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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนศาลาตึก และนํามาสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ชุมชนศาลาตึก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช
หนังสืออานเพิ่มเติม โดยใชการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดวยการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ การทัศนศึกษาในสถานที่จริง และ
การประกวดความเรียงของนักเรียน  ผูรวมกระบวนการวิจัย ไดแก ผูวิจัย ผูสอน  นักเรียน เจาอาวาสวัดศาลาตึก  ปราชญทองถิ่น 
ผูนําชุมชน  ชาวชุมชนศาลาตึก และกลุมตัวอยางจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 28 คน ในชวงเดือนมกราคม 2554 
– สิงหาคม 2555  

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุมชนศาลาตึกมีประวัติศาสตรทองถิ ่นที ่นาสนใจและมีโบราณสถานเกาแก คือ 
พลับพลาศาลาตึก ปจจุบันอาคารน้ีเหลือเพียงสวนฐาน ชุมชนศาลาตึกเปนชุมชนเกษตรกรรมที่มีความโดดเดนในดาน
การทําไรออย การปลูกขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง และการเล้ียงวัว 2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องชุมชนศาลาตึก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ 
 
คําสําคัญ:  หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ชุมชนศาลาตึก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดเห็น นักเรียน   
 

Abstract 
 
This study aimed to 1) study the Sala Tuek community context and make an English 

supplementary reading book for Mattayomsuksa One students of Sala Tuek Wittaya School: The Story of 
the Sala Tuek Community, 2) investigate the students’ achievement level resulting from the use of the 
English supplementary reading book and 3) survey the students’ opinions on the English supplementary 
reading book. The focus was on the participatory action processes which are people forum, 
interviews, field trip, including students’ interviews and essays. The participants in this research 
consisted of the researcher, teachers, students, the abbot of the Sala Tuek Temple, local sages, 
community leaders, Sala Tuek community members and the sample group of the 28 in grade one 
high school students of Sala Tuek Wittaya School, who took part between January 2011 and August 
2012. 



The 5th NPRU National Academic Conference 2013   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 18 – 19 July 2013 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย_47 

The results are as follows: 1) Sala Tuek community is an interesting historical local community. It 
also has an ancient building: Pub Pla Sala Tuek. Nowadays, the only base remains. Moreover, Sala Tuek 
community is an agricultural community. It is famous for sugarcane farms, baby corn farms, asparagus farms 
and dairy farms. 2) The students’ achievement level resulting from the use of the English supplementary 
reading book, The Story of the Sala Tuek Community, increased after the experiment at 0.05 significance level. 
3) The students’ opinions on the English supplementary reading book were highly positive. 

  
Keywords: English supplementary reading book, Sala Tuek community, Achievement level resulting, 
Opinions, Students 
 
1. บทนํา 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมายที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา         
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และเชื ่อวาทุกคน            
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนกับผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรูที่ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อจุดหมายหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค การเห็นคุณคาของ
ตนเอง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ตลอดจนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยู
รวมกันอยางมีความสุข ซ่ึงในสวนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษในทุกชั้น [1] 
เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่ มีบทบาทความสําคัญสูงยิ่ง ดวยเปนภาษากลางหรือภาษานานาชาติ 
(international language) ที่ชนทั่วโลกใชส่ือสารกันอยางแพรหลาย อีกทั้งเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศในบริบทสังคม
โลก อยางไรก็ตาม จากขอมูลคาสถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาวิชาหลัก
นักเรียนไดคะแนนต่ํา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉล่ียไมถึง 50% ดังเชน ปการศึกษา 2551 คะแนนเฉล่ีย
คือ 32.42 คะแนน ปการศึกษา 2552  คะแนนเฉล่ียคือ 26.05 คะแนน ปการศึกษา 2553 คะแนนเฉล่ียคือ 16.19 คะแนน และ              
ปการศึกษา 2554 คะแนนเฉล่ียคือ 30.49 คะแนน [2]    

ในดานส่ือการเรียนการสอน หนังสืออานเพิ่มเติมเปนรูปแบบหน่ึงของส่ือการเรียนรูประเภทส่ิงพิมพ เปนหนังสือที่มีสาระ
อิงหลักสูตร สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถใน                
การอานของแตละคน หนังสือประเภทน้ีเคยเรียกกันวา หนังสืออานประกอบ และเปนหนังสือเสริมประสบการณประเภทหน่ึง 
[3] ใชอานไดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน อีกทั้งเปนสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีลักษณะจุดเนนเพื่อการคนควาหาความรูดวยตนเอง สามารถจัดทําหรือพัฒนาส่ือการเรียนรูขึ้นเอง 
ทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งนําส่ือที่มีอยูรอบตัวมาใชในการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีคุณคา กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการ
แสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และตอเน่ืองตลอดเวลา  [4] หนังสืออานเพิ่มเติมจึงเปนเครื่องมือสงเสริม                 
การเรียนรูปแบบหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษาหาความรู หรือแนวคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงดวยตนเอง ทั้ง
ยังชวยสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องน้ันๆ  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูอานในการดําเนินชีวิต และนํามาซึ่งการพัฒนาใน
ดานตางๆ สวนในดานเนื้อหาสาระ ผูสอนสามารถนําบริบททองถิ่นที่ชุมชนมีสวนรวม มาสรางและใชเปนหลักสูตร
ทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยใหเน้ือหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ของแตละ
ทองถิ่น อีกทั ้งสัมพันธสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย มีจุดมุงหมายเนนใหผู เรียนไดใชทรัพยากร
ทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น ตลอดจนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง 
รักทองถิ่น และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น [5] เน้ือหาสาระและประสบการณบางอยางที่พัฒนาขึ้น เปนการ
สงเสริมหรืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของทองถิ่น  [6] ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจึง
สงผลตอกระบวนการพัฒนาทองถิ่น ที่หัวใจของการเกิดกระบวนการทองถิ่นพัฒนาคือ ‘คิดเปน’ ซ่ึงตองมองจากส่ิงใกลตัว จากส่ิง
ที่มีการสะสมเรื่อยมา [7] อีกทั้งสงผลใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดี เพราะการเรียนรูที่ดีควรเปนการเรียนรูจากส่ิงใกลตัวไปยัง               
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ส่ิงไกลตัว เน่ืองจากเปนส่ิงที่ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา ผูเรียนมีความรูและประสบการณพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ที่เก่ียวกับทองถิ่นใกลตัวผูเรียน [8]      

ชุมชนศาลาตึกตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบไปดวยหมูบานจํานวน               
3 แหง คือ หมูที่ 2 บานหวยรางเกตุ หมูที่ 9 บานศาลาตึก และหมูที่ 16 บานหนองหญาปลอง จากขอมูลดานสถานศึกษาของตําบล                     
ทุงลูกนก พบวาชุมชนศาลาตึกเปนชุมชนขนาดใหญจึงมีโรงเรียนถึง 2 ระดับ กลาวคือ โรงเรียนศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล                   
เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุมชนน้ีนอกจากจะใหภาพของสภาพสังคม เศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตของ
ชาวชุมชนตําบลทุงลูกนก ที่สวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อาทิ การทําไรออย  ไรขาวโพด ไรหนอไมฝรั่ง การเล้ียงวัว ฯลฯ 
ไดคลายคลึงกับหมูบานอ่ืนๆ แลว ยังมีความโดดเดนในดานประวัติศาสตรทองถิ่นที่นาสนใจ ดวยมีโบราณสถานเกาแกที่เรียกวา
พลับพลาศาลาตึก ซ่ึงชาวชุมชนเชื่อกันวาสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แตจากหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 118 ตอนที่พิเศษ 127 ง วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2544 ระบุวา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ใหสรางขึ้น แตดวยเหตุผลที่ตรงกันน่ันคือเพื่อใชเปนที่
แวะพักคางแรมของผูที่จะเดินทางไปนมัสการพระแทนดงรังที่จังหวัดกาญจนบุรี ดวยขณะน้ันพื้นที่บริเวณน้ีชุกชุมไปดวยเสือ
และสัตวราย ปจจุบันโรงเรียนศาลาตึกวิทยาทําหนาที่ดูแลพลับพลาศาลาตึก ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณโรงเรียน [9] ดังนั ้น                     
การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชการวิจัย                 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวาง อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
ตลอดจนผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่นและชาวชุมชนศาลาตึก จึงมีสวนสงเสริมใหเกิดประโยชนในดานองคความรูเก่ียวกับชุมชน 
เกิดความรักความเขาใจในทองถิ่นที่อยูของตน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูอันจักนําไปสูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถเผยแพรเรื่องราวของชุมชนตนสูสังคมไทยและสังคม
โลกไดในที่สุด        

 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารวิชาการ และผลงานวิจัยหรือสารสนเทศที่เก่ียวของ ประกอบดวย หลักการในการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา ตลอดจนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากนักวิชาการที่
ไดรับการยอมรับ เชน ธนสาร บัลลังกปทมา [10] สุดา ทัพสุวรรณ [11] วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ  [12] เลิศชาย 
ปานมุข [13] สมโภชน อเนกสุข [14] ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของทุกฝาย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษา
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที ่ตั้งไว ซึ ่งสามารถทําไดทั้งทางตรง คือรวมเปนคณะทํางาน และทางออม ไดแก รวมวาง
แนวทาง นโยบาย โดยมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือหลายขั้นตอน ตลอดจนทุกขั้นตอนก็
ได และเม่ือนําวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในกระบวนการมีสวนรวม จึงเปนการรวมแสวงหาความรู ความจริง
ที่ถูกตอง เชื่อถือได ตรวจสอบได โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร จากกลุมบุคคลที่เขามารวมกันเรียนรูเพื่อรูจักตัวเอง ชุมชน 
ส่ิงแวดลอม ทําใหเห็นปญหาของตัวเอง และเห็นทางแกหรือทางออกจากปญหารวมกัน โดยลงมือปฏิบัติจริง ไดผลจริง 
ตลอดจนแกปญหาไดจริง  

ในดานการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และส่ือการอานเน้ือหาทองถิ่น เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎี
ที่เก่ียวของจากหนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับ เชน แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [15] 
จารุณี ยอดกัณหา [16 ]สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย [17] ถวัลย มาศจรัส [18] สมพร จารุนัฎ [19] ทาวาเรส และคาวาลคานทิ 
(Tavares and Cavalcanti) [20] โพสท และราเท็ต  (Post and Rathet)  [21] เนส (Ness) [22] และ ปยรัฎธ ปูทา 
[23] ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา หนังสืออานเพิ่มเติม เปนหนังสือที่จัดทําขึ้น เพื่อใหนักเรียนใชอานประกอบหรืออานเพิ่มเติม โดยอาน
ไดทั้งในเวลาและนอกเวลา ตามความเหมาะสมของวัยและ ความสามารถในการอานของแตละคน เปนการเพิ่มพูนหรือเสริม
ความรูและประสบการณตางๆ ใหกวางขวาง ทั้งกอใหเกิดความสนใจและความเพลิดเพลินแกผูอาน เปนส่ือที่สงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ใชเวลาอยางสรางสรรค มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรียนรูจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน และแหลง
อ่ืนๆ ซ่ึงการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมตองคํานึงถึงวัยและวุฒิภาวะ ตลอดจนความรูและประสบการณเดิมของผูอานหนังสือ 



The 5th NPRU National Academic Conference 2013   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 18 – 19 July 2013 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย_49 

เพื่อใหหนังสือที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมทั้งดานเน้ือหา ภาพประกอบ รูปเลม สีสัน ระดับภาษาที่ใช หนังสืออานเพิ่มเติมน้ัน
จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และใชเปนส่ือการอานที่ชวยสงเสริมการเรียนรูไดอยางดีดวยผูเรียนสามารถนํามาเรียนรูไดงาย 
และเปนส่ือพื้นฐานจําเปนในการเรียนรูที่ควรจัดมีไวสําหรับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเน้ือหาสาระเก่ียวกับทองถิ่นจะมี
ประโยชนตอผูเรียนยิ่งขึ้น ดวยสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และพัฒนาสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต  

สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนการรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวของจากนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับ เชน ไพศาล หวังพานิช [24] ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ [25] พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ [26] ตลอดจน ภัทรา นิคมานนท [27] อาจสรุปแนวคิดสําคัญไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวัด                                                                            
การเปล่ียนแปลงและประสบการณการเรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด โดย
ใชแบบทดสอบทางดานเน้ือหาวิชาและดานการปฏิบัติ แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตละชนิดมี
จุดมุงหมายและขีดความสามารถในการทดสอบที่แตกตางกัน ผูใชแบบทดสอบตองพิจารณาวาควรใชแบบทดสอบใดจึงจะ
ถูกตองและเหมาะสมตามความตองการ การจําแนกประเภทของแบบทดสอบจึงชวยใหเขาใจและเลือกแบบทดสอบได
ถูกตองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการจําแนกแบบทดสอบสามารถทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวาจะใชเกณฑอะไรในการจําแนก  

ในสวนของงานวิจัยและวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ไดมีการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาอังกฤษที่มีนักวิจัยอ่ืนศึกษาไว เชน การพัฒนาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษดวยตนเอง เรื่องทองถิ่นโคราช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา [28] การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง รูรักษ                 
บานหนองแมนา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน                        
บานหนองแมนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 2  [29] รายงานการสรางและพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Grandfather Shares his Wisdom of Basket Making กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 [30] การสรางและใชหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง Travel In Trang [31] การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 [32] และ การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาอังกฤษ ชุด My Town สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร ี [33]      

ดังน้ันการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีสวนรวมทั้งผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
ชุมชน พระสงฆ และปราชญทองถิ่น จึงเปนแนวทางสําคัญในการแสวงหาองคความรูจากทองถิ่นรวมกัน เปนการเรียนรูจาก
แหลงความรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน และแหลงอ่ืนๆ ทําใหผูเรียนไดรับประโยชน เกิดความสมดุลระหวางความรูทักษะ 
และลักษณะชีวิตที่ดีงาม สามารถนําความรูมาประยุกตใหเขากับบริบทในชีวิตจริงหรือสภาพแวดลอมในทองถิ่นได อีกทั้งสราง
ความตระหนักในคุณคาของทองถิ่นชุมชน โดยสามารถเผยแพรสูสากลได หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษที่ ใหความรู
เก่ียวกับชุมชนทองถิ่นจึงใหประโยชนและคุณคาเปนอยางยิ่ง 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
   

การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดวยการจัดเวทีชุมชนเพื่อ
รวมทําแผนที่มโนทัศน การสัมภาษณ การทัศนศึกษาในสถานที่จริง และการประกวดความเรียงของนักเรียน โดยกําหนดกลุม
ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การดําเนินงานวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม               

ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 82 คน และ ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูนําชุมชน 
พระภิกษุสงฆ ปราชญทองถิ่น ตลอดจนชาวชุมชนศาลาตึก ตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยกลุม
ตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวน
นักเรียน 28 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จากจํานวนหองเรียน 3 หองเรียน สุมหองเรียน
มา 1 หองเรียน 
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3.2 การดําเนินการวิจัย 
3.2.1 การศึกษาบริบทชุมชนและการมีสวนรวม โดย 1) ศึกษาบริบทชุมชนและโรงเรียน 2) ศึกษาเอกสาร

ความรูที่เก่ียวของกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และการวิจัยทองถิ่น 3) ประชุมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
เรื่องการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 4) สรางกรอบความคิดในการสราง
หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกับบริบทชุมชนโดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ผูบริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผูนําชุมชน เจาอาวาสวัดศาลาตึก ปราชญทองถิ่น และชาวชุมชนศาลาตึก โดยใชกรอบคําถามในการ
สัมภาษณ และการพูดคุยเพื่อรวมหาขอมูลบริบททองถิ่น 5) กําหนดโครงสรางของหนังสืออานเพิ่มเติมรวมกันโดยการทํา
แผนที่มโนทัศน (mind mapping) ไดประเด็นหลัก คือ ก. ขอมูลทั่วไปของชุมชนศาลาตึก ข. ตํานานพลับพลาศาลาตึก และ
ประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนศาลาตึก ค. วิถีชีวิตของชาวชุมชนศาลาตึก 

3.2.2 การสรางและทดลองเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ก. หนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก จํานวน 3 บท ข. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 
สําหรับทดสอบกอนการใชและหลังการใชหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ค. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก จํานวน 1 ฉบับ 2) การสรางและทดลองเครื่องมือ 3 ชุด 
กลาวคือ ก. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นําแผนที่มโนทัศนมากําหนดเนื้อหาหัวขอเรื่องในหนังสือ 
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการสอน และจัดการเรียนการสอน โดยจัดทําเปนกรอบโครงรางและ
บทเรียนเบื้องตนในหนังสืออานเพิ่มเติม นําบทเรียนเบื้องตนในหนังสืออานเพิ่มเติม ไปใชแสวงหาความรูจริงในชุมชน สราง
กรอบและประเด็นคําถามในการสัมภาษณ และการพูดคุยกันระหวางนักเรียน และชาวชุมชนศาลาตึก ตลอดจนเพื่อนํามาใชใน
การเขียนประกวดความเรียง เรื่อง “ศาลาตึกบานฉัน” ในโครงการ “สูฝนผูชวยนักวิจัยนอย” นําผลการเรียนรูมาสรางเปน
หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ชุมชนศาลาตึก ที่สมบูรณ โดยผานการตรวจสอบ
ในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของระดับภาษาอังกฤษ จากหัวหนาหมวดวิชาภาษาอังกฤษและครูผูสอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ตลอดจนผานการตรวจสอบและปรับปรุงความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ และมอบหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ชุมชนศาลา
ตึก จํานวน 3 บท ซ่ึงใชเวลาเรียนบทละ 3 คาบ คือ ไดแก Lesson 1 What is Sala Tuek? Lesson 2 Sala Tuek Legends 
and History และ Lesson 3 Sala Tuek Today ใหครูผูสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นําไปใชสอน 
ข. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย ศึกษาแนวทางในการสรางแบบทดสอบและลักษณะการวัดและ
ประเมินผลการอาน จากเอกสารและตําราตางๆ ที่เก่ียวของ สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอาน โดยครูผูสอนรวม
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด และครูผูสอนนําขอสอบที่รวมวิเคราะห
แลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องชุมชนศาลาตึก (The Story of 
the Sala Tuek Community) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตลอดจนแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 3 บท 
ไดแก ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก การจับคูคําศัพทกับภาพ การเติมคํา และการเลือกตอบถูก-ผิด ใหครูผูสอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นําไปใชสอน และ ค.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยศึกษาแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและตําราตางๆ ที่เก่ียวของ สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นโดยการ
วิเคราะหดานเน้ือหาและภาษา รูปแบบของหนังสือ การประเมินผล ลักษณะกิจกรรม โดยครูผูสอนรวมตรวจสอบความ
เหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษาแลวครูผูสอนนําแบบสอบถามความคิดเห็นที่รวมกันวิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยครูผูสอนไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห
ขอมูล ดังน้ีทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียน (pre-test) โดยใชเวลาทดสอบ
บทเรียนละ 15 นาที ใชหนังสืออานเพิ่มเติมในการเรียน บทเรียนละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 3 บท ใชเวลา 9 คาบ และ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเรียน ดวยหนังสืออานเพิ่มเติม (post-test) โดยใช
เวลาบทเรียนละ 15 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนเรียน (pre-test) แลวนํา
กระดาษคําตอบไปตรวจและบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการ
เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมโดยใช t-test แบบจับคู และประเมินผลการเรียนรูจากการทดสอบความรูกอนและหลังการ
เรียนการสอน คาสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คามัธยฐาน คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการประเมินความ
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การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
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คิดเห็นในการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษจากการตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
4. ผลการดําเนินงาน 
 

4.1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนศาลาตึก พบวาประกอบไปดวย หมูที่ 2 บานหวยรางเกตุ หมูที่ 9 บานศาลาตึก 
และหมูที่ 16 บานหนองหญาปลอง  ในเขตตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม พบวา ชุมชนน้ีตั้งชื่อชุมชนจากโบราณสถานที่มีชื่อวา พลับพลาศาลาตึก โดยมีเน้ือที่จํานวน 1ไร 3 งาน 68 ตารางวา พลับพลา
ศาลาตึกแหงน้ีเดิมเคยเปนอาคารที่พักแรมระหวางทางสําหรับผูที่จะเดินทางไปนมัสการพระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี                  
ตัวอาคารสรางโดยกออิฐถือปูน เปนฐานส่ีเหล่ียม มีขนาดกวางประมาณ 10 เมตร ยาว 20 เมตร เปนศาลาขนาด 10 
หอง มีลักษณะสูงและประตูทางเขามีขนาดเล็กเพื่อปองกันไมใหเสือเขาไปทํารายผูที่มาพักในศาลา ปจจุบันพลับพลาศาลาตึก 
อยูในสภาพทรุดโทรม ไมมีการใชประโยชน ชาวชุมชนศาลาตึกเชื่อกันวาพลับพลาศาลาตึกสรางเม่ือครั้งที่พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ยังทรงผนวชอยูและจะเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี แต
เน่ืองจากเสนทางน้ีเปนปาไผขนาดใหญ มีสัตวดุรายมากมาย เชน เสือและง ูจึงทรงประทับแรมระหวางทางที่พลับพลาศาลาตึก 
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองคเคยเสด็จมาประทับแรมที่พลับพลาแหงน้ี
เชนกัน กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ดังปรากฏขอความที่กลาวถึงพลับพลาหวย
กระบอกในหนังสือพระราชนิพนธเสด็จประพาสไทรโยคของพระองค ชาวชุมชนศาลาตึกเชื่อกันวาพลับพลาหวยกระบอกก็คือ
พลับพลาศาลาตึกในปจจุบัน เน่ืองจากพลับพลาศาลาตึกอยูติดกับคลองหวยกระบอก อันเปนคลองธรรมชาติที่เปนแหลงนํ้า
แหงสําคัญครั้งอดีตถึงปจจุบัน โดยชื่อคลองหวยกระบอกนั้นสันนิษฐานวาอาจมาจากการที่ชาวบานในสมัยนั้นใช
กระบอกไมไผซ่ึงเปนวัสดุที่หาไดงายดวยพื้นที่ น้ีเปนปาไผ มาใชเปนภาชนะตักนํ้าจากคลองหวยกระบอกแหงน้ีน่ันเอง   

ชุมชนศาลาตึกในอดีตไมมีบานเรือนมากนัก ดวยแตกอนจะมีแตปา มีสัตวดุรายมากมาย เชน เสือโครง งู                     
แตปจจุบันชุมชนนี้ไดพัฒนาขึ ้นมาเรื ่อยๆ เริ ่มมีผู คนมากมายอพยพเขามาอาศัยอยู  เดิมทีที ่ด ินที ่ชาวบานอาศัยตั ้ง
บานเรือนนั้นหลวงพอลําเจียก (พระครูสิทธิชัยวิศาล) อดีตเจาอาวาสวัดศาลาตึก ไดแบงพื้นที่สวนหน่ึงใหชาวบานเพื่อตั้ง
หลักปกฐานรวมกันเปนชุมชน หลังจากที่ไดยกที่ดินของทานเพื่อใชสรางวัดศาลาตึก หลวงพอลําเจียกเปนพระสงฆที่
เครงครัดในพระธรรมวินัย อีกทั้งเปนเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงมาก ทานไดสรางวัตถุมงคลตางๆ ที่เปนเครื่องรางชั้นสูง
และเปนพุทธคุณที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชน พระเครื่อง ตะกรุดหวาย ตะกรุดลูกอม และหวายคาดเอว ตลอดจนการ
สักยันตจระเข ทานมีชื่อเสียงทําใหเปนที่รูจักและศรัทธาของผูคนมากมาย วัดจึงมีรายไดมีทุนในการพัฒนาวัดและชุมชน 
หลวงพอลําเจียกไดสรางอุโบสถวัดศาลาตึกเม่ือป พ.ศ. 2520 สรางเมรุวัดศาลาตึกเม่ือป พ.ศ. 2525 และเริ่มสรางกําแพง
วัดในป พ.ศ. 2536 รวมถึงสรางถนนคอนกรีตเขาวัดศาลาตึกดวย นอกจากนี้หลวงพอลําเจียกยังเปนผูริเริ่มสรางโรงเรียน
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ตลอดจนโรงเรียนศาลาตึกวิทยาในเน้ือที่ธรณีสงฆเพื่อเด็กๆ ในชุมชนและบริเวณใกลเคียง จะได
สะดวกในการเดินทางมาเรียน ตลอดจนสรางถนนคอนกรีตเขาโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สรางสะพานขามฝงหวย 
และสรางแทงกนํ้าใหชาวชุมชน ทานจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนศาลาตึก ปจจุบันวัดศาลาตึกมีพระอธิการ
ปญญา สิริปญโญ เปนเจาอาวาส 

ในดานวิถีชีวิต ชุมชนศาลาตึกเปนชุมชนเกษตรกรรมหรือสังคมเกษตรกรรม เดิมอาชีพหลักคือการทํานา แต
ปจจุบันมีการปลูกพืชและเล้ียงสัตวอยางหลากหลาย ไดแก การปลูกออย ขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง ตลอดจนผักและไม
ผลตางๆ การเล้ียงสุกร การเล้ียงโคเน้ือและโคนม โดยออยเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากเปนอันดับหนึ่งในชุมชนศาลาตึก  
ในดานชาวชุมชน พบวาชาวศาลาตึกเปนคนอัธยาศัยดี ยิ้มงาย เปนกันเอง ใชชีวิตเรียบงายและพอเพียงทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน รักกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีนํ้าใจตอกัน รูจักแบงปนกัน ขยันทํามาหากิน ไมวางานหนักหรืองานเบา ชุมชนศาลาตึก
จึงเปนชุมชนที่สงบสุข มีวิถีชีวิตที่เรียบงายสอดรับกับธรรมชาติ โดยมีวัดศาลาตึกเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและศรัทธา 
ตลอดจนเปนศูนยรวมของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ชาวชุมชนจํานวนมากยังคงทําบุญตักบาตรทุกเชา และ
จะไปทําบุญทุกวันพระที่วัด อีกทั้งปฏิบัติธรรม ฟงเทศน ทําบุญใสบาตร น่ังสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ บางคนถือศีลและพักคางที่
วัดเพื่อปฏิบัติธรรม นอกจากน้ีชาวชุมชนจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของวัดและของชุมชนอยางดียิ่ง ถามีงานใดที่สําคัญ ชาว
ชุมชนศาลาตึกก็จะจัดอยางยิ่งใหญ และถามีวันสําคัญใดๆ ก็ตาม ชาวชุมชนจะไปรวมงานพิธีน้ันๆ เสมอ 
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ดังน้ันหนังสืออานเพิ่มเติมที่ไดพัฒนาขึ้นมาจึงประกอบไปดวยเน้ือหาจํานวน 3 บท กลาวคือ 1. บริบททั่วไปของ
ชุมชนศาลาตึก  (Lesson 1 What is Sala Tuek?) 2. ประวัติและตํานานของพลับพลาศาลาตึก (Lesson 2 Sala Tuek 
Legends and History) และ 3. ศาลาตึกวันน้ี (Lesson 3 Sala Tuek Today) 

4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Story of the Sala Tuek Community ของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 จํานวน 28 คน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จํานวน 30 ขอ คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 7.45 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.33 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคาเฉล่ียกอนไดรับการสอน 

4.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมของ
นักเรียนกลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม จํานวน 28 คน ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Story of the 
Sala Tuek Community ในดานเน้ือหา ส่ือประกอบการเรียน ลักษณะกิจกรรม การประเมินผล คุณประโยชน และการ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 12 ขอ พบวาโดยภาพรวมผูเรียนมีความคิดเห็นตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ 

อยูในระดับดี ( = 4.47, S.D. = 0.58)  
 
5. บทสรุป 
 

การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก (The Story of the Sala Tuek 
Community) ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดวาในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ใหเลือกใชวิธีการสอนและเทคนิคการสอน ส่ือหรือแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงในดานของส่ือการเรียนรู นับเปนเครื่องมือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของ
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และเครือขาย
การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชส่ือควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู ที่
หลากหลายของผูเรียน ดังนั้นการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใชอยางมีคุณภาพจากส่ือตางๆ ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและส่ือสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง การจัดใหมี
แหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั ้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื ่อ
การศึกษาคนควาและการแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก อีกทั้งจัดทํา
และจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผู สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมา
ประยุกตใชเปนส่ือการเรียนรู [34]     

ในดานรูปแบบของหนังสืออานเพิ่มเติม ผูวิจัยเลือกนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบสารคดี ซ่ึงลักษณะของการนําเสนอ
จะตองมีเน้ือหาที่ถูกตอง เปนที่ยอมรับและใหความรู โดยผูวิจัยนําเสนอเน้ือหาที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนศาลาตึก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคความรูที่ไดมาจากการมีสวนรวมของชาวชุมชนศาลาตึกเอง ทั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และหลักสูตรทองถิ่น เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
แลวนํามากําหนดจุดประสงคการเรียนรูดานเน้ือหาภาษาตามหลักสูตร โดยไดแบงเน้ือหาออกเปน 3 บท แตละบทมีความ
สมบูรณในตัวเองและมีความตอเน่ืองกัน อีกทั้งเนนการใชภาพประกอบเน้ือหาที่เปนภาพสีธรรมชาติและเปนภาพจริงของ
ชุมชน เน่ืองจากการใชภาพและเน้ือหาที่มีความสัมพันธกับความรูเดิมของนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับสิ่งที่
เรียน ซ่ึงความรูเดิมจะชวยทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเรียนและเขาใจในสิ่งที่เรียนไดมากกวาเรื่องที่นักเรียนไมมีความรู
เดิมเลย หรืออาจจะใชเวลาในการทําความเขาใจนอยกวาเรื่องที่ไมเคยอานมากอน ดังที่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา [35] 
กลาวไววา การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนรูจากส่ิงที่ใกลตัวไปหาส่ิงที่ไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถดูด
ซับไดเร็วกวา ผูอานที่มีความรูเดิมหรือประสบการณเดิมอยูแลวจะนําไปใชประโยชน ในการอานเรื่องไดดีขึ้น เพราะผูอานจะสามารถ
นําความรูเดิมไปทําความเขาใจกับบทอานใหมไดเปนอยางดี  
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จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  ชุมชนศาลาตึก 
(The Story of the Sala Tuek Community) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตลอดจนผลการแสดงความคิดเห็นตอขอมูลบริบททองถิ่นชุมชนศาลาตึกที่นํามาสรางเปน

หนังสืออานเพิ่มเติมในฐานะแหลงชวยเพิ่มพูนความรูที่ นักเรียนประเมินความพึงพอใจสูงสุด โดยมีคาเฉล่ีย ( ) จํานวน 
4.68 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 ขณะที่คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 7.45  ดังนั้นคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจึงสูงกวาคาเฉล่ียกอนเรียนจํานวนถึง 4.22 
แสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นจากระดับพื้นความรูเดิมได
มาก อีกทั้งชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเรื่องราวชุมชนทองถิ่นไดอยางดี ตลอดจนชวยใหนักเรียนเกิดความตระหนักรูคุณคา
ของชุมชนทองถิ่นในฐานะแหลงความรูที่ใกลตัว ทั้งน้ีเน่ืองจากหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก                      
(The Story of the Sala Tuek Community) ผูวิจัยไดใชเน้ือหาเก่ียวกับชุมชนศาลาตึก ที่ไดจากการปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
ระหวางผูวิจัย ผูเรียน ผูสอน เจาอาวาสวัดศาลาตึก ปราชญทองถิ่นและชาวบานในชุมชน มุงเนนใหผูเรียนไดรูจักสภาพชีวิต 
สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมจริงของทองถิ่น เพื่อใชทรัพยากรทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ของทองถิ่น ตลอดจนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รักทองถิ่น และมีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาทองถิ่น 
ดังที่ บุญมี เณรยอด [36]  ไดกลาวไววา การศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่น จะชวยใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น 
ชวยแกไขปญหาสําคัญของประเทศไดเพราะหลักสูตรจากสวนกลางไมยืดหยุนตามสภาพ เปนการสอนในสิ่งที่ไกลตัว 
มีโอกาสที่จะศึกษาสิ่งรอบตัวนอยมาก ไมเกิดความภูมิใจในเรื่องที่เ กี่ยวของกับชุมชน ดังนั้นมวลประสบการณการ
เรียนรูที่จัดใหสอดคลองกับสภาพความตองการและปญหาของผูเรียนและชุมชนหรือทองถิ่น เพื่อใหสามารถนําความรู              
ไปใชในการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ อาชีพ และสังคมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต จึงมีความจําเปนและสําคัญที่ตองมีการ
ดําเนินการ เพื่อเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมของชุมชนที่เหมาะสมกับทองถิ่น ทําใหเกิดความรู ความ
เขาใจ และความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถนําเอาภูมิปญญา องคความรู และทรัพยากรของทองถิ่น 
มาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด [37]  

อยางไรก็ตาม นอกจากการใชเน้ือหาจากชุมชนทองถิ่นแลว ผูวิจัยไดใหความสําคัญในดานการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมที่
มีระดับภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน มีภาพประกอบสีสันสวยงามและเนนภาพจากแหลงของจริง เพื่อเราความสนใจ
ของนักเรียน นอกจากน้ีผูวิจัยไดจัดหาภาพประกอบการสอนคําศัพทกอนการอานหนังสือเพิ่มเติม อีกทั้งจัดทําคําศัพท
ทายบทโดยใหความหมายเปนภาษาไทย ตลอดจนจัดทําซีดีบันทึกเสียงหนังสืออานเพิ่มเติม โดยเจาของภาษา เพื่อใหนักเรียน
ไดรูจักวิธีอานออกเสียงไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนในดานการฟงและการพูดไดอยางถูกตองในลําดับตอไป                  
เปนการ สรางแรงจูงใจใหเกิดการใฝรูใฝเรียนทั้งเกิดความตระหนัก (awareness) ในคุณคาและอัตลักษณของชุมชนทองถิ่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัดศาลาตึก ในฐานะศูนยรวมทางจิตใจและการดําเนินกิจกรรมของชาวชุมชนมาอยางตอเนื่องยาวนาน  
ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในพลับพลาศาลาตึก โบราณสถานที่บอกถึงประวัติความเปนมาของชุมชนทองถิ่น อันจัก
สงผลใหเกิดความตองการที่จะเผยแพร และถายทอดเรื่องราวของชุมชนตนสูสังคมไทยและสังคมโลก ดวยการ
ประยุกตใชกับองคความรูภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป ดังน้ันส่ิงที่ควรดําเนินการตอ อาจไดแก การจัดทําหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษที่มีการบูรณาการในระหวางกลุมวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนการศึกษาการสรางรูปแบบอ่ืนๆ ของหนังสือ 
เชน การตูน บทเรียนคอมพิวเตอร เปนตน 
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