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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อ 2) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจจากการใชหนังสืออานเพิ่มเติม โดยใชการปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมจาก ผูวิจัย ผูสอน พระสงฆ  นักศึกษา ปราชญทองถิ่น ผูนําชุมชน ชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ และกลุมตัวอยาง
จากนักเรียนช้ัน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จํานวน 26 คน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุมชนโพรงมะเดื่อมีอัตลักษณรากฐานทางประวัติศาสตรมายาวนาน เปนสังคมเกษตรกรรมที่มี
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชาวชุมชนจํานวนมากสืบเช้ือสายลาวครั่งที่อพยพมาจากประเทศลาวและสืบทอดประเพณี
แหธงสงกรานตหรือทอดผาปาลาวมานานกวารอยสามสิบป 2) เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ชุมชนโพรงมะเดื่อ และบทที่ 2 ประวัติศาสตรทองถิ่นและวิถีชีวิตของชาวชุมชน 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม. 3        
ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) นักเรียน
มีความคิดเห็นที่ดีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ   
 
คําสําคัญ: ชุมชนโพรงมะเดื่อ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, นักเรียน   

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) study the Prong Madua Community context 2) make an English supplementary 

reading book, The Story of the Prong Madua Community, for M.3 students at Prongmaduawittayakhom 
School; 3) investigate the students’ achievement level resulting from the use of the book and 4) survey 
the students’ opinions of the book. The focus was on using PAR processes. The participants consisted of 
the researcher, NPRU students, school teachers, monks, local sages, community leaders and members including 
the sample group of 26 students in M.3 at Prongmaduawittayakhom School.  

The research results were: 1) Prong Madua Community has an interesting history. Agriculture provides a 
sufficient economy for the community. The Lao Krang ethnic group, whose ancestors moved from Laos preserved 
the Lao Krang traditional flags parade during the Songkran Festival for more than one hundred years. 2) The book 
consists of 2 lessons. Lesson 1 is about general information of the community. Lesson 2 is about the local 
history and people’s way of life. 3) The students’ achievement level resulting increased after the experiment 
at 0.01 significance level. 4) The students’ opinions of the English supplementary reading book were highly positive. 
 
Keywords: the Prong Madua Community, achievement level resulting, opinion, students 
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1. บทนํา 
 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญเพราะไดรับการยอมรับใหเปนภาษากลางหรือภาษานานาชาติ  
(international language) ที่ทั่วโลกใชส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการถายโอนความรูใน
ศาสตรตางๆเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับสังคมโลก อีกทั้งมีสวนชวยปูทางไปสูความสําเร็จในดานงาน
อาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดประเทศสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสาร
ระหวางกัน ทําใหตองมีการเตรียมพรอมและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความอยูรอดของประเทศ 
ดังน้ันนักการศึกษาและนักวิชาการจึงไดตั้งเปาหมายใหคนไทย มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถส่ือสารได
เสมือนเปนภาษาธรรมชาติเชนเดียวกับภาษาไทย โดยผานชองทางในระบบการศึกษาทั้งระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
แตจากผลการทดสอบความรูของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ยอนหลัง 5 ป จากขอมูลทางสถิติพื้นฐานของผลการสอบ O-NET 
พบวา ในภาพรวมผูเรียนทําคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในรอบ 5 ปการศึกษา (ป 2553 – ป 2557) ไดโดยเฉล่ีย 26.64 คะแนน 
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะภาษาอังกฤษไดดี
เทาที่ควร จึงเปนความจําเปนของผูสอนที่ตองมีความตระหนักในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดประโยชนกับ
ผูเรียนดวยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ของตน โดยคิดหาวิธีการ ทั้งดานเทคนิคการสอนและนวัตกรรม มาประยุกตใชกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการ
การเรียนรูไดตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษใน
ทุกระดับช้ัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 1 - 9) 

หนังสืออานเพิ่มเติมเปนส่ือการเรียนรูที่เปนส่ิงพิมพ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได เพราะจัดทําขึ้นโดยมีเน้ือหาสาระที่
ตองอิงหลักสูตรทําใหผูเรียนสามารถอานและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถ
ในการอานของแตละคน (ถวัลย มาศจรัส (บก.), 2548: 1 - 2) ชวยเอ้ือใหใชอานไดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ทั้งเปน
ส่ือการเรียนรูที่มีเน้ือหาสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา แตมีจุดเนนเพื่อการคนควา
หาความรูดวยตนเอง และเปนส่ือที่ทั้งผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําหรือพัฒนาขึ้นเองได จากการนําส่ือที่มีอยูรอบตัวมาใชใน
การเรียนรู กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และตอเน่ืองตลอดเวลา (ถวัลย มาศจรัส, 
2547: 10)  ผูสอนสามารถนําบริบททองถิ่นที่ชุมชนมีสวนรวม มาสรางและใชเปนหลักสูตรทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษา
เพิ่มเติม โดยใหเน้ือหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ของแตละทองถิ่น เนนใหผูเรียนไดใชทรัพยากร
ทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รักทองถิ่น 
และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น เน้ือหาสาระและประสบการณบางอยางที่พัฒนาขึ้น เปนการสงเสริมหรืออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของทองถิ่น สงผลตอกระบวนการพัฒนาทองถิ่น ที่หัวใจ
ของการเกิดกระบวนการทองถิ่นพัฒนาคือ ‘คิดเปน’ ซ่ึงตองมองจากส่ิงใกลตัว จากส่ิงที่มีการสะสมเรื่อยมา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 
2539: 3 - 9) อีกทั้งสงผลใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดี เพราะเปนการเรียนรูจากส่ิงใกลตัวไปยังสิ่งไกลตัว เนื่องจากเปนสิ่งที่
ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา ผูเรียนมีความรูและประสบการณพื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่เก่ียวกับทองถิ่นใกลตัวผูเรียน (พะนอม แกวกําเนิด. อางถึงใน วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช, 2542: 145) 
 ชุมชนโพรงมะเดื่อ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ประกอบไปดวยหมูบาน จํานวน 17 หมูบาน (เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ, 2558) โดยมีเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ และองคการ
บริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อปกครอง ชาวชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนโพรงมะเดื่อมีประวัติศาสตรทองถิ่น
เกาแก และมีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาที่มีคุณคานาสนใจ ขณะเดียวกันก็มีความเจริญกาวหนา ทันสมัย ในแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยังคงใหความสําคัญกับอัตลักษณรากฐานประวัติศาสตรอันยาวนานของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเพณีแหธงสงกรานตหรือทอดผาปาลาวที่สืบทอดมานานกวาหนึ่งรอยสามสิบป ดังนั้น การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ระหวาง อาจารย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
ตลอดจนผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น และชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ เพื่อใหเกิดองคความรูเก่ียวกับชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต จึงมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรู การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถ
เผยแพรเรื่องราววิถีชุมชนโพรงมะเดื่อของตนสูสังคมไทย ตลอดจนเตรียมพรอมที่จะเปดชุมชนของตนสูประชาคมอาเซียน และ
สังคมโลกไดตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อ  
             2. เพื่อสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
     3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กอนและหลังการเรียน ดวยหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้น 
            4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตําบลโพรงมะเดื่อ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นน้ี 
   
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 เอกสารวิชาการและผลงานวิจัยหรือสารสนเทศที่เก่ียวของ ประกอบดวย หลักการในการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากนักวิชาการตาง ๆ ดังเชน 
จินตวีร เกษมศุข (2554) สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ (2547) ธนสาร บัลลังกปทมา (2558) ชูชาติ พวงสมจิตร (2558) สมโภชน อเนกสุข 
(2548) ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา เปนการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ชาวชุมชนมีสวนรวมทั้งทางตรงหรือทางออม โดยมีสวน
รวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือหลายขั้นตอน ตลอดจนทุกขั้นตอนก็ได และเม่ือนําวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในกระบวนการมีสวนรวม จึงเปนการรวมแสวงหาความรู ความจริงที่ถ ูกตอง เชื่อถือได 
ตรวจสอบได โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร จากกลุมบุคคลที่เขามารวมกันเรียนรูเพื่อรูจักตัวเอง ชุมชน ส่ิงแวดลอม ทําใหเห็น
ปญหาของตัวเอง และเห็นทางแกหรือทางออกจากปญหารวมกัน โดยลงมือปฏิบัติจริง ไดผลจริง ตลอดจนแกปญหาไดจริง  
 สําหรับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และส่ือการอานเน้ือหาทองถิ่น ไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวของจากหนวยงาน และนักวิชาการตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2542) โพสท และราเท็ต (Post and Rathet, 1996) เนส (Ness, 1997) วอลล ฮัลล และศรีมาวิน (Wall, Hull and 
Srimavin, 2008) อาจกลาวโดยสรุปไดวา หนังสืออานเพิ ่มเติมเปนสื่อการอานชนิดหนึ่งที่นาสนใจและชวยสงเสริมการ
เรียนรูไดอยางดีดวยผูเรียนสามารถนํามาเรียนรูไดงาย และเปนส่ือพื้นฐานจําเปนในการเรียนรูที่ควรจัดมีไวสําหรับนักเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเน้ือหาสาระเก่ียวกับทองถิ่น มีประโยชนตอผูเรียนยิ่งขึ้น ดวยสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และ
พัฒนาสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเภทของการทดสอบ ไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากนักวิชาการตาง ๆ 
เชน ปริยทิพย บุญคง (2546) พวงรัตน ทวีรัตน (2543) ตลอดจน พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) ซึ่งอาจสรุปแนวคิดสําคัญไดวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัดการศึกษา เปนผลการวัดการเปล่ียนแปลงและประสบการณการ
เรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนรูมาแลว วาเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด ผูใชแบบทดสอบควรพิจารณาเลือก
แบบทดสอบที่ถูกตองและเหมาะสมกับความตองการเน่ืองจากมีหลายชนิด แตละชนิดมีจุดมุงหมายและขีดความสามารถใน
การทดสอบที่ตางกัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบดานสติปญญา และองคประกอบดานที่ไม
ใชสติปญญา ไดแก องคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอ่ืน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเปนดัชนีประการหน่ึงที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษาได 
 สวนงานวิจัยและวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ
ที่มีนักวิจัยอ่ืนศึกษาไว เชน รายงานผลการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด Who am I in ASEAN? รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (นิตยา บุญญาธิการ, 2556) รายงานผลการใช
หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Hello! AEC กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (นัฏฐทนันน ไชยการ, 2556) การสงเสริมการอานอยาง
สรางสรรคในช้ันเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (Encouraging Creative Reading in EFL Classroom) สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุลตานกาบูส ประเทศโอมาน (Tuzlokva, Eltayeb and Gilhooly, 2015) การพัฒนาส่ือการอานที่มีบริบทเน้ือหา
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนเกรด 8 โรงเรียน SMP Negeri 3 Jangkang Sanggau ในเมืองแซงเกา จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก 
(Developing Local Context-based Reading Materials for the Eighth Graders of Junior High School in Sanggau, 
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West Kalimantan) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการสอนอานเพิ่มเติมที่ใชเนื้อหาบริบททองถิ่นทั้งในดานสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต สําหรับนักเรียนเกรด 8 โรงเรียน SMP Negeri 3 Jangkang Sanggau ซึ่งเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนในเมืองแซงเกา จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (Hakim, Sitti Qamariah, 2015)  
 ดังน้ัน หนังสืออานเพิ่มเติมที่มีบริบทเก่ียวกับทองถิ่นจึงเปนส่ือการเรียนรูที่มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในหลายระดับและในหลายประเทศที่ไดรับความนิยมมาโดยตลอด สามารถใชเปนส่ือการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษที่นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับชุมชนทองถิ่นตามหลักสูตรทองถิ่น และเสนอเน้ือหาเรื่องราวปรากฏการณในสังคมตามยุคสมัย
และกาลเวลาที่สงเสริมใหผู เรียนเกิดการเรียนรู  สามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเขากับบริบทในชีวิตจริงหรือ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น ตระหนักในคุณคาของทองถิ่นชุมชน และนําเสนอสูประชาคมโลกได  

 
 4. วิธีดําเนนิการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดวยการจัดเวที
ชุมชนเพื่อรวมทําแผนที่มโนทัศน การสัมภาษณ และการทัศนศึกษาในสถานที่จริง โดยกําหนดกลุมประชากร เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย การดําเนินงานวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 120 คน และผูบริหารโรงเรียน ครู ผู นําชุมชน พระสงฆ 
ปราชญทองถิ่น ตลอดจนชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ ต . โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม โดยกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 26 คน โดยใช
วิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จากจํานวนหองเรียน 4 หองเรียน สุมมา 1 หองเรียน 
 

            4.2 การดําเนินการวิจัย 
  4.2.1 การศึกษาบริบทชุมชนและการมีสวนรวม โดย 1) ศึกษาบริบทชุมชนและโรงเรียน 2) ศึกษาเอกสาร
ความรูที่เก่ียวของกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และการวิจัยทองถิ่น 3) ประชุมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
เรื่องการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม และการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 4) สรางกรอบความคิดในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
ใหสอดคลองกับบริบทชุมชน โดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัย นักศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสงฆ 
ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น และชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ โดยใชกรอบคําถามในการสัมภาษณ และการพูดคุยเพื่อรวมหาขอมูลบริบท
ทองถิ่น 5) กําหนดโครงสรางของหนังสืออานเพิ่มเติมรวมกันโดยการทําแผนที่มโนทัศน (mind mapping) ไดประเด็นหลัก คือ 
ก. ขอมูลทั่วไปของชุมชนโพรงมะเดื่อ ข. ประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนโพรงมะเดื่อ ค. วิถีชีวิตของชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ 
 4.2.2 การสรางและทดลองเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ก. หนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ จํานวน 2 บท ข. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 
สําหรับทดสอบกอนและหลังการใชหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน ค. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ตอหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 1 ฉบับ 2) การสรางและทดลองเครื่องมือ 3 ชุด กลาวคือ ก. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นําแผนที่
มโนทัศนมากําหนดเน้ือหาหัวขอเรื่องในหนังสือ กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการสอน และจัดการเรียน
การสอน โดยทํากรอบโครงรางและบทเรียนเบื้องตนในหนังสืออานเพิ่มเติม นําบทเรียนเบื้องตนไปใชแสวงหาความรูจริงเพิ่มเติมใน
ชุมชน สรางกรอบและประเด็นคําถามในการสัมภาษณ และพูดคุยระหวางนักศึกษา นักเรียน ผูนําชุมชน และชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ 
เพื่อนําผลการเรียนรูมาสรางเปนหนังสืออานเพิ่มเติมที่สมบูรณ โดยผานการตรวจสอบในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของระดับ
ภาษาอังกฤษจากครูผูสอนนักเรียนช้ัน ม. 3 ผานการตรวจสอบและปรับปรุงความถูกตองของภาษาจากผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษ และมอบหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 2 บท ซ่ึงใชเวลาเรียนบทละ 4 คาบ ไดแก Lesson 1 My Prong Madua 
และ Lesson 2 Ancient and Amazing Prong Madua ใหครูผูสอนนําไปใชสอน ข. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ และลักษณะการวัดและประเมินผลการอาน จากเอกสารและตําราตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอาน โดยครูผูสอนรวมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลองกับจุดประสงค
ที่ตองการวัด และครูผูสอนนําขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

994 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ (The Story of the Prong Madua Community) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตลอดจน
แบบฝกหัดระหวางเรียน และ ค.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยศึกษาแนวทางในการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร
และตําราตาง ๆ ที่เก่ียวของ สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นโดยการวิเคราะหดานเน้ือหาและภาษา รูปแบบของหนังสือ 
การประเมินผล ลักษณะกิจกรรม และครูผูสอนนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยครูผูสอนไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียน (pre-test) โดยใชเวลา
ทดสอบบทเรียนละ 15 นาที ใชหนังสืออานเพิ่มเติมในการเรียน บทเรียนละ 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวม 2 บท ใชเวลา 8 
คาบ และทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเรียน ดวยหนังสืออานเพิ่มเติม (post-test) โดยใชเวลา
บทเรียนละ 15 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนเรียน (pre-test) แลวนํากระดาษคําตอบ
ไปตรวจและบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติม โดยใช t-test แบบจับคู และประเมินผลการเรียนรูจากการทดสอบความรูกอนและหลังการเรียนการสอน 
คาสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คามัธยฐาน คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินความคิดเห็นในการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติมจากการตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
5. ผลการดําเนินงาน 
  

5.1 ผลการศึกษาบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อ พบวา  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองนครปฐม และอยู
หางจากที่วาการอําเภอเมืองราว 17 กิโลเมตร ประกอบไปดวยหมูบาน จํานวน 17 หมูบาน ภายใตการปกครองของ
หนวยงาน 2 แหง กลาวคือ เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ (2558) มีพื้นที่จํานวน 14.8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ใน 2 ตําบล 
8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 หมูที่ 5 หมูที่ 8 หมูที่ 10 หมูที่ 12 และหมูที่ 13 ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ และอยูในพื้นที่ตําบล
หนองดินแดง จํานวน 2 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 และหมูที่ 2 สวนองคการบริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อ (2558) มีพื้นที่ 26.41 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมูบาน ดังน้ี หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 9 หมูที่ 11 หมูที่ 14 หมูที่ 
15 หมูที่ 16 และหมูที่ 17 โพรงมะเดื่อเปนชุมชนที่เกาแกมากมีอายุเกือบสองรอยป มีชาวชุมชนจํานวนมากที่สืบเช้ือสายลาว
ครั่งที่อพยพมาจากประเทศลาวที่ชวยสรางสีสันและความโดดเดนใหกับชุมชน โดยเดิมทีไดตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ที่อยูละแวก
ใกลเคียงกับตําบลโพรงมะเดื่อมากอน แตมีการอพยพโยกยายชุมชนหลายครั้ง เชน ยายจากทุงไฟไหมมาอยูที่หนองนางแช แลว
ยายตอไปอยูที่บานพลับหรือบานหนองหิน ซ่ึงปจจุบันอยูในเขต ต. ลําพยา อ. เมือง จ. นครปฐม แตพื้นที่น้ีเกิดนํ้าทวมบอยครั้ง 
ไมเหมาะที่จะอยูอาศัย จึงอพยพโยกยายไปเรื่อย ๆ เพื่อหาพื้นที่ซ่ึงเปนที่ดอนและรกรางวางเปลาเพื่ออยูอาศัยและทํามาหาเล้ียงชีพ 
ชาวชุมชนจึงยายมายังบานหัวเขซ่ึงเดิมเปนปาและเนินสูงบริเวณตรงขามสะพานเกวียน (เพิ่ม อินทรศร, 2557) หรือ “สะพานรวม
พัฒนา 1 พ.ศ. 2557” ในหมูที่ 5 ซ่ึงในอดีตมีตนมะเดื่อใหญอยูตนหน่ึง มีโพรงใหญมากจนจระเขเขาไปอาศัยอยูไดในชวงฤดู
ฝน ผูคน มองเห็นสวนหัวของจระเข จึงเรียกชุมชนน้ีวาบานหัวเข ตอมาจระเขหายไปเหลือแตโพรง จึงไดเปล่ียนช่ือจากบาน
หัวเขมาเปน “บานโพรงมะเดื่อ” หรือบานตลาดโพรงมะเดื่ออันเปนที่มาของช่ือตําบลในปจจุบัน พื้นที่สวนใหญของโพรงมะเดื่อใน
อดีตมีปาไผเปนหลัก ชาวบานจะนําเอาไมไผมาใชประโยชนในการปลูกสรางบานเรือน โรงเรือน เครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช
ในการเกษตร รวมถึงการนํามาใชจักสานกระบุง ตะกรา ฯลฯ เพื่อนําไปใชในครัวเรือน ทั้งนําหนอไมจากปามาปรุงอาหาร 
(เทศบาลฯ โพรงมะเดื่อ แหธงสงกรานต, 2558) ปจจุบันงานจักสานเปนงานหัตถกรรมของชุมชนที่มักทําเปนขนาดเล็ก ๆ 
เพื่อใชเปนเครื่องประดับตกแตงหรือของที่ระลึก 

ชุมชนโพรงมะเดื่อมีวิถีชีวิตแบบเรียบงายและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุมชนเกษตรกรรมที่ทํานา ไรออย 
ไรขาวโพด ฟารมกลวยไม ฟารมเห็ด สวนมะมวง สวนมะลิ สวนผักตาง ๆ  สวนเกษตรพอเพียง ฯลฯ นอกจากน้ีมีการเล้ียงวัวและ
หมู รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ ที่สรางช่ือเสียงและรายได เชน การทําฟารมเพาะเล้ียงพันธุปลาสวยงามหลากหลายพันธุเพื่อจําหนาย
ภายในประเทศและสงออก การทําฟารมปลาสําหรับบริโภค ตลอดจนการทําขนมจีนที่เปนผลิตผลสําคัญและมีช่ือเสียงของ
ชุมชนโดยสงจําหนายทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด 

โพรงมะเดื่อเปนชุมชนที่ประกอบไปดวยผูคนหลายเช้ือสาย แตอยูรวมกันอยางเก้ือกูลและผาสุก มีวิถีชีวิตในครรลองของ
พุทธศาสนา ตลอดจนมีวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณควรคาแกการเรียนรูและเผยแพร ในวันสําคัญตาง ๆ ของทางศาสนา ตลอดจนงาน
บุญตาง ๆ จะมีชาวชุมชนทุกเพศทุกวัยทุกเช้ือสายมารวมการบุญอยางคับคั่งเนืองแนนที่วัดโพรงมะเดื่อ ซ่ึงเปนศูนยรวมทางจิตใจ
และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของชาวชุมชนจากหมูบานตาง ๆ โดยเฉพาะเช้ือสายลาวครั่งที่มักจะทําอาหารแบบลาวครั่ง
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มารวมทําบุญ เชน แกงผําที่ทํามาจากไขแหน แกงเปรอะ แกงหอย ปลารา ปลาสม ขนมจีน กระยาสารท ขาวเหนียวแดง ขาวหลาม 
ฯลฯ โดยจะกวนกระยาสารทเพื่อทําบุญในเดือนสิบ และกวนขาวเหนียวแดงเพื่อใชในเทศกาลสงกรานต รวมถึงมีการเผาขาวหลาม
ซ่ึงทํามาตั้งแตครั้งอดีต นอกจากน้ี ชุมชนยังมีวัฒนธรรมประเพณีอันเน่ืองมาจากความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีเจานายที่ชาว
ลาวครั่งเคารพนับถือ กลาวคือ เจาพอสิงหาญฟาแลบ เช่ือกันวามีอํานาจดลบันดาลใหเกิดส่ิงที่เปนสิริมงคล และชวยปกปกรักษา
หรือคุมครองดูแลหมูบานและชาวบานใหอยูเย็นเปนสุขตลอดมา ชาวลาวครั่งที่หมู 1 บานนา จึงไดรวมกันจัดทําศาลสําหรับเจาพอ
สิงหาญฟาแลบ และจัดงานบุญปบานนาหรือพิธีไหวเจาพอสิงหาญฟาแลบ สําหรับประเพณีอ่ืน ๆ ไดแก ประเพณีบุญกลางบาน 
เปนพิธีไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ ที่ชาวชุมชนใหความเคารพนับถือ ความเช่ือเรื่องผีเจานาย และผีรายตาง ๆ เพื่อคุมครองหมูบาน
ทั้งผูคนและสัตวที่อาศัยอยูในชุมชน รวมทั้งความเช่ือทางศาสนาพุทธจึงมีการทําบุญเล้ียงพระรวมดวยเสมอ 

ประเพณีที่ยิ่งใหญที่สุดและสืบทอดมาอยางตอเน่ืองยาวนานถึง 138 ป จนเปนอัตลักษณสําคัญของชาวลาวครั่งใน
โพรงมะเดื่อ คือ ประเพณีแหธงสงกรานตหรือทอดผาปาลาวครั่ง ที่ไดสืบทอดมานานถึง 138 ป อันแสดงออกถึงพลังความรัก
และยึดม่ันในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจึงรวมแรงรวมใจกันจัดงานอยางตอเน่ืองและยิ่งใหญ ชาวชุมชนหมูบานตาง ๆ 
ทุกเช้ือสายจะนําขบวนแหธงที่มีการประดับตกแตงงดงามจากหมูบานของตนมารวมประเพณีงานบุญน้ีดวย จึงมีขบวนแหธง
มากมายหลายขบวนสรางสีสันและความสนุกสนานนาตื่นตาตื่นใจ ทําใหมีผูสนใจจากตางถิ่นมาเที่ยวชมและนําไปเผยแพร
ตามส่ือตาง  ๆอยางกวางขวาง โพรงมะเดื่อจึงไดรับการยกยองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ปจจุบันวัดโพรงมะเดื่อ
และเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมจัดประเพณีแหธงสงกรานตในวันอาทิตยของสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน 

 

 5.2 ผลการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง ชุมชนโพรงมะเดื่อ ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ (The Story of the Prong Madua Community) จํานวน 2 บท ใชเวลาเรียนบทละ 4 
คาบ กลาวคือ Lesson 1 My Prong Madua เน้ือหาในบทเรียนน้ีเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของชุมชนโพรงมะเดื่อ และ Lesson 2 
Ancient and Amazing Prong Madua มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนโพรงมะเดื่อ และวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนโพรงมะเดื่อ 
 

  5.3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 26 
คน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จํานวน 20 ขอ คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 5.46 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.19 คะแนน เฉล่ียคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 11.04 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.12 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคาเฉล่ียกอนไดรับการสอน 
 

5.4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ ในดานเน้ือหา ส่ือ
ประกอบการเรียน ลักษณะกิจกรรม การประเมินผล คุณประโยชน และการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 10 

ขอ พบวา โดยภาพรวมผูเรียนมีความคิดเห็นตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี ( = 4.17, S.D. = 0.79) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน อภิปรายไดวา ผลจากการปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของผูวิจัย นักศึกษา ผูบริหาร
โรงเรียน ผูสอน นักเรียน และผูนําชุมชน ขาราชการ พระสงฆ ปราชญทองถิ่นและชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ ตลอดจนการให
ความรวมมือของชาวชุมชนในการเก็บขอมูลทองถิ่นหลังการจัดเวทีชุมชน ทําใหผูวิจัยไดบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อในดานตาง ๆ 
อยางกวางขวาง หลากหลายนาสนใจ ทั้งในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งเมื่อนําบริบทเหลานี้มาใชเปน
เน้ือหาในหนังสืออานเพิ่มเติมทําใหมีคุณคานาอานและนาสนใจ ทั้งชวยสรางสํานึกรักถิ่นฐานของตนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกอใหเกิด
สายสัมพันธอันดียิ่งขึ้นระหวางชุมชน นักศึกษา อาจารยและมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยทองถิ่น ในดานการสราง
หนังสืออานเพิ่มเติม นอกจากการใหความสําคัญตอหลักสูตรแกนกลาง หนังสืออานเพิ่มเติมที่จัดทําขึ้น เปนส่ือส่ิงพิมพที่
เลือกใชเพื่อสงเสริม ส่ือสาร และพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงดวยเน้ือหาในรูปแบบสารคดีเก่ียวกับบริบททองถิ่น 
โดยไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 บท แตละบทมีความสมบูรณในตัวเองและมีความตอเนื่องกัน อีกทั้งเนนการใชภาพประกอบ
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เน้ือหาที่เปนภาพสีธรรมชาติและเปนภาพจริงของชุมชน เน่ืองจากการใชภาพและเน้ือหาที่มีความสัมพันธกับความรูเดิม จะ
ทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับส่ิงที่เรียนไดเร็วและดีขึ้น อยางไรก็ตามการจัดทําเพียง 2 บท ใชเวลาเรียนบทละ 4 คาบ ดวยมี
ขอจํากัดในดานเวลาเรียนของนักเรียนช้ัน ม. 3 ที่ตองเตรียมตัวเขารับการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเน่ืองมาจากบริบท
ของเน้ือหาในหนังสืออานพิ่มเติมที่นักเรียนใหความสนใจและมีความคุนเคยทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้นแมจะมีคําศัพท
ใหม ๆ ที่ยากปรากฏอยูบอยครั้งอันเน่ืองมาจากขอจํากัดในดานบริบทเฉพาะตัว ตลอดจนภาพประกอบการสอนคําศัพทที่เนน
การใชภาพจริง ทําใหแมนักเรียนอานหนังสือภาษาอังกฤษแตก็สามารถทําความเขาใจเน้ือหาเรื่องราวไดงายขึ้น และผลดาน
ความพึงพอใจของนักเรียนตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ (The Story of the Prong 

Madua Community) ในภาพรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย ( ) จํานวน 4.17 โดยเมื่อพิจารณาประเด็นยอยตาง ๆ 
ในแบบสอบถาม พบวาทุกประเด็นไดรับการประเมินอยูในระดับดีถึงดีมาก แสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเรื่องราวชุมชนทองถิ่น
ไดอยางดี ดังปรากฏในรายการประเมินประเด็นยอยที่วา นักเรียนมีความรูความเขาใจชุมชนโพรงมะเดื่อมากขึ้น ประเด็นน้ีมี

นักเรียนแสดงความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉล่ีย ( ) จํานวน 4.50 
 
7. ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 
     7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
           การจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษไมควรใชประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจาก
นักเรียนตองมีการเตรียมตัวอยางมากที่จะตองเขารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

     7.2 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
           การจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษควรมีการฝกนักเรียนเปนผูนําชมสถานที่ที่นาสนใจหรือแนะนํา
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่นาสนใจของชุมชน หรืออาจจัดแสดงละครประวัติศาสตรบอกเลาความเปนมาของชุมชน 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  
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