัน 
ค. ขายขาวไดราคาดี 
ง. เก็บเก่ียวไดรวดเร็วขึ้น 

 

 25.  เพลงเก่ียวขาว เปนการละเลนพ้ืนบานของภาคใด 
ก. ภาคเหนือ 
ข. ภาคอีสาน 
ค. ภาคกลาง 
ง. ภาคใต 

 

26. พิธีสูขวญัขาวเกิดจากคณุธรรมขอใด 
ก.  ความสามัคค ี
ข.  ความเมตตากรุณา 
ค.  ความกตญั ู
ง.  ความอุตสาหะ 

 

27. ในปจจุบันสิ่งที่เขามาแทนที่แรงงานสัตวในสังคมชาวนาคืออะไร 
ก.  เคร่ืองจักรกล 
ข.  แรงงานคน 
ค.  คาแรง 
ง.  การแลกแรง 

 

28. ขอใดเปนขอดีของการทํานาของคนไทยสมัยกอน 
ก.  ประหยัดเวลา 
ข.  ไดผลผลิตมาก 
ค.  ไดทํางานรวมกัน 
ง.  ลดตนทุนการผลิต 
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29. ขาวยํา เปนชื่ออาหารของภาคใด 
ก.  ภาคเหนือ  
ข.  ภาคอีสาน 
ค.  ภาคกลาง  
ง.  ภาคใต 

 
30. “กระติบ” เก่ียวของกับขาวอยางไร 

ก.  ภาชนะตวงขาวเหนียว 
ข.  ภาชนะใสขาวเหนียว 
ค.  ภาชนะตวงขาวเจา 
ง.  ภาชนะใสขาวเจา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวอุมาพร  พันธะไชย 
วันเดือนปเกิด    28 ธันวาคม 2519 
สถานที่เกิด    จังหวัดรอยเอ็ด 
สถานที่อยูปจจุบัน   59/1 หมู 2 แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 
 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2538   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    จาก โรงเรียนขัติยะวงษา รอยเอ็ด 
พ.ศ. 2542   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย 

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 
พ.ศ. 2553  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

(กศ.ม.) การสอนภาษาไทย 
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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