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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนศาลาตึก และนํามาสรางหนังสืออานเพิ่ ม เติ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
เรื่ อง ชุ ม ชนศาลาตึ ก สําหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรี ย นศาลาตึกวิทยา และเพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอัง กฤษ ตลอดจนเพื่อศึกษาความพึง พอใจจากการใช
หนังสืออานเพิ่มเติม โดยใชการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดวยการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ การทัศนศึกษาในสถานที่จริง และ
การประกวดความเรียงของนักเรียน ผูรวมกระบวนการวิจัย ไดแก ผูวิจัย ผูสอน นักเรียน เจาอาวาสวัดศาลาตึก ปราชญทองถิ่น
ผูนําชุมชน ชาวชุ ม ชนศาลาตึ ก และกลุ ม ตั ว อย า งจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2555
โรงเรี ย นศาลาตึ กวิ ท ยา ตําบลทุ ง ลู กนก อําเภอกําแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม จํานวน 28 คน ในชวงเดือนมกราคม 2554
– สิงหาคม 2555
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ชุ ม ชนศาลาตึ ก มี ป ระวั ต ิ ศ าสตร ท  อ งถิ ่ น ที ่ น า สนใจและมี โ บราณสถานเก า แก คื อ
พลั บ พลาศาลาตึ ก ป จจุ บั นอาคารนี้ เหลือเพีย งสว นฐาน ชุม ชนศาลาตึกเปนชุม ชนเกษตรกรรมที่มีค วามโดดเดนในดาน
การทําไรออย การปลูกขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง และการเลี้ยงวัว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องชุมชนศาลาตึก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ชุมชนศาลาตึก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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.
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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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
หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 มีจุด หมายที่มุง พัฒ นาผูเ รีย นใหเปนคนดี มีปญ ญา
มีค วามสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยยึด หลักวาผูเ รีย นมี ค วามสํ าคัญ ที่สุด และเชื ่อวาทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนกับ ผูเ รีย น และกระบวนการจัดการเรียนรูที่ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดมาตรฐานการเรี ย นรู แ ละตั ว ชี้ วั ด 8 กลุ ม สาระการเรี ย นรู
เพื่ อจุ ด หมายหลั ง จบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน คือ การมีคุณธรรม จริย ธรรม และคานิย มที่พึง ประสงค การเห็นคุณคาของ
ตนเอง ยึด หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มีค วามรูความสามารถในการสื่อสาร การคิ ด การแกปญ หา มีสุข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ตลอดจนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ภูมิ ป ญญาไทย การอนุ รั กษ แ ละพั ฒนาสิ่ง แวดล อม มี จิต สาธารณะที่ มุง ทํ าประโยชนแ ละสร างสิ่ งที่ ดี ง ามในสั ง คม และอยู
รวมกั นอย างมี ค วามสุข ซึ่ ง ในส วนของกลุม สาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ ได กําหนดใหเรี ยนภาษาอังกฤษในทุ กชั้ น [1]
เนื่ องจากภาษาอั ง กฤษเป นภาษาต างประเทศที่ มี บ ทบาทความสํ า คั ญ สู ง ยิ่ ง ด ว ยเป น ภาษากลางหรื อภาษานานาชาติ
(international language) ที่ชนทั่วโลกใชสื่อสารกันอยางแพรหลาย อีกทั้งเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศในบริบทสังคม
โลก อยางไรก็ต าม จากข อมู ลคาสถิ ติพื้ นฐานผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 พบว า วิ ช าหลั ก
นั กเรี ย นได ค ะแนนต่ํา โดยเฉพาะวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ไม ถึ ง 50% ดั ง เช น ปการศึกษา 2551 คะแนนเฉลี่ย
คือ 32.42 คะแนน ปการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยคือ 26.05 คะแนน ปการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยคือ 16.19 คะแนน และ
ปการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยคือ 30.49 คะแนน [2]
ในดานสื่อการเรียนการสอน หนังสืออานเพิ่มเติมเปนรูปแบบหนึ่งของสื่อการเรียนรูประเภทสิ่งพิมพ เปนหนังสือที่มีสาระ
อิงหลั กสูตร สําหรับใหนักเรียนอานเพื่อศึกษาหาความรู เพิ่มเติมด วยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถใน
การอานของแตละคน หนังสือประเภทนี้เคยเรียกกันวา หนังสืออานประกอบ และเปนหนังสือเสริมประสบการณประเภทหนึ่ง
[3] ใชอานไดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรีย น อีกทั้ง เปนสื่อเพื่อการจัด การเรีย นรู ตามหลักสูต รการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีลักษณะจุดเนนเพื่อการคนควาหาความรูดวยตนเอง สามารถจัดทําหรือพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง
ทั้ง ผูเ รีย นและผูส อน รวมทั้ง นําสื่อที่มี อยู รอบตั วมาใชใ นการเรี ยนรู ใหเ ปนไปอย างมีคุ ณค า กระตุ นใหผู เรี ยนรูจักวิ ธีการ
แสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และตอเนื่องตลอดเวลา [4] หนังสืออานเพิ่มเติมจึงเปนเครื่องมือสงเสริ ม
การเรียนรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษาหาความรู หรือแนวคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยตนเอง ทั้ง
ยังชวยสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูอานในการดําเนินชีวิต และนํามาซึ่ง การพัฒ นาใน
ดานตา งๆ สวนในดานเนื ้อหาสาระ ผู ส อนสามารถนํา บริบ ททอ งถิ่น ที่ช ุม ชนมีสว นรว ม มาสรางและใชเ ปนหลัก สูต ร
ทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยใหเนื้อหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ของแตละ
ทองถิ่น อีกทั ้ง สัม พันธส อดคลองกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ทรัพ ยากรมนุษ ย มีจุด มุ ง หมายเนน ใหผู เ รีย นได ใชท รัพยากร
ทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒ นาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น ตลอดจนรูจัก สภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
รักทองถิ่น และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น [5] เนื้อหาสาระและประสบการณบางอยางที่พัฒนาขึ้น เปนการ
สงเสริมหรืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของทองถิ่น [6] ดังนั้น หลักสูตรนี้จึง
สงผลตอกระบวนการพัฒนาทองถิ่น ที่หัวใจของการเกิดกระบวนการทองถิ่นพัฒนาคือ ‘คิดเปน’ ซึ่งตองมองจากสิ่งใกลตัว จากสิ่ง
ที่มีการสะสมเรื่อยมา [7] อีกทั้งสงผลใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดี เพราะการเรียนรูที่ดี ควรเปนการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปยัง
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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สิ่งไกลตัว เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา ผูเรียนมีความรูและประสบการณพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับทองถิ่นใกลตัวผูเรียน [8]
ชุมชนศาลาตึกตั้งอยูในเขตพื้ นที่ ตําบลทุ งลู กนก อํ าเภอกํ าแพงแสน จั งหวั ดนครปฐม ประกอบไปดวยหมู บานจํานวน
3 แหง คือ หมูที่ 2 บานหวยรางเกตุ หมูที่ 9 บานศาลาตึก และหมูที่ 16 บานหนองหญาปลอง จากขอมูลดานสถานศึกษาของตําบล
ทุง ลูกนก พบว าชุ ม ชนศาลาตึ กเป นชุ มชนขนาดใหญ จึง มี โรงเรี ยนถึง 2 ระดั บ กล าวคื อ โรงเรี ย นศาลาตึก สิท ธิชัย วิศ าล
เปด สอนระดับ ชั้นอนุบ าลถึง ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียนศาลาตึ กวิทยา เป ดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึ ง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุมชนนี้นอกจากจะใหภาพของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ วิถีชีวิต ของ
ชาวชุมชนตําบลทุงลูกนก ที่สวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อาทิ การทําไรออย ไรขาวโพด ไรหนอไมฝรั่ง การเลี้ยงวัว ฯลฯ
ไดคลายคลึงกับหมูบานอื่นๆ แลว ยังมีความโดดเดนในดานประวัติศาสตรทองถิ่นที่นาสนใจ ดวยมีโบราณสถานเกาแกที่เรียกวา
พลับพลาศาลาตึก ซึ่งชาวชุมชนเชื่อกันวาสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แตจากหนัง สือ
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 118 ตอนที่พิเศษ 127 ง วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2544 ระบุวา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ใหสรางขึ้น แตดวยเหตุผลที่ตรงกันนั่นคือเพื่อใชเปนที่
แวะพักคางแรมของผูที่จะเดินทางไปนมัสการพระแทนดงรังที่จังหวัดกาญจนบุรี ดวยขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ชุกชุมไปดวยเสือ
และสั ต ว ร าย ป จจุ บั นโรงเรี ย นศาลาตึ กวิ ท ยาทํ าหน าที่ ดู แ ลพลั บ พลาศาลาตึ ก ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณโรงเรีย น [9] ดัง นั ้น
การสรางหนัง สือ อานเพิ่ม เติม วิช าภาษาอั งกฤษ เรื่อง ชุ มชนศาลาตึ ก สํ าหรั บ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 1 ที่ ใชการวิ จัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวาง อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
ตลอดจนผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่นและชาวชุมชนศาลาตึก จึงมีสวนสงเสริมใหเกิดประโยชนในดานองคความรูเกี่ยวกับชุมชน
เกิดความรักความเขาใจในทองถิ่นที่อยูของตน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูอันจักนําไปสูผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถเผยแพรเรื่องราวของชุมชนตนสูสังคมไทยและสังคม
โลกไดในที่สดุ
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เอกสารวิชาการ และผลงานวิจัยหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หลักการในการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา ตลอดจนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของจากนักวิชาการที่
ไดรับการยอมรับ เชน ธนสาร บัลลังกปทมา [10] สุดา ทัพสุวรรณ [11] วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ [12] เลิ ศ ชาย
ปานมุ ข [13] สมโภชน อเนกสุข [14] ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาการศึกษา
ใหเ ปนไปตามวัต ถุป ระสงคที ่ตั้ง ไว ซึ ่ง สามารถทํา ไดทั้ง ทางตรง คือรวมเปนคณะทํ างาน และทางอ อม ไดแ ก รวมวาง
แนวทาง นโยบาย โดยมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือหลายขั้นตอน ตลอดจนทุกขั้นตอนก็
ได และเมื่อนําวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในกระบวนการมีสวนรวม จึงเปนการรวมแสวงหาความรู ความจริง
ที่ถูกตอง เชื่อถือได ตรวจสอบได โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร จากกลุมบุคคลที่เขามารวมกันเรียนรู เ พื่อรูจักตัวเอง ชุม ชน
สิ่งแวดลอม ทําใหเห็นปญหาของตัวเอง และเห็นทางแกห รือทางออกจากปญ หารวมกัน โดยลงมือปฏิบัติจริง ไดผ ลจริง
ตลอดจนแกปญหาไดจริง
ในดานการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และสื่อการอานเนื้อหาทองถิ่น เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของจากหน วยงานที่เกี่ ยวของ ตลอดจนนั กวิชาการที่ ไดรับการยอมรับ เชน แนวคิ ดของกระทรวงศึก ษาธิก าร [15]
จารุณี ยอดกัณหา [16 ]สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย [17] ถวัลย มาศจรัส [18] สมพร จารุนัฎ [19] ทาวาเรส และคาวาลคานทิ
(Tavares and Cavalcanti) [20] โพสท และราเท็ต (Post and Rathet) [21] เนส (Ness) [22] และ ปย รัฎ ธ ปูท า
[23] ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา หนังสืออานเพิ่มเติม เปนหนังสือที่จัดทําขึ้น เพื่อใหนักเรียนใชอานประกอบหรืออานเพิ่มเติม โดยอาน
ไดทั้งในเวลาและนอกเวลา ตามความเหมาะสมของวัยและ ความสามารถในการอานของแตละคน เปนการเพิ่ม พูนหรือเสริม
ความรูแ ละประสบการณตางๆ ใหกวางขวาง ทั้ง กอใหเ กิด ความสนใจและความเพลิดเพลินแกผูอาน เปนสื่อที่สงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใชเวลาอยางสรางสรรค มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรียนรู จากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน และแหลง
อื่นๆ ซึ่งการสรางหนังสืออ านเพิ่มเติมต องคํ านึงถึงวั ยและวุฒิ ภาวะ ตลอดจนความรูและประสบการณเดิ มของผูอานหนังสื อ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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เพื่อใหหนังสือที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา ภาพประกอบ รูปเลม สีสัน ระดับภาษาที่ใช หนังสืออานเพิ่มเติมนั้น
จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และใชเปนสื่อการอานที่ชวยสงเสริมการเรียนรูไดอยางดีดวยผูเรียนสามารถนํามาเรียนรูไดงาย
และเปนสื่อพื้นฐานจําเปนในการเรียนรูที่ควรจัดมีไวสําหรับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทองถิ่นจะมี
ประโยชนตอผูเรียนยิ่งขึ้น ดวยสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และพัฒนาสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต
สําหรับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น และประเภทของการทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เปนการรวบรวมแนวคิ ด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของจากนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับ เชน ไพศาล หวังพานิช [24] ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ [25] พิชิต
ฤทธิ์จรูญ [26] ตลอดจน ภัท รา นิคมานนท [27] อาจสรุ ปแนวคิดสําคั ญไดวา ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวั ด
การเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด โดย
ใช แ บบทดสอบทางด านเนื้ อหาวิ ช าและด านการปฏิ บั ติ แบบทดสอบที่ ใ ช ใ นป จจุ บั นมี ม ากมายหลายชนิ ด แต ล ะชนิ ด มี
จุดมุงหมายและขีดความสามารถในการทดสอบที่แตกตางกัน ผูใชแบบทดสอบตองพิจารณาวาควรใช แบบทดสอบใดจึงจะ
ถูกตองและเหมาะสมตามความตองการ การจําแนกประเภทของแบบทดสอบจึง ชวยใหเ ขาใจและเลือกแบบทดสอบได
ถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจําแนกแบบทดสอบสามารถทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวาจะใชเกณฑอะไรในการจําแนก
ในสวนของงานวิจัยและวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาอังกฤษที่มีนักวิจัยอื่นศึกษาไว เชน การพัฒนาสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษดวยตนเอง เรื่องทองถิ่นโคราช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา [28] การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง รูรักษ
บานหนองแมนา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรีย น
บานหนองแมนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูร ณ เขต 2 [29] รายงานการสรางและพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Grandfather Shares his Wisdom of Basket Making กลุม สาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 [30] การสร า งและใช ห นั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม กลุ ม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
(ภาษาอัง กฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง Travel In Trang [31] การสรางหนัง สืออานเพิ่ม เติม กลุม สาระการเรียนรู
ภาษาต างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สํ าหรับ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 [32] และ การพัฒ นาหนัง สืออานเพิ่ม เติม วิช า
ภาษาอัง กฤษ ชุด My Town สําหรับ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรีย นเทศบาล 3 วัด ไชนาวาส เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [33]
ดังนั้นการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีสวนรวมทั้งผูวิจัย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
ชุมชน พระสงฆ และปราชญทองถิ่น จึงเปนแนวทางสําคัญในการแสวงหาองคความรูจากทองถิ่นรวมกัน เปนการเรียนรูจาก
แหลงความรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน และแหลงอื่นๆ ทําใหผูเรียนไดรับประโยชน เกิดความสมดุลระหวางความรูทักษะ
และลักษณะชีวิตที่ดีงาม สามารถนําความรูมาประยุกตใหเขากับบริบทในชีวิตจริงหรือสภาพแวดลอมในทองถิ่นได อีกทั้งสราง
ความตระหนักในคุณคาของทองถิ่นชุมชน โดยสามารถเผยแพรสูสากลได หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษที่ ใหความรู
เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นจึงใหประโยชนและคุณคาเปนอยางยิ่ง
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดวยการจัดเวทีชุมชนเพื่อ
รวมทําแผนที่มโนทัศน การสั มภาษณ การทัศนศึกษาในสถานที่จริง และการประกวดความเรียงของนักเรียน โดยกําหนดกลุ ม
ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การดําเนินงานวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรี ย นศาลาตึ ก วิ ท ยา ตํา บลทุ ง ลู ก นก อํา เภอกํา แพงแสน จัง หวัด นครปฐม
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 82 คน และ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู นํา ชุ ม ชน
พระภิ กษุ ส งฆ ปราชญ ท องถิ่ น ตลอดจนชาวชุ ม ชนศาลาตึ ก ตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยกลุม
ตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนในภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2555 จํา นวน 1 ห อ งเรี ย น มี จํา นวน
นั กเรี ย น 28 คน โดยใช วิธีการสุ ม แบบกลุม (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
ความรูที่เกี่ยวของกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และการวิจัยทองถิ่น 3) ประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องการสรางหนังสื ออานเพิ่มเติมวิ ชาภาษาอั งกฤษ และการปฏิบัติ การแบบมี สวนรวม 4) สรางกรอบความคิด ในการสรา ง
หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกับ บริบทชุมชนโดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ผูบริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผูนําชุมชน เจาอาวาสวัดศาลาตึก ปราชญทองถิ่น และชาวชุมชนศาลาตึก โดยใชก รอบคํา ถามในการ
สั ม ภาษณ และการพู ด คุ ย เพื่ อ ร ว มหาข อ มู ล บริ บ ทท อ งถิ่ น 5) กําหนดโครงสรางของหนังสืออานเพิ่มเติมรวมกันโดยการทํา
แผนที่มโนทัศน (mind mapping) ไดประเด็นหลัก คือ ก. ขอมูลทั่วไปของชุมชนศาลาตึก ข. ตํานานพลับพลาศาลาตึก และ
ประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนศาลาตึก ค. วิถีชีวิตของชาวชุมชนศาลาตึก
3.2.2 การสรางและทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ก. หนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก จํานวน 3 บท ข. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ใ นการอานภาษาอัง กฤษ
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 พุ ทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรี ยนรูภาษาตางประเทศ นํ าแผนที่ม โนทัศ นม ากําหนดเนื้อหาหัว ขอเรื่องในหนัง สือ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอน และจัดการเรียนการสอน โดยจัดทําเปนกรอบโครงรางและ
บทเรียนเบื้องตนในหนังสืออานเพิ่มเติม นําบทเรียนเบื้องตนในหนังสืออานเพิ่มเติม ไปใชแสวงหาความรูจริงในชุมชน สราง
กรอบและประเด็นคําถามในการสัมภาษณ และการพูดคุยกันระหวางนักเรียน และชาวชุมชนศาลาตึก ตลอดจนเพื่อนํามาใชใน
การเขียนประกวดความเรียง เรื่อง “ศาลาตึกบานฉัน” ในโครงการ “สูฝนผูชวยนักวิจัยนอย” นําผลการเรีย นรูม าสรางเปน
หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ชุม ชนศาลาตึก ที่ส มบูร ณ โดยผานการตรวจสอบ
ในด านเนื้ อหาและความเหมาะสมของระดั บภาษาอั ง กฤษ จากหั วหน าหมวดวิ ชาภาษาอั งกฤษและครู ผู สอนนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ตลอดจนผานการตรวจสอบและปรับปรุงความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ และมอบหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาป ที่ 1 เรื่ อ ง ชุมชนศาลา
ตึก จํานวน 3 บท ซึ่งใชเวลาเรียนบทละ 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. การสร างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น โดย ศึ กษาแนวทางในการสร างแบบทดสอบและลักษณะการวั ดและ
ประเมินผลการอาน จากเอกสารและตําราตางๆ ที่เ กี่ยวของ สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอาน โดยครูผู สอนรวม
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด และครูผูสอนนําขอสอบที่รวมวิเคราะห
แลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องชุมชนศาลาตึก (The Story of
the Sala Tuek Community) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตลอดจนแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 3 บท
ไดแก ปรนั ยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก การจับคูคําศัพทกับภาพ การเติม คํา และการเลือกตอบถูก -ผิด ใหครูผูสอนนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นําไปใชสอน และ ค.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยศึ ก ษาแนวทางในการ
สร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น จากเอกสารและตํา ราต างๆ ที่เกี่ ยวของ สรางขอความที่แ สดงความคิด เห็นโดยการ
วิเคราะหดานเนื้อหาและภาษา รูปแบบของหนังสือ การประเมินผล ลักษณะกิจกรรม โดยครูผูส อนรวมตรวจสอบความ
เหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษาแลวครูผูสอนนําแบบสอบถามความคิดเห็นที่รวมกันวิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยครูผูสอนไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียน (pre-test) โดยใชเวลาทดสอบ
บทเรียนละ 15 นาที ใชหนังสืออานเพิ่มเติมในการเรียน บทเรียนละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 3 บท ใชเวลา 9 คาบ และ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเรียน ดวยหนังสืออานเพิ่มเติม (post-test) โดยใช
เวลาบทเรี ย นละ 15 นาที ซึ่ ง เป นแบบทดสอบฉบั บ เดี ย วกั นกั บ แบบทดสอบที่ ใ ช ท ดสอบก อนเรี ย น (pre-test) แล วนํ า
กระดาษคําตอบไปตรวจและบั น ทึ ก คะแนนเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ก อ นและหลั ง การ
เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมโดยใช t-test แบบจับคู และประเมินผลการเรีย นรูจากการทดสอบความรูกอนและหลัง การ
เรีย นการสอน คาสถิติที่ใช ได แก คารอยละ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และค าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรั บการประเมิ นความ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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คิดเห็นในการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษจากการตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใ ช ไดแ ก ค า เฉลี่ ย และ
ค าส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนศาลาตึก พบวา ประกอบไปดวย หมูที่ 2 บานหวยรางเกตุ หมูที่ 9 บานศาลาตึก
และหมูที่ 16 บานหนองหญาปลอง ในเขตตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม พบวา ชุมชนนี้ตั้งชื่อชุมชนจากโบราณสถานที่มีชื่อวา พลับพลาศาลาตึก โดยมีเนื้อที่จํานวน 1ไร 3 งาน 68 ตารางวา พลับพลา
ศาลาตึกแหงนี้เดิมเคยเปนอาคารที่พักแรมระหวางทางสําหรับ ผูที่จะเดินทางไปนมัส การพระแทนดงรัง จัง หวัด กาญจนบุรี
ตัวอาคารสรางโดยก ออิ ฐ ถื อปู น เป นฐานสี่ เ หลี่ ย ม มี ข นาดกว างประมาณ 10 เมตร ยาว 20 เมตร เป นศาลาขนาด 10
หอง มีลักษณะสูงและประตูทางเขามีขนาดเล็กเพื่อปองกันไมใหเสือเขาไปทํารายผูที่ม าพักในศาลา ปจจุบันพลับพลาศาลาตึก
อยูใ นสภาพทรุดโทรม ไมมีการใชประโยชน ชาวชุมชนศาลาตึกเชื่อกันวาพลับพลาศาลาตึกสรางเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ยังทรงผนวชอยูและจะเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี แต
เนื่องจากเสนทางนี้เปนปาไผขนาดใหญ มีสัตวดุรายมากมาย เชน เสือและงู จึงทรงประทับแรมระหวางทางที่พลับพลาศาลาตึก
ตอมาในสมั ย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ช กาลที่ 5 พระองค เ คยเสด็ จมาประทั บ แรมที่ พลับพลาแหงนี้
เชนกัน กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ดังปรากฏขอความที่กลาวถึงพลั บ พลาหวย
กระบอกในหนังสือพระราชนิพนธเสด็จประพาสไทรโยคของพระองค ชาวชุมชนศาลาตึกเชื่อกันวาพลั บ พลาหวยกระบอกก็คือ
พลับพลาศาลาตึกในปจจุบัน เนื่องจากพลับพลาศาลาตึกอยูติดกับคลองหวยกระบอก อันเปนคลองธรรมชาติที่เปนแหลงน้ํา
แหงสําคัญครั้งอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น โดยชื่ อ คลองห ว ยกระบอกนั้ น สั น นิ ษ ฐานว า อาจมาจากการที่ ช าวบ า นในสมั ย นั้ น ใช
กระบอกไม ไ ผ ซึ่ง เป นวั ส ดุ ที่ ห าได ง ายด วยพื้ นที่ นี้เ ป นป าไผ มาใช เ ป นภาชนะตั ก น้ํา จากคลองหวยกระบอกแหงนี้นั่นเอง
ชุ ม ชนศาลาตึ ก ในอดี ต ไม มี บ า นเรื อ นมากนั ก ด วยแต ก อ นจะมี แ ต ป า มี สั ต ว ดุ ร ายมากมาย เช น เสื อ โคร ง งู
แตป จ จุบ ัน ชุม ชนนี ้ไ ดพ ัฒ นาขึ ้น มาเรื ่อ ยๆ เริ ่ม มีผู ค นมากมายอพยพเขา มาอาศัย อยู  เดิม ทีที ่ด ิน ที ่ช าวบา นอาศัย ตั ้ง
บานเรือนนั ้นหลวงพอ ลํ าเจีย ก (พระครู สิทธิ ชัยวิศ าล) อดีตเจาอาวาสวั ดศาลาตึก ได แ บงพื้นที่สวนหนึ่งใหชาวบานเพื่อตั้ ง
หลั กป กฐานรวมกั นเป นชุ มชน หลัง จากที่ ไ ด ย กที่ ดิ นของท านเพื่ อใช ส ร างวั ด ศาลาตึ ก หลวงพ อ ลํ า เจี ย กเป น พระสงฆ ที่
เคร ง ครั ด ในพระธรรมวิ นัย อี กทั้ ง เป นเกจิ อาจารย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก ทานไดส รางวัต ถุม งคลตางๆ ที่เ ปนเครื่องรางชั้นสูง
และเปนพุท ธคุณที่มีค วามศักดิ์สิท ธิ์ม าก เชน พระเครื่อง ตะกรุด หวาย ตะกรุด ลูกอม และหวายคาดเอว ตลอดจนการ
สักยันตจระเข ทานมีชื่อเสียงทําใหเปนที่รูจักและศรัทธาของผูคนมากมาย วัด จึง มีร ายไดมีทุนในการพัฒ นาวัด และชุม ชน
หลวงพ อลําเจี ย กได ส ร างอุ โ บสถวั ด ศาลาตึ กเมื่ อป พ.ศ. 2520 สรางเมรุวัดศาลาตึกเมื่อป พ.ศ. 2525 และเริ่มสรางกําแพง
วัดในป พ.ศ. 2536 รวมถึงสรางถนนคอนกรีตเขาวัดศาลาตึกดวย นอกจากนี้ห ลวงพอลําเจีย กยัง เปนผูริเ ริ่ม สรางโรงเรีย น
วัด ศาลาตึก สิทธิชัยวิศาล ตลอดจนโรงเรียนศาลาตึกวิทยาในเนื้อที่ธรณีสงฆเพื่ อเด็กๆ ในชุมชนและบริเวณใกลเคียง จะได
สะดวกในการเดินทางมาเรียน ตลอดจนสรางถนนคอนกรีตเขาโรงเรีย นวัด ศาลาตึกสิท ธิชัย วิศ าล สรางสะพานขามฝงหวย
และสรางแทงกน้ําใหชาวชุมชน ทานจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒ นาชุมชนศาลาตึก ปจจุบันวัด ศาลาตึกมีพ ระอธิการ
ปญญา สิริปญโญ เปนเจาอาวาส
ในด านวิ ถี ชี วิต ชุ ม ชนศาลาตึ กเป น ชุ มชนเกษตรกรรมหรื อสั ง คมเกษตรกรรม เดิ ม อาชี พ หลั กคื อการทํ านา แต
ปจจุบันมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวอยางหลากหลาย ไดแ ก การปลูกออย ขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง ตลอดจนผักและไม
ผลตางๆ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคเนื้อและโคนม โดยออยเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากเปน อั น ดั บ หนึ่ ง ในชุ ม ชนศาลาตึ ก
ในดานชาวชุมชน พบวาชาวศาลาตึกเปนคนอัธยาศัย ดี ยิ้ม งาย เปนกันเอง ใชชีวิต เรีย บงายและพอเพีย งทั้ง ในอดีต และ
ปจจุบัน รักกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีน้ําใจตอกัน รูจักแบงปนกัน ขยันทํามาหากิน ไมวางานหนักหรืองานเบา ชุม ชนศาลาตึก
จึงเปนชุมชนที่สงบสุข มีวิถีชีวิตที่เรียบงายสอดรับกับธรรมชาติ โดยมี วั ด ศาลาตึ ก เป น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจและศรั ท ธา
ตลอดจนเป นศู นย ร วมของการดําเนิ นกิ จกรรมตางๆ ของชุมชน ชาวชุม ชนจํานวนมากยัง คงทําบุญ ตักบาตรทุกเชา และ
จะไปทําบุญทุกวันพระที่วัด อี กทั้ ง ปฏิ บั ติ ธรรม ฟ ง เทศน ทําบุญใสบาตร นั่งสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ บางคนถือศีลและพักคางที่
วัดเพื่อปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ชาวชุมชนจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของวัดและของชุมชนอยางดียิ่ง ถามีงานใดที่สําคัญ ชาว
ชุมชนศาลาตึกก็จะจัดอยางยิ่งใหญ และถามีวันสําคัญใดๆ ก็ตาม ชาวชุมชนจะไปรวมงานพิธีนั้นๆ เสมอ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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ดังนั้นหนัง สืออานเพิ่มเติมที่ไ ดพัฒนาขึ้ นมาจึงประกอบไปดวยเนื้อหาจํานวน 3 บท กลาวคือ 1. บริบททั่วไปของ
ชุมชนศาลาตึก (Lesson 1 What is Sala Tuek?) 2. ประวัติและตํานานของพลับพลาศาลาตึก (Lesson 2 Sala Tuek
Legends and History) และ 3. ศาลาตึกวันนี้ (Lesson 3 Sala Tuek Today)
4.2 ผลการศึ กษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นก อนและหลังการเรี ยนดวยหนัง สืออาน
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Story of the Sala Tuek Community ของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 จํานวน 28 คน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จํานวน 30 ขอ คะแนนวั ด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.69 คะแนนวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียน มี คาเฉลี่ยเทากับ 7.45 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 1.33 และคะแนนวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น ก อนเรียนและหลัง เรีย นมีค วามแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนไดรับการสอน
4.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น ของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมของ
นักเรียนกลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม จํานวน 28 คน ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Story of the
Sala Tuek Community ในดานเนื้อหา สื่อประกอบการเรียน ลักษณะกิจกรรม การประเมินผล คุณประโยชน และการ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 12 ขอ พบวาโดยภาพรวมผูเรียนมีความคิดเห็นตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ
อยูในระดับดี (  = 4.47, S.D. = 0.58)
5. บทสรุป
การสร างหนั ง สื ออ านเพิ่ ม เติ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษ เรื่ อง ชุ ม ชนศาลาตึ ก (The Story of the Sala Tuek
Community) ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับ หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ที่กําหนดวาในการ
ออกแบบการจั ดการเรียนรู ใหเลื อกใชวิธีการสอนและเทคนิ คการสอน สื่อหรือ แหลงเรีย นรู การวัดและประเมินผลเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งในดานของสื่อการเรียนรู นั บเปนเครื่องมือสงเสริ ม
สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ให ผู เ รี ย นเข าถึ ง ความรู ทั กษะกระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานของ
หลั กสู ต รได อย างมี ประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย
การเรี ย นรู ตางๆ ที่ มี ใ นท องถิ่ น การเลื อกใช สื่ อควรเลื อกให มี ค วามเหมาะสมกั บ ระดั บ พั ฒ นาการ และลี ล าการเรีย นรู ที่
หลากหลายของผูเ รีย น ดัง นั้นการจัด หาสื่อการเรีย นรู ผูเ รีย นและผูส อนสามารถจัด ทําและพัฒ นาขึ้นเอง หรือปรับปรุ ง
เลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยา งแทจริง การจัดใหมี
แหล งการเรียนรู ศูนย สื่อการเรีย นรู และเครื อ ข า ยการเรี ย นรู ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ้ ง ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชน เพื ่ อ
การศึ ก ษาค น คว า และการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก อีกทั้งจัดทํา
และจัด หาสื่อการเรีย นรูสําหรับ การศึกษาคนคว าของผูเ รีย น เสริม ความรูใ หผู ส อน รวมทั้ง จัด หาสิ่ง ที่มีอยูใ นทองถิ่นมา
ประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู [34]
ในดานรูปแบบของหนังสื ออานเพิ่มเติม ผู วิจัยเลือกนํ าเสนอเนื้อหาในรู ปแบบสารคดี ซึ่ง ลักษณะของการนํ าเสนอ
จะต องมี เนื้ อหาที่ ถู กต อง เป นที่ ยอมรั บและให ความรู โดยผู วิจัยนํ าเสนอเนื้ อหาที่ สอดคล องกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนศาลาตึ ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคความรูที่ไดมาจากการมีสวนรวมของชาวชุมชนศาลาตึกเอง ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และหลักสูตรทองถิ่น เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
แลวนํามากําหนดจุดประสงคการเรียนรูดานเนื้อหาภาษาตามหลักสูตร โดยไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 บท แตละบทมีความ
สมบูรณ ในตัวเองและมีความตอเนื่ องกัน อีกทั้ง เนนการใชภ าพประกอบเนื้ อหาที่ เปนภาพสีธรรมชาติ และเป นภาพจริงของ
ชุมชน เนื่องจากการใชภาพและเนื้อหาที่มีความสัมพันธกับความรูเดิมของนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับ สิ่ง ที่
เรียน ซึ่งความรูเดิมจะชวยทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเรีย นและเขาใจในสิ่ง ที่เ รีย นไดมากกวาเรื่องที่นักเรียนไมมีความรู
เดิมเลย หรืออาจจะใชเวลาในการทําความเขาใจนอยกวาเรื่องที่ไมเคยอานมากอน ดัง ที่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา [35]
กล าวไว วา การเรี ย นรู ที่ ดี ค วรจะเรี ย นรู จากสิ่ ง ที่ ใ กล ตั วไปหาสิ่ ง ที่ ไ กลตั ว เพราะเป น กระบวนการเรี ย นรู ที่ ส ามารถดู ด
ซั บ ได เ ร็ วกว า ผูอานที่มีความรูเดิมหรือประสบการณเดิมอยูแลวจะนําไปใชประโยชน ในการอานเรื่องไดดีขึ้น เพราะผูอานจะสามารถ
นําความรูเดิมไปทําความเขาใจกับบทอานใหมไดเปนอยางดี
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยหนัง สืออานเพิ่ม เติม วิช าภาษาอัง กฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก
(The Story of the Sala Tuek Community) มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลัง การเรี ยนสูงกว ากอนการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตลอดจนผลการแสดงความคิดเห็นตอขอมูลบริ บ ทท อ งถิ่ น ชุ ม ชนศาลาตึ ก ที่ นํา มาสร า งเป น
หนั ง สื ออ านเพิ่ ม เติ ม ในฐานะแหล ง ช วยเพิ่ ม พู นความรู ที่ นักเรียนประเมินความพึงพอใจสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย (  ) จํานวน
4.68 และคะแนนวั ด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 ขณะที่คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน มี คาเฉลี่ ยเทากั บ 7.45 ดัง นั้น คาเฉลี ่ย ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง เรียนจึ งสูงกว าคาเฉลี่ยกอนเรียนจํ านวนถึ ง 4.22
แสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นจากระดับพื้นความรูเดิมได
มาก อีกทั้งชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเรื่องราวชุมชนทองถิ่นไดอยางดี ตลอดจนชวยใหนักเรียนเกิดความตระหนักรูคุ ณค า
ของชุมชนท องถิ่ นในฐานะแหล งความรูที่ ใกล ตัว ทั้ งนี้เ นื่องจากหนังสื ออ านเพิ่ม เติม วิช าภาษาอังกฤษ เรื่ อง ชุม ชนศาลาตึ ก
(The Story of the Sala Tuek Community) ผูวิจัยไดใชเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนศาลาตึก ที่ไดจากการปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
ระหวางผูวิจัย ผูเรียน ผูสอน เจาอาวาสวัดศาลาตึก ปราชญทองถิ่นและชาวบานในชุมชน มุงเนนใหผูเรียนไดรูจักสภาพชีวิต
สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมจริงของทองถิ่น เพื่อใชทรัพยากรทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ของทองถิ่น ตลอดจนรูจ ักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รักทองถิ่น และมีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาทองถิ่น
ดังที่ บุญมี เณรยอด [36] ได กล าวไว วา การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ ท อ งถิ่ น จะช ว ยให ค วามเป น อยู ข องประชาชนดี ขึ้ น
ช วยแก ไ ขป ญ หาสําคั ญ ของประเทศได เ พราะหลั กสู ต รจากส วนกลางไม ยื ด หยุ น ตามสภาพ เป น การสอนในสิ่ง ที่ไ กลตั ว
มี โ อกาสที่ จ ะศึ ก ษาสิ่ ง รอบตั ว น อ ยมาก ไม เ กิ ด ความภู มิ ใ จในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน ดั ง นั้ น มวลประสบการณการ
เรียนรูที่จัดใหสอดคลองกับ สภาพความตองการและปญ หาของผูเ รีย นและชุม ชนหรือทองถิ่น เพื่อใหส ามารถนํา ความรู
ไปใชใ นการพัฒ นาตนเอง เศรษฐกิจ อาชี พ และสั ง คมที่ ส อดคล องกั บ วิ ถี ชีวิต จึง มี ค วามจํ าเป นและสํ าคัญ ที่ ต องมี การ
ดําเนินการ เพื่อเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมของชุม ชนที่เ หมาะสมกับ ทองถิ่น ทําใหเ กิด ความรู ความ
เขาใจ และความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถนําเอาภูมิปญญา องคความรู และทรัพยากรของทองถิ่ น
มาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด [37]
อยางไรก็ตาม นอกจากการใชเนื้อหาจากชุมชนทองถิ่นแลว ผูวิจัยไดใหความสําคัญในดานการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมที่
มีระดับภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน มีภาพประกอบสีสันสวยงามและเนนภาพจากแหล ง ของจริ ง เพื่ อ เร า ความสนใจ
ของนั กเรี ย น นอกจากนี้ผูวิจัยไดจัดหาภาพประกอบการสอนคําศั พ ท กอ นการอ า นหนั ง สื อ เพิ่ ม เติ ม อี ก ทั้ ง จั ด ทํา คํา ศั พ ท
ท ายบทโดยให ค วามหมายเป นภาษาไทย ตลอดจนจัดทําซีดีบันทึกเสียงหนังสืออานเพิ่มเติม โดยเจาของภาษา เพื่อใหนักเรียน
ได รูจักวิธีอานออกเสี ยงไดอย างถูกต อง ซึ่ง จะก อให เกิ ดประโยชน ในด านการฟง และการพูด ไดอย างถูกต องในลํ าดั บ ตอไป
เปนการ สรางแรงจูงใจใหเกิดการใฝรูใฝเรียนทั้งเกิดความตระหนัก (awareness) ในคุณคาและอัตลักษณของชุม ชนทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัดศาลาตึก ในฐานะศูนยรวมทางจิตใจและการดําเนินกิจกรรมของชาวชุมชนมาอยางตอเนื่องยาวนาน
ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในพลับพลาศาลาตึก โบราณสถานที่บ อกถึง ประวั ติ ค วามเป น มาของชุ ม ชนท อ งถิ่ น อั น จั ก
ส ง ผลให เ กิ ด ความต อ งการที่ จ ะเผยแพร และถ า ยทอดเรื่อ งราวของชุม ชนตนสู ส ัง คมไทยและสัง คมโลก ดว ยการ
ประยุกตใชกับองคความรูภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป ดังนั้นสิ่งที่ควรดําเนินการตอ อาจไดแก การจัด ทําหนัง สืออาน
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษที่มีการบูรณาการในระหวางกลุม วิช าอื่นๆ ตลอดจนการศึกษาการสรางรูปแบบอื่นๆ ของหนังสือ
เชน การตูน บทเรียนคอมพิวเตอร เปนตน
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