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JAROENJITTAKAM, ASSO.PROF. VEERANUN PONGSAPUKDEE, AND ASST.PROF. 
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                Books are sources of knowledge and a significant tool for human resource 
development. The researcher tries to compile the local wisdom and traditional performances of the 
Kingdom’s Southern region in a supplementary book that is aimed to become an alternative choice 
for students. The purposes of this research were to construct and compare the learning 
effectiveness  and  preference  of  Fifth grade students  to  read  a supplementary book   titled  
“Kai Khem” using Shadow Play and General cartoon character. The population were 84 fifth grade 
students of Watpraborromtatchaiya school, Watrattanaram school, Wattharnamlai school, Watjay 
school,  Chaiya District, Surat Thani Province during the second semester of the 2000 academic 
year.  They  were  matched based on their scores from Pre-test.  The  instruments  consisted  of : 
1. A supplementary reading book titled “Kai Khem” using Shadow Play and General cartoon 
character, 2. Learning outcome test, 3. A preference questionnaire. The data were statistically 
analyzed by using the population arithmetic mean (X), standard deviation (S.D.) and percentages 
through SPSS program for windows.
             The results of the study were as the following:
             1. The learning outcome from using Shadow Play cartoon character (X = 7.8095, S.D. = 
1.311) and that from General cartoon character (X = 7.9286, S.D. = 1.5364) were slightly different in 
learning achievement.
             2. The majority of student (85.71%) favored the Shadow Play cartoon character and the 
rest (14.29%) favored General cartoon character.
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บทที่ 1

บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
             การพัฒนาบุคลากรในชาติของทุกประเทศ    สิ่งสํ าคัญที่จะนํ าไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ใหเปนไปในทางที่ดี เครื่องมือที่สํ าคัญ คือ 
การศึกษา    ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตองคํ านึงถึงองคประกอบหลายดาน  ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผานมา    ถึงแมวาโรงเรียนแตละแหงจะอยูในทองถิ่นที่มีสภาพแวดลอม
ทีแ่ตกตางกัน  ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมตางกันไป  แตผูเรียนในทุกภูมิภาคกลับตอง
เรียนเพียงแคหลักสูตรที่มีเน้ือหาวิชาแกนกลางซึ่งถูกกํ าหนดมาจากสวนกลางเชนเดียวกันหมด 
ทํ าใหผูเรียนขาดความเชื่อมโยงกับทองถิ่นของตน เกิดความรูสึกแปลกแยกกับสังคมชุมชนที่อยู 
ครัน้พลาดหวังกับการสอบเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย    ก็ไมรูวาจะดํ ารงชีพอยูในทองถิ่น
ของตนไดอยางไร    นอกจากตองอพยพเขาเปนแรงงานรับจางในภาคอุตสาหกรรม  การจัด
การศึกษาที่ผานมาจึงนับวาไมกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง
             ดวยปญหาดังกลาว พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 จึงไดกํ าหนดใหมีการกระจาย
อํ านาจการจัดการศึกษาสูทองถิ่น และยังกํ าหนดไวชัดเจนใน ม.27 วรรค 2 วา ใหสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดทํ าหลักสูตรที่เกี่ยวของสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
สังคมในทองถิ่นตลอดจนเรียนรูเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถึงทองถิ่นตัวเอง
มากขึ้น
             อยางไรก็ดี แมการดํ าเนินการเพื่อใหมีหลักสูตรทองถิ่นจะเริ่มมาตั้งแตมีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานป 2533 โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
กํ าหนดและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นได หากถึงขณะนี้ การ
ดํ าเนินการในเรื่องหลักสูตรทองถิ่นก็ยังไมมีความคืบหนาใดๆ มากนัก
             แมในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยม
ศกึษาตอนตนและตอนปลาย เม่ือป 2533 ทางกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จะเปดโอกาส
ใหสถานศึกษาสามารถจัดทํ าหลักสูตรไดตามความตองการของทองถิ่น    โดยความรวมมือของ
โรงเรียนและชุมชนเปนสํ าคัญ  แตกรมวิชาการยังขาดมาตรการชัดเจน     จึงทํ าใหโรงเรียน
สวนใหญไมสามารถจัดทํ าหลักสูตรทองถิ่นของตนเองได (วีรนุช ปณฑวณิช 2543 : 16-23)
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             ในการที่จะพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดผลที่ดีตอผูเรียนเปนหลักนั้น การจัดการศึกษา
ตองใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นตางๆ ทั้งน้ีเพราะวา การจัดการศึกษา
ที่จะเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริงน้ัน ตองเปนการศึกษาที่สอดคลองเกื้อกูลตอชีวิตจริง 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมแตทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับความมุงหมายของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาที่ทํ าใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นของตน  ยอมจะทํ าใหผูเรียนมีความรัก  ความผูกพัน  ความรูสึก
หวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่น อันจะนํ าไปสูความตองการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนาทองถิ่นของตนเองในที่สุดและเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
หลกัสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปดโอกาสใหทองถิ่น อันไดแก 
หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตั้งแตระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน อํ าเภอ จังหวัด 
เขตการศึกษา    หรือระดับชาติสามารถลงมือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ   และ
ความตองการของทองถิ่น โดยการสราง ปรับ หรือขยาย หลักสูตรรายวิชาตางๆ ใหสัมพันธสอด
คลองกับสภาพพื้นฐาน    ความตองการและศักยภาพของทองถิ่นได (กษมา  วรวรรณ 2539:1) 
ในลักษณะดังตอไปน้ี
             1. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
             2. ปรับรายละเอียดของเนื้อหา
             3. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู
             4. จัดทํ าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม
             5. จัดทํ าเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม
             จากแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดังกลาว      จะเห็นไดวาการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน ดวยการปรับปรุง หรือจัดทํ าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม ก็เปนการพัฒนา
หลกัสูตรของทองถิ่นลักษณะหนึ่ง โรงเรียนสามารถปฏิบัติไดโดยการสรางสื่อการเรียนการสอน
ประเภทตางๆ อาทิเชน  หนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ  คูมือครู  แบบฝกหัดหรือ
แผนการสอน ที่มีเน้ือหาสาระเหมาะสมสอดคลงกับสภาพและความตองการของทองถิ่นไดอยาง
เต็มที่ (กิตติคุณ  รุงเรือง 2540 : 2)
             ในปจจุบันนี้ไมวาในประเทศที่พัฒนาแลว หรือในประเทศที่กํ าลังพัฒนาตางก็เห็น
ความสํ าคัญของการนํ าสื่อการสอน (Instructional Media) มาเปนตัวกลางชวยถายทอดความรู
ทกัษะ และทัศนคติ แกผูเรียน    เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  และทํ าให
ประสิทธิภาพของการสอนเปนเครื่องมือชวยสื่อความหมาย      จัดขึ้นโดยครูและนักเรียนเพ่ือ
เสริมการเรียนรู
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เครื่องมือการสอนทุกชนิดจัดเปนสื่อการสอน เชน หนังสือในหองสมุด โสตทัศนวัสดุตางๆ เชน 
โทรทัศน วิทยุ สไลด แผนที่ ของจริงและทรัพยากรจากแหลงชุมชน สื่อการสอนประเภท ตํ ารา 
แบบเรียน และเอกสารประกอบการเรียนในวิชาตางๆ มีบทบาทในการเรียนการสอน เปนอยาง
มาก กิดานันท  มลิทอง (2531 : 94) กลาวถึงเอกสารประกอบการเรียนวา “…สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
เชน แบบเรียน หนังสือ ตํ าราเรียน ฯลฯ เปนวิธีการเรียนรูที่ดีที่สุด สามารถอานไดตามความ
สามารถของแตละบุคคล เหมาะสํ าหรับการอางอิง ทบทวน…”  ผูอานนํ าหนังสือติดตัวไปอาน
ไดทุกเวลา ทุกสถานที่ รวมทั้งมีราคาไมแพง ผลิตไดเปนจํ านวนมากใชเปนสื่อในการถายทอด
ความรูไปสูมวลชน      หนังสือเก็บไวใชไดนาน และยังนํ ากลับมาอานไดอีกเมื่อตองการ  ทํ าให
ไมถูกจํ ากัดดวยเวลา
             จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจท (Piaget) จัดเด็กวัย 7 – 11 ป เปน
ขั้น Concrete Operations เด็กสามารถใชความคิด เหตุผลในเรื่องความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความคิดในมุมกลับ (Reversibility) ได (กันยา  สุวรรณแสง 2532 : 59) สามารถใชเหตุผล
ทางตรรกศาสตรได แตยังมีความคิดที่อยูในวงจํ ากัด จะสรางความคิดรวบยอดหรือแกไขปญหา
ไดตอเม่ือไดรับประสบการณจากสิ่งที่เปนรูปธรรม หรือสถานการณจริงเทานั้นยังไมเขาใจและ
ไมสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือแกไขปญหาจากสิ่งที่เปนนามธรรมได    สิ่งที่ชวยทํ าให
ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดีคือ การนํ าภาพประกอบมาทํ าใหหนังสือเปนรูปธรรม
ขึ้น ทํ าใหสามารถสรางแนวความคิด (Concept) ไดถูกตอง รวดเร็วจากภาพที่เห็น (ชุลีพร  
ประยูรโต 2538 : 2)
             ภาพประกอบที่ใชในหนังสือตางๆ   อาจมีความแตกตางกันในหลายลักษณะแตไมวา
ภาพประกอบนั้นๆ จะมีลักษณะใดก็ตาม ก็ควรจะเปนภาพที่ใหความรูสึกมีชีวิตชีวา มีความ
เคลื่อนไหว สอดคลองกับเนื้อเร่ือง และใชอธิบายเรื่องได ภาพประกอบมีคุณคาทางใจเด็กคือ 
สามารถจูงใจใหเด็กอานหนังสือไดทางหนึ่ง ปราณี  เชียงทอง (2526 : 130) กลาววา “…ปจจัย
สํ าคัญที่ทํ าใหเด็กประถมศึกษาเลือกอานหนังสือสูงสุดคือ คุณภาพ และแบบของภาพ
ประกอบ…” ภาพประกอบสามารถอธิบายเรื่องราวไดดีกวาตัวหนังสือ และทํ าใหเด็กเกิดความ
สนกุสนาน เพลิดเพลินตลอดเวลาที่อานอีกดวย
             ในปจจุบันถึงแมวาความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิต
ของมนุษยมากขึ้น  แตเราก็ยังคงพบวาลักษณะของการถายทอด และพัฒนาความคิด และ
ความบันเทิงในรูปแบบของหนังสือน้ันเปนวิธีการที่ใชกันอยูตลอดมา  เรายังถือวาหนังสือคือ
คลงัแหงความรู    โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการศึกษาตามระบบโรงเรียนน้ันถือวาหนังสือเปนสิ่ง
จํ าเปนตอการศึกษาเลาเรียนและตอการสอนตามหลักสูตร   อันเปนแนวทางของการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ    นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่ืนอีกที่เปนสวนสนับสนุนและสงเสริมการเรียน
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การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน หนังสือ
นอกเวลา หนังสืออางอิง เปนตน  หนังสือเปนแหลงความรูและเปนเครื่องมือที่สํ าคัญที่สุดในการ
พัฒนาคน เม่ือใดก็ตามที่อานหนังสือจะทํ าใหสามารถพัฒนาสติปญญา มีความรอบรูกวางขวาง
มากขึ้น และทํ าใหรับรูขาวสารไดอยางทันเหตุการณ รวมทั้งทํ าใหเขาใจสภาพของสังคมและสิ่ง
แวดลอมรอบขางไดมากขึ้น หนังสือจึงนับไดวามีความสํ าคัญเปนอยางยิ่งในการรวบรวมเรื่อง
ราวตางๆ ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ทํ าใหคนในสมัยปจจุบันสามารถศึกษาคนควาได ดังที่ 
นพดล  จันทรเพ็ญ (2533 : 62)   ไดกลาวไววา  “หนังสือคือผูเปดประตูจากอดีตสูอนาคต”
นอกจากนี้ความจํ าเปนและความสํ าคัญของหนังสือมีประโยชนและมีคุณคาตอชีวิตอยางแทจริง
             ความจํ าเปนของการใชหนังสือในการเรียนการสอน หรือในการศึกษาหาความรูนั้น 
จะตองพึ่งพาหนังสือ  เพราะหนังสือเปนสื่อที่สํ าคัญและมีคุณคาตอการศึกษาเลาเรียน  การที่จะ
เรียนรูจากหนังสือไดนั้นตองอาน ดังน้ันการอานหนังสือจะเปนแนวทางสํ าคัญที่จะทํ าใหผูอาน
ประสบผลสํ าเร็จในการเรียนรู ซึ่งจะพบเสมอวานักเรียนที่เรียนหนังสือไมดีเพราะมีปญหาในการ
อานคือถานักเรียนเรียนหนังสือไมดีนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการอานหนังสือไมแตกฉาน ดังน้ัน
การอานจึงเปนทักษะที่สํ าคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังที่ รัษมี บุญญสิทธิ์ 
(2530 : 2) ไดสรุปผลเสียของการขาดทักษะในการอานไววา “ถาประชากรอานหนังสือไมออก
ยอมเปนการยากตอการพัฒนาประเทศ”
             จากสภาพตางๆ ดังกลาวนี้จํ าเปนที่จะตองหาทางแกไขหรือชวยสนับสนุนใหเยาวชน
ของชาติมีนิสัยรักการอาน การที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กรักการอานหนังสือจนมีนิสัยรัก
การอานนั้นควรที่จะตองมีหนังสือหลายๆ ประเภทใหเขาไดเลือกอานตามความตองการหรือ
ความสนใจ ซึ่งตามที่ แฮริส (Harris, อางถึงใน ลักขณา รอดสน 2540 : 3) ไดกลาวไวสรุปไดวา 
ขัน้ตอนแรกที่จะใหเด็กเริ่มอานหนังสือน้ันควรใหเด็กอานหนังสือที่งายๆ สั้นๆ ตรงกับความสน
ใจของเด็กเมื่อเด็กเกิดทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือแลว เด็กก็จะแสวงหาหนังสือชนิดอ่ืนๆ มา
อานเพิ่มมากขึ้นไดเองในที่สุด
             จะเห็นวาแนวทางในการแกปญหาการอานนั้นเสนอแนวทางใหสรางนิสัยการอานโดย
การใหครูผูสอนหรือผูปกครองไดมีสวนชวยปลูกฝง โดยการจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับความ
ตองการ ความสนใจ และวัยของเด็ก มาใหไดเลือกอานอยางหลากหลาย สงเสริมใหมีการสราง
หนังสืออานสํ าหรับเด็กมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ความสนใจในการจัดทํ าหนังสืออานเพิ่มเติมมีขึ้นแต
ยงัไมทั่วถึง (ลักขณา รอดสน 2540 : 3)
             การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะหนังสืออานเพิ่มเติมระดับประถมศึกษาใน
ปจจุบันนับวามีความสํ าคัญและจํ าเปนอยางยิ่ง    เพราะวาการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนได
คนควาหาประสบการณดวยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน  จํ าเปนจะตอง
มีการใชสื่อการเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสื่อในการสอนนั้นจะมีประโยชนตอการสอนของครู เพ่ือให
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เกิดการเชื่อมโยงความรูอยางมีประสิทธิภาพแกนักเรียน ทํ าใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาได
รวดเร็วขึ้น (มนตรี แยมกสิกร 2526 : 6, อางถึงใน กรกนก  ลัธธนันท 2539 : 3) นอกจากนี้ 
จินตนา ใบกาซูยี (2534 ก : 142) กลาววาการจะใหบรรลุจุดมุงหมายตามหลักสูตร ผูสอนและผู
เรียนจะตองใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายนอกจากหนังสือเรียนที่กํ าหนดให นั้นก็คือ
หนังสือเสริมประสบการณตางๆ มีบทบาทเขามาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนไมแพหนังสือ
เรียนทีเดียว
             หนังสือสํ าหรับเด็กมีหลายประเภทดวยกัน แตที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา คือ หนังสือ
อานเพิ่มเติมเพ่ือใหเด็กอานประกอบใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น โดยผูวิจัยนํ าเนื้อหาจากสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรมาขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม แลวเรียบเรียงใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ในการอานของเด็ก โดยเสนอในรูปแบบการตูนเรื่องซึ่งมีภาพประกอบทั้งภาพการตูนและภาพ
ถาย เพ่ือความชัดเจนของเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีคํ าบรรยายผสมบทสนทนาซึ่งจากผลการวิจัย
ของ (ดํ าเนิน ยอดมิ่ง 2525 : 59, อางถึงใน ชุลีพร ประยูรโต 2538 : 2) ที่วิจัยเกี่ยวกับผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออานเพิ่มเติมที่เปนการตูน ที่มีวิธีเสนอเนื้อหาแบบตางๆ กันคือ 
แบบบรรยาย แบบสนทนา และแบบบรรยายผสมสนทนา ผลปรากฏวา การเสนอเนื้อหาแบบ
บรรยายผสมสนทนาไดผลการเรียนรูดีที่สุด
             ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่เปนคนหนึ่งที่เรียนในระดับประถมศึกษาจากตางจังหวัดจึงมี
ความสนใจที่จะผลิตหนังสืออานเพิ่มเติมที่นํ าเอาความแตกตางทางวัฒนธรรมของทองถิ่นของ
ตน ซึ่งก็คือทองถิ่นภาคใต มาเพ่ือเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งของผูเรียน โดยจะจัดทํ าเปนหนังสือ
อานเพิ่มเติมที่ใชรูปแบบของตัวการตูนที่แตกตางกัน ระหวางการตูนตัวหนังตะลุงที่เปนเอก
ลักษณของภาคใตและการตูนทั่วไป มีเน้ือหาเกี่ยวกับอาชีพของคนในอํ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี คือ การทํ าไขเค็ม สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการทํ าไขเค็มจัดไดวา
เปนภูมิปญญาทองถิ่นของคนในอํ าเภอไชยา เพ่ือใหไดหนังสืออานเพิ่มเติมที่สอดคลองกับการ
พัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น และยังศึกษาถึงความชอบของกลุมทดลองตอตัวการตูนทั้งสองแบบ ที่มี
ความแตกตางทางวฒันธรรมของภาพการตูน

วตัถุประสงคของการวิจัย
             1.  เพ่ือสรางหนังสืออานเพิ่มเติม   เรื่อง   “ไขเค็ม”    ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุงและ
ตวัการตูนทั่วไป
             2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัว
การตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
             3. เพ่ือเปรียบเทียบความชอบภาพการตูนที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่ว
ไป
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สมมติฐานการวิจัย
             1. ผลการเรียนรูที่เกิดจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูน
หนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไปแตกตางกัน
             2. ความชอบของนักเรียนจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัว
การตนูหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไปแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
             1. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือเรื่อง การทํ าไขเค็ม ในหัวขอการถนอมอาหาร วิชางาน
บาน กลุมวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
             2. ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2543     ของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา    โรงเรียนวัดรัตนาราม     โรงเรียน
วัดธารนํ้ าไหล และโรงเรียนวัดจาย  อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี จํ านวน 84 คน โดยในแต
โรงเรียนจะแบงเปนกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 ดวยผลการทดสอบกอนเรียน ใหได
นักเรียนที่มีผลการทดสอบใกลเคียงกันมากที่สุด   จะไดเปนกลุมทดลองที่ 1 จํ านวน 42 คน 
และกลุมทดลองที่ 2  จํ านวน 42 คน
             3. ตวัแปรที่ศึกษา                           
                      ตัวแปรอิสระ  ไดแก  หนังสืออานเพิ่มเติม 2 แบบ
                              1. หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง
                              2. หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป
                      ตัวแปรตาม    ไดแก
                              1. ผลการเรียนรูจากหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูน
หนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
                              2.  ความชอบจากหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูน
หนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป

นิยามศัพทเฉพาะ
            1. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนของกลุมตัวอยางที่ไดจากแบบทดสอบที่สรางขึ้น ที่
ใหมีการทํ าแบบทดสอบทันทีหลังการอานหนังสือเพ่ิมเติมที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัว
การตูนทั่วไป
            2. หนังสืออานเพิ่มเติม หมายถึง หนังสือการตูนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํ านวน 2 เลม ที่
แตกตางกันที่ตัวการตูนนํ าในเรื่อง
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            3. ความชอบ หมายถึงความรูสึกพึงพอใจ  ถูกใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบของการตูน
ทัง้สองลักษณะที่ใชในการทดลอง โดยประเมินจากแบบสอบถาม
            4. ตัวการตูนหนังตะลุง หมายถึง ตัวการตูนที่เลียนแบบลักษณะของตัวหนังตะลุงที่
เปนศิลปะประจํ าภาคใต
            5. ตัวการตูนทั่วไป หมายถึง ตัวการตูนที่มีลักษณะเลียนแบบบุคลิกของคนที่ตัดทอน
รายละเอียดลงมีลักษณะเปนตัวการตูนแบบไทย
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

             เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน
หัวขอดังตอไปน้ี
             หลักสูตรประถมศึกษา
                   หลักการของหลักสูตรประถมศึกษา
                   จุดมุงหมายของหลักสูตรประถมศึกษา
                   แนวดํ าเนินการของหลักสูตรประถมศึกษา
                   กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ
                   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
             การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
                   ลักษณะของหลักสูตรทองถิ่น
                   ภูมิปญญาชาวบาน
             สื่อการเรียนการสอน
                   ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
                   ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
                   คุณคาและประโยชนของสื่อการเรียนการสอน
             หนังสือสํ าหรับเด็ก
                   ความหมายของหนังสือสํ าหรับเด็ก
                   ประเภทของหนังสือสํ าหรับเด็ก
                   ลักษณะที่ดีของหนังสือสํ าหรับเด็ก
             หนังสืออานเพิ่มเติม
                   ความหมายหนังสืออานเพิ่มเติมสํ าหรับเด็ก
                   ที่มาของหนังสืออานเพิ่มเติม
             หนังสือการตูน
                   ประเภทของหนังสือการตูน
                   ลักษณะของการตูนที่ดี
                   ประโยชนของหนังสือการตูนตอการเรียนการสอน
             การเรียนรู
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             ความชอบ
             การทํ าไขเค็ม
             งานวิจัยที่เก่ียวของ
                   งานวิจัยในประเทศ
                   งานวิจัยตางประเทศ

หลักสูตรประถมศึกษา
หลักการของหลักสูตรประถมศึกษา
             หลักสูตรประถมศึกษามีหลักการสํ าคัญ ดังนี้
             1.  เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อปวงชน
             2.  เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนํ าประสบการณที่ไดจากการเรียน    ไปใชประโยชน
ในการดํ ารงชีวิต
             3. เปนการศึกษาที่มุงสรางเอกภาพของชาติ โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน     แตให
ทองถิ่นมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพ  และความตองการได (กระทรวง
ศกึษาธิการ  2534 : 1)

จดุมุงหมายของหลักสูตรประถมศึกษา
             การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาพื้นฐานที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทํ าประโยชนใหกับสังคม       ตามบทบาทและหนาที่ของตน
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษาพื้นฐานในการดํ ารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพ
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ทํ างานเปน และครองชีวิตอยางสงบสุข
             ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี จะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังตอไป
นี้
             1.  มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู คงสภาพอานออกเขียนไดและคิดคํ านวณได
             2.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดลอม และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
             3.  สามารถปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว
             4. สามารถวิเคราะหสาเหตุ  และเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครวัไดอยางมีเหตุผลดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
             5. มีความภูมิใจในความเปนคนไทย มีนิสัยไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
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             6.  มีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ
             7.  มีความรู  และทักษะพื้นฐานในการทํ างาน   มีนิสัยรักการทํ างาน    และสามารถ
ทํ างานรวมกับผูอ่ืนได
             8. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบานและใน
ชมุชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบานและชุมชน ตลอด
จนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปะวฒันธรรมในชุมชนรอบๆ บาน (กระทรวง
ศกึษาธิการ  2534 : 1)

แนวดํ าเนินการของหลักสูตรประถมศึกษา
             เพ่ือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี ประสบความสํ าเร็จตามจุดหมายขางตน จึง
กํ าหนดแนวดํ าเนินการไวดังนี้
             1. จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น โดยใหทองถิ่น
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับทองถิ่นตามความเหมาะสม
             2.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสํ าคัญ    ใหสอดคลองกับความสนใจและ
สภาพชีวิตจริงของผูเรียน และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ
             3. จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยงหรือบูรณการ ทั้งภายในกลุม
ประสบการณและระหวางกลุมประสบการณใหมากที่สุด
             4. จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
และสรางสรรค และกระบวนการกลุม
             5.  จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด และเนนใหเกิดความ
คดิรวบยอดในกลุมประสบการณตางๆ
             6.   จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเน่ือง
             7. ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่ าเสมอ
             8.  ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวในจุดหมาย   ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพ้ืนฐาน 
เชนขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคูกันไป
             9.   จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของ
ผูเรียน
             10.  ใหนักเรียน เรียนรูอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ  2533 ก : 4)
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กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
จดุประสงค
             กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพเปนกลุมประสบการณที่มุงใหผูเรียนมีนิสัยรักงาน เห็น
ประโยชนของการทํ างาน ทํ างานเปน ทํ างานรวมกับผูอ่ืนได อันจะนํ าไปสูการดํ าชีวิตที่ดี พ่ึงตน
เองได และเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพจึงตองปลูกฝงใหมีคุณลักษณะ
ดังตอไปน้ี
             1. มีความรูความเขาใจ และประสบการณเบื้องตนเกี่ยวกับการทํ างานในชีวิตประจํ า
วนัและงานที่เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
             2. มีทักษะในการใชมือ เครื่องมือ และทักษะในกระบวนการทํ างาน ทํ างานอยางมี
แผน สามารถทํ างานรวมกับผูอ่ืน ชวยเหลือครอบครัวและผูอ่ืนไดตามควรแกวัย
             3.  มีนิสัยที่ดีในการทํ างานและรูจักพึ่งตนเอง
             4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการปรับปรุงผลงานและกระบวนการทํ างานไดดีขึ้น
อยูเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ 2534 : 89)

ความมุงหวังที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
             กระทรวงศึกษาธกิาร (2534 : 43) ไดกลาวถึงความมุงหมายของหลักสูตรกลุมการ
งานและพื้นฐานอาชีพวา มุงสอนใหผูเรียนมีคุณสมบัติที่สํ าคัญอยางนอย 3 ประการ คือ ทํ างาน
เปน มีนิสัยรักการทํ างาน และมีการปรับปรุงงานอยูเสมอ มีรายละเอียดดังนี้
             1.  ทํ างานเปน
                   คุณสมบัติของผูทํ างานเปน คือมีความรูและทักษะในการทํ างาน ทักษะดังกลาว
ไดแก ทักษะในการใชมือและเครื่องมือทํ างาน ทักษะกระบวนการทํ างาน และนิสัยการทํ างาน
รวมกับผูอ่ืน
                   1.1  ทักษะในการใชมือและเครื่องมือทํ างาน  หมายถึง  การรูจักเลือกเครื่องมือ
และการใชเครื่องมือทํ างานอยางคลองแคลวถูกตองและปลอดภัย หรือคือทักษะในการปฏิบัติ
นั้นเอง
                          การฝกใหผูเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี
                          1.  สังเกต   คือ  ใหผูเรียนสังเกตเรื่องราวหรือสิ่งที่จะปฏิบัติดวยวิธีการ
ตางๆ เชน พาไปดู นํ ามาใหดู ทํ าใหดู ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการรับรู
                          2.   ทํ าตามแบบ คือ ใหผูเรียนดูตนแบบที่ครูแสดงและทํ าตามเปนขั้นตอน
                          3. ทํ าเองโดยไมมีแบบ คือ ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติงานเอง โดยไมมีครู
เปนตนแบบ แตมีใบงานเปนแนวทาง
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                          4. ทํ าเองโดยอัตโนมัติ คือการลงมือปฏิบัติโดยผูเรียนวางแผนริเริ่มงานเอง 
(ดัดแปลงแบบ ออกแบบเอง ฯลฯ) และทํ าจนคลองแคลว
                   1.2  ทักษะในกระบวนการทํ างาน หมายถึง การรูจักวิเคราะหงานและวางแผน
ในการทํ างาน การปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผลการทํ างาน
                          การวิเคราะหงาน คือ การแจกแจงวางานที่ทํ าเปนงานประเภทใด ตองใช
เครื่องมืออะไร และมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
                          การวางแผนในการทํ างาน หมายถึง การวางแผนจัดคน วัสดุ อุปกรณ เงิน 
และวิธีทํ างานเพื่อใหงานสํ าเร็จตามเปาหมาย
                          การปฏิบัติงาน เปนการดํ าเนินงานตามแบบ ซึ่งในเร่ืองนี้มีขั้นตอนที่สํ าคัญ 
คือ การควบคุม ติดตามกํ ากับ หมายถึง ตองมีการติดตามและควบคุมงานเปนระยะๆ เพ่ือให
งานดํ าเนินไปตามแผน
                          การประเมินผลการทํ างาน   เปนขั้นตอนสุดทายที่จะตองทํ า  เพ่ือหาขอ
บกพรอง วิธีแกไข และปรับปรุงงานใหดีขึ้น
                   1.3 ทักษะในทํ างานรวมกับผูอ่ืน หมายถึง  การทํ างานเปนกลุม ซึ่งตองฝกผู
เรียนใหเปนผูนํ าและผูตามที่ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ เอ้ือเฟอ และ
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักอภิปรายและเสนอความคิดเห็น ตลอดจนสรุปประเมินผลและเสนอผล
งาน
             2.  มีนิสัยรักการทํ างาน
                   นิสัยรักการทํ างานจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูเรียนมีคุณสมบัติที่เปนพ้ืนฐานอยางนอย 
3 ประการ คือ
                   2.1   ความรูและความสามารถ   หมายถึง  ความรูความสามารถในการทํ างาน 
เชน การรูจักงาน การวางแผนและวิธีทํ างาน การแกปญหา เปนตน
                   2.2  เจตคติที่ดีตองาน หมายถึง มีความสน ตั้งใจ เอาใจใส และสนุกกับการ
ทํ างาน ทํ างานเองโดยไมตองรอคํ าสั่ง แสวงหางานและวิธีทํ างานที่มีประสิทธิภาพอยูเสมอ
                   2.3  มีนิสัยในการทํ างาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความประหยัด ขยัน อดทน 
เพียรพยายาม ละเอียดถี่ถวน มีระเบียบ ซื่อสัตย และพ่ึงตนเอง
                   การสรางนิสัยในการทํ างาน ตองเร่ิมจากการใหผูเรียนรูจักงานและการทํ างานใน
ชวีติประจํ าวัน แลวคอยขยายไปสูงานอาชีพที่หลากหลาย และใหปฏิบัติเพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอ
งานและเห็นคุณคาของการทํ างาน ตอจากนั้นจึงสงเสริมใหทํ าอยางสมํ่ าเสมอจนเกิดเปนนิสัย
             3.  มีการปรับปรุงงานอยูเสมอ
                   คุณสมบัติที่สํ าคัญในการทํ างานอีกประการหนึ่งคือ การรูจักปรับปรุงงานซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการจัดการ ในที่นี้หมายถึง การปรับปรุงผลงานและกระบวนการทํ างานใหดีขึ้นอยู
เสมอ
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             ขั้นตอนการปรับปรุงงานเริ่มจากการใหวิเคราะหงานเพื่อหาขอบกพรอง หาทางเลือก
ในการแกปญหาและเลือกทางเลือก แลวจึงนํ าทางเลือกที่เลือกแลวมาปรับปรุงการทํ างานและ
ผลงานตามลํ าดับ
             การปรับปรุงงานนี้ ตองอาศัยทักษะในการแสวงหาความรูและความคิดสรางสรรค
โครงสรางหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
             โครงสรางหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพจากหลักสูตรประถมศึกษาพุทธ
ศกัราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธกิาร (2534 : 45)  ไดกลาวถึงไววา 
ไดปรับปรุงใหมีความยืดหยุนมากขึ้น โดยกํ าหนดใหทุกชั้นมีงานเลือก เพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียน
ไดตามความสนใจ ความถนัด และสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น สวนงานบังคับนั้น
ใหเรียนชั้นละ 2 งาน   คือ งานบานและงานเกษตร  ดวยเหตุผลที่วา ทุกคนตองชวยตนเอง 
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการบานเรือนของตนเองกอน และชวยสังคมตามสภาพ ทั้งน้ีเพราะ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดานการเษตรยังมีความสํ าคัญอยู      แมจะมี
แนวโนมไปสูโครงสรางของการเปนประเทศอตุสาหกรรมใหม    แตมีลักษณะเปนอุตสาหกรรม
ทีมี่การเกษตรเปนฐาน
             สํ าหรับงานเลือกในชั้น ป.1-4 มุงใหเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ สวน ป.5-6 นั้น 
เปนการเตรียมผูเรียนไปสูอาชีพ ฉะนั้นงานเลือกในชั้น ป.1-4 และ ป.5-6 จึงมีความสอดคลอง
กันดังรายละเอียดตอไปน้ี
             1.  ชั้น ป.1-4 งานเลือกมี 2 งาน คืองานประดิษฐและงานชางกับงานอื่น
                   1.1  งานประดิษฐและงานชาง   เปนงานที่ตัดออกจากงานบังคับ (งานที่ทุกคน
ตองเรียน) ในโครงสรางหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ พุทธศักราช 2521(ฉบับเดิม) 
โดยปรบัปรุงเน้ือหาสวนที่ยากเกินกวาวัยและระดับชั้น เน้ือหาที่เนนเฉพาะชายหรือหญิง แลว
จัดเนือ้หาใหเรียนใหมเปน 3 เร่ือง คือ งานประดิษฐวัสดุและเศษวัสดุเปนของเลน ของใช และ
ของประดับตกแตง ลักษณะเนื้อหามีความตอเน่ืองกันในแตละชวงชั้นดังนี้
                          -  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-2 ใหเรียนงานประดิษฐวัสดุและเศษวัสดุเปนของ
เลน
                          -  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3-4 ใหเรียน 3 เรื่อง คือ งานประดิษฐวัสดุและเศษ
วสัดุเปนของเลน ของใช และของประดับตกแตง
                          การเรียนทั้ง 3 เรื่องดังกลาวขางตน มีจุดมุงหมายใหผูเรียนประดิษฐงาน
ดวยวัสดุ เศษวัสดุ ดวยวิธีตางๆ กัน เชน พับ ตัด สาน แกะ เย็บ ปก ถัก รอย เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือ
ใหผูเรียนมีประสบการณที่หลากหลายในการทํ างานประเภทประดิษฐและชาง
                   1.2  งานอื่น จัดเรื่องไวใหเลือกเรียนถึง 3 ประเภท ไดแก งานที่ผูปกครองหรือ
ทองถิ่นทํ าอยู งานที่นํ าไปสูการมีรายไดตอบแทน และงานที่สนใจและสงเสริมเปนการเฉพาะ 
งานทั้ง 3 ประเภทเนนเรื่องของการฝกปฏิบัติหรือทดลองทํ างาน  อาจทํ าในสถานที่ตางๆ เชน 
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ทีบ่าน หรือสถานประกอบการในทองถิ่นตามความเหมาะสม    ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนไดสัมผัสและ
มีประสบการณในการทํ างานตามสภาพที่เปนจริง
             2.  ชั้น ป.5-6 งานเลือกมี 2 งานคือ  งานประดิษฐและงานชาง กับงานที่เตรียมไปสู
อาชีพ ในชวงชั้นน้ีตองการเนนงานที่เตรียมไปสูอาชีพมากกวางานเลือกประเภทอ่ืน จึงจัดไว
เปนงานบังคับเลือก ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากจะใหผูเรียนเกิดทักษะ  ที่จํ าเปนใน
ดานอาชีพแลว    ยังตองการใหผูเรียนไดเห็นโลกกวางของการทํ างานซึ่งจะชวยใหเลือกอาชีพ
ไดเหมาะสมขึ้น
                   2.1 งานประดิษฐและงานชาง มีโครงสรางเนื้อหาเชนเดียวกับงานประดิษฐและ
งานชางในชั้น ป.1-4 แตเพ่ิมเติมความหลากหลายและความซับซอนของการนํ าวัสดุและวิธีการ
มาใชในการประดิษฐใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  เชน เพ่ิมวิธีประดิษฐวัสดุและเศษวัสดุ
ดวยการฉลุ เลื่อย ตัด ตอ เปนตน
                   2.2  งานที่เตรียมไปสูอาชีพ จัดเนื้อหาไว 5 แขนงงาน ไดแก งานบาน งาน
เกษตร งานชางประดิษฐ งานชาง และงานอาชีพอ่ืนๆ และละแขนงงานจัดเนื้อหาเปนงานอาชีพ
สั้นๆ จบในตัวเอง โดยกํ าหนดเวลาเรียนไวเรื่องละประมาณ 50 คาบ   ทั้งน้ีเพ่ือใหเร่ืองที่เรียน
ไมยากเกินกวาวัยและระดับชั้น
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 แผนภูมิที่ 1 โครงสรางหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ

ป.3-4 งานบาน งานเกษตร งานเลือก

งานประดิษฐ
และงานชาง

งานอ่ืน

ป.1-2 งานบาน งานเกษตร งานเลือก

งานประดิษฐ
และงานชาง

งานอ่ืน

ป.5-6 งานเลือกงานบาน งานเกษตร

งานที่เตรียม
ไปสูอาชีพ

งานประดิษฐ
และงานชาง
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
             สํ าหรับการจัดการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธกิาร (2534 : 49) ใหรายละเอียดไว
วา กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ เปนกลุมประสบการณที่วาดวยการทํ างานและการสรางนิสัยใน
การทํ างาน ฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาหมาย จึงตองใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ใหมากที่สุด ดังแนวทางปฏิบัติตอไปน้ี
             1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
                   1.1   จัดครูที่มีใจสูและรับผิดชอบในการทํ างานเปนผูสอนกลุมการงาน     และ
พ้ืนฐานอาชีพ เพราะการจัดการเรียนการสอนจะสํ าเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับตัวครูเปนสํ าคัญ
                   1.2 วางแผนจัดตารางสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพรวมกันทั้งโรงเรียน 
โดยจัดชวงเวลาสอนแตละครั้งแตกตางกัน เชน มีชวงสั้นบางยาวบาง เพ่ือสะดวกในการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
                          สํ าหรับการสอนภาคปฏิบัติ       ควรจัดตารางสอนใหแตละชั้นลงปฏิบัติ
ไมพรอมกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาการขาดแคลนสถานที่และอุปกรณ
                   1.3 พิจารณาเลือกสอนงานเลือกในแตละชั้นตามสภาพและความตองการของ
ทองถิ่น ความสนใจและความถนัดของผูเรียนความพรอมของครู โรงเรียน ผูปกครอง ฯลฯ โดย
ปฏบิตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนงานเลือกตามหลักสูตร
                   1.4  จัดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งไดแก วัสดุอุปกรณการสอนสํ าหรับครู วัสดุและ
สถานที่ฝกปฏิบัติงานของผูเรียนใหพรอม โดยเฉพาะวัสดุฝกปฏิบัติงานของผูเรียนใหพยายาม
จัดหาวัสดุที่มีในทองถิ่นหรือวัสดุที่มีราคาถูกมาใช และควรจัดระบบการจัดหาจัดซื้อ เพ่ือใหได
สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ และไมทํ าความลํ าบากกับผูปกครองที่
สนับสนุน
                   1.5 ควรจัดสอนงานแตละประเภท ไดแก งานบาน งานเกษตร และงานเลือกให
สมัพันธกันรวมทั้งใหสัมพันธกับกลุมประสบการณอ่ืนดวย เชน สอนงานเกษตร เรื่องการปลูก
พืชผกัสวนครัว เม่ือพืชผักเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวก็สอนงานบาน เรื่องการประกอบ ปรุง 
จัดอาหาร เพ่ือนํ าผลผลิตจากการเกษตรมาใช หรือสอนเรื่องชีวิตในบาน กลุมสรางเสริมประสบ
การณชีวิต แลวนํ าเรื่องการจัดตกแตงบาน ฯลฯ ในกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพมาสอนให
สัมพันธกัน เปนตน
                   1.6 ควรเนนกระบวนการในการทํ างานเทาๆกับผลงาน แตเดิมการสอนใหผู
เรียนทํ างานมักคํ านึงแตผลงานซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของการทํ างานเทานั้น แตในหลักสูตร
กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) เนน 2 อยาง คือ กระบวนการ
ทํ างานและผลงาน คือ ดูกระบวนการทํ างานซึ่งเปนวิธีทํ างาน และผลงานที่เกิดจากการทํ างาน
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นั้นดวย   ทั้งนี้เพ่ือใหครูไดปรับปรุงแกไขพฤติกรรมในการทํ างานของผูเรียนอันจะนํ าไปสูการมี
นิสัยที่ดีในการทํ างาน
                   1.7 เนนกระบวนการกลุม   การสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพมีทั้งสอนให
ผูเรียนทํ างานเปนรายบุคคลและทํ างานกลุม     แตหลักสูตรน้ีเนนการทํ างานกลุมเพราะเปน
คุณสมบัติที่จํ าเปนของการอยูรวมในสังคมปจจุบัน
                          การฝกการทํ างานเปนกลุมในชั้นแรกตองใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของ
หัวหนากลุมและสมาชิก แลวฝกทักษะที่จํ าเปนในการทํ างานกลุม เชน ทักษะการพูด การฟง 
ฯลฯ ตอจากนั้นจึงเปนเรื่องของวิธีทํ างาน
                   1.8 สอนการปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี หมายความวา ในการใหผูเรียนทํ างาน
ใดๆ  ควรสอนภาคความรูที่เกี่ยวของ เชน ใหผูเรียนทํ าอาหารก็ตองสอนใหมีความรูเรื่องคุณคา
อาหาร การเลือกซื้อ เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือเปนหลักในการทํ างานและพัฒนางานใหดีขึ้น
                          สวนการสอนปฏิบัติ ควรคํ านึงถึงหลักสํ าคัญอยางนอย 4 ประการคือ ให
ทํ าอยางประหยัดดวยวิธีที่ปลอดภัยรวดเร็วและมีคุณภาพ สํ าหรับการสอนภาคปฏิบัติใหผูเรียน
เกิดความคลองแคลวในการทํ างาน ควรสอนไปตามขั้นตอนของการฝกทักษะปฏิบัติดังที่ได
กลาวมาแลว
                   1.9 สอนภาคปฏิบัติดวยวิธีการสาธิต    และใชใบงานประกอบการสอนเปนสิ่ง
จํ าเปน เพราะจะชวยใหสอนไดผล  ทั้งผูเรียนจะไดศึกษา คนควา และการทํ างานดวยตนเอง 
อันจะนํ าไปสูการมีคุณสมบัติพ่ึงตนเอง
                          สํ าหรับการสาธิต ควรทํ าเฉพาะเรื่องที่มีขั้นตอนการทํ างานซับซอน หรือ
เปนเรื่องการใชเครื่องมือที่ตองการความปลอดภัย    ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมดวย
                   1.10 ควรจัดบทเรียนเริ่มจากงายไปหายาก   เพ่ือใหผูเรียนไดรับความสํ าเร็จ 
ความสํ าเร็จที่ไดรับแรกๆ    จะทํ าใหเกิดความหวังและเปนแรงจูงใจ    เกิดความพยายามใน
การทํ างานตอไป
                   1.11 สอนใหเกิดความมั่นใจ  โดยไมใหผูเรียนเกิดความลมเหลวในการทํ างาน 
ซึ่งจะเปนอุปสรรคและทํ าลายความมั่นใจ  ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ ติเชิงทํ าลายคือ การพูดจา
ดูหม่ิน ถากถาง ฯลฯ
                   1.12  สอนใหเกิดนิสัย    โดยใหเรียนหรือทํ าซํ้ า   การเรียนหรือทํ าซํ้ าตองเปน
การเรียนและปฏิบัติในเรื่องที่มีความหมาย
                   1.13  จัดใหมีการวัดผลและประเมินผล    ดวยวิธีและเครื่องมือหลายๆ แบบ 
ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน เชน   ใชวิธีสังเกต ในการจัดกระบวนการทํ างานวิธี
จัดอันดับคุณภาพสํ าหรับการตรวจผลงาน เปนตน
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                   1.14 ควรจัดใหผูเรียนมีโอกาสทํ าหรือฝกปฏิบัติงานที่บานหรือในสถานที่ทํ างาน
จริงๆ  ภายใตการนิเทศของครู   เพ่ือฝกทักษะในการทํ างานเพิ่มเติม      เพราะการสอนและ
ฝกปฏิบัติที่โรงเรียนไมเพียงพอ

ตารางที่ 1 แสดงอัตราเวลาเรียนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ

ชั้น เนื้อหา เวลาเรียน

  ป.1-2

                     1. งานบาน
          2. งานเกษตร
          3. งานเลือก
              3.1 งานประดิษฐและงานชาง
              3.2 งานอ่ืน

   200 คาบ

  100 คาบ : 1 หรือ 2 งาน

  ป.3-4

           1. งานบาน
          2. งานเกษตร
          3. งานเลือก
              3.1 งานประดิษฐและงานชาง
              3.2 งานอ่ืน

    400 คาบ

  200 คาบ : 1 หรือ 2 งาน

  ป.5-6

                  1. งานบาน
         2. งานเกษตร
         3. งานเลือก
             3.1 งานประดิษฐและงานชาง
             3.2 งานที่เตรียมไปสูอาชีพ

    600 คาบ

  300 คาบ : 1 หรือ 2 งาน
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             2. การสอนโดยเนนกระบวนการ
                   การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรกลุมการงานและ
พ้ืนฐานอาชีพตองเนนกระบวนการ เพราะจะทํ าใหผูเรียนคิดเปน ทํ าเปน แกปญหาเปน ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่จํ าเปนในการดํ ารงชีวิตอยูในสังคมที่กํ าลังเปลี่ยนแปลง
                   การสอนโดยเนนกระบวนการ คือ การสอนเปนขั้นเปนตอนไปตามลักษณะ
เฉพาะของแตละกลุมประสบการณ โดยใหผูเรียนเปนผูทํ ากิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูเอง
                   กระบวนการที่ควรเนนในกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ไดแก กระบวนการฝก
ทักษะในการปฏิบัติ กระบวนการการทํ างาน  และการทํ างานรวมกับผูอ่ืน   ดังไดกลาวมาแลว
ในตอนตน

งานบาน ป. 5-6
             กระทรวงศึกษาธกิาร (2534 : 92) ไดอธิบายรายละเอียดของรายวิชาไววา เปนการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตกแตงบานและบริเวณบาน การปรุงอาหารอยางถูกหลัก
โภชนาการ การดูแลรักษาเสื้อผาอยางประหยัด และการดูแลชวยเหลือเด็กอยางถูกวิธี สังเกต 
เปรียบเทยีบ อภิปรายและสรุป เกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ
             สังเกตการใชเครื่องมือ เครื่องใชและวิธีทํ างาน จากการสาธิตของครูและนักเรียน 
ทดลองปฏิบัติ และกํ าหนดแนวทางในการทํ างาน
             ฝกวางแผนการทํ างานตามแนวทางที่กํ าหนด แลวนํ าผลมาอภิปรายสรุป
             ฝกปฏิบัติ โดยเนนขั้นตอน กระบวนการและนิสัยในการทํ างานสังเกตการปฏิบัติงาน
และผลงาน แลวนํ ามาอภิปราย หาขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไข ในเรื่อง
                   การจัดแตงบานตามสภาพ การทํ าความสะอาดบริเวณบาน การกํ าจัดขยะมูล
ฝอย และการทํ าความสะอาดทางระบายนํ้ า
                   การเลือกซื้อ การทํ า การจัดอาหารคาว – หวานดวยวิธีที่มีขั้นตอนมากขึ้น และ
เครื่องดื่มประเภทนํ้ าผลไม การจัดที่รับประทานอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 
การถนอมอาหารอยางงาย
                   การเลือกใชเสื้อผาและของใชที่ทํ าดวยผา การเลือกซื้อเสื้อผาสํ าเร็จรูป การซอม
แซม และการซักรีดเสื้อผาดวยวิธีที่มีขั้นตอนมากขึ้น
                   การดูแลชวยเหลือเด็ก
             เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการทํ างานอยางเปนระบบ มี
ทักษะในการใชมือ และเครื่องมือทํ างาน สามารถทํ างานตามขั้นตอน กระบวนการ ทํ างานดวย
ความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ของตน  ปรับปรุงงานอยูเสมอ  เห็นคุณคาของการทํ างานและ
มีนิสัยรักงาน
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
             หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยู คือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดํ าเนิน
การวจัิยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนาน
กวา 10 ป มีขอจํ ากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูได
ทันการณ ในเรื่องที่สํ าคัญดังตอไปน้ี
             1. การกํ าหนดหลักสูตรจากสวนกลาง  ไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แท
จริงของสถานศึกษาและทองถิ่น
             2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนํ าดานวิทยาศาสตร รูคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมิ
ภาค จึงจํ าเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจต
คตทิีดี่ทางรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค
             3. การนํ าหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูให
คนไทยมีทักษาในการจัดการและทักษะในการดํ าเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ
             4. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทํ าใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มี
อยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธกิาร 2544 : 1)
             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กํ าหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอ
กนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป    ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง  และมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํ านึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองทองถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดกํ าหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม    การสรางสรรค
ความกาวหนาทางวิชาการ   การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหง
การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต
             นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว   ไดกํ าหนดใหมีการจัดทํ า
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํ ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดทัพสาระ
ของหลกัสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราช
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บัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กํ าหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํ านวน 9 ป (กระทรวง
ศกึษาธิการ 2544 : 1-2)

หลักการ
             เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกํ าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวดังนี้
             1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล
             2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
             3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือ
วาผูเรียนมีความสํ าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
             4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
             5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทยีบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ (กระทรวงศึกษาธกิาร 2544 : 4)

จุดหมาย
             หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศกัยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึง
กํ าหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปน้ี
             1. เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
             2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
             3. มีความรูอันเปนสากล    รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วทิยาการ มีทักษะและศกัยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํ างานไดเหมาะกับสถานการณ
             4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดํ าเนินชีวิต
             5. รักการออกกํ าลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
             6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค         มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค
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             7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ัน
ในวิถชีวีติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
             8. มีจิตสํ านึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
             9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทํ าประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม (กระทรวง
ศกึษาธิการ 2544 : 4)

โครงสราง
             เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่
กํ าหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงได
กํ าหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้
             1. ระดับชวงชั้น
                   กํ าหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังน้ี
                   ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
                   ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
                   ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3
                   ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6
             2. สาระการเรียนรู
                   กํ าหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม 
ดังนี้
                   1. ภาษาไทย
                   2. คณิตศาสตร
                   3. วิทยาศาสตร
                   4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
                   5. สุขศึกษาและพลศึกษา
                   6. ศิลปะ
                   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                   8. ภาษาตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธกิาร 2544 : 5)
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สื่อการเรียนรู
             การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษา  มุง
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรค 
รวมทัง้มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่       เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรู     และแหลงการเรียนรู
ทกุประเภท รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอ่ืนๆ เนน
สื่อที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียน ผูสอนสามารถจัดทํ าและ
พัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง  หรือการนํ าสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว  และในระบบสารสนเทศมาใช
ในการเรียนรู โดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชสื่อและแหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน 
ควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้น  สื่อสิ่งพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ     ทั้งน้ีควรให
ผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยสื่อหรือหองสมุดของสถานศึกษา
             ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่จะนํ ามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย 
ทัง้สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป
อยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิดชวนติดตาม  เขาใจไดงาย  และรวดเร็วขึ้น     รวมทั้งกระตุนให
ผูเรยีนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเน่ืองตลอดเวลา 
เพ่ือใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
ดํ าเนินการดังนี้
             1.   จัดทํ าและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
             2.  ศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 
ของผูเรียน
             3. จัดทํ าและจัดหาสื่อการเรียนรู สํ าหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสํ าหรับ
เสริมความรูของผูสอน
             4. ศึกษาวิธีการเลือก  และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม 
หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน
             5. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทํ าขึ้นเอง
และที่เลือกนํ ามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้น
             6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรูที่ทีประสิทธิภาพในสถาน
ศกึษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และพัฒนาสื่อการ
เรียนรู
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             7.  จัดใหมีเครือขายการเรียนรู  เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน และสังคมอ่ืน
             8.  จัดใหมีการกํ ากับติดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใช
สือ่การเรียนรูเปนระยะๆ (กระทรวงศึกษาธกิาร 2544 : 23-24)                                

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
             กระทรวงศึกษาธกิาร (2533 ค : 18)ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ไววา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น    เปนการพัฒนาในระดับทองถิ่น     เปนกระบวนการของ
การนํ าเอาหลักสูตรแมบทไปสูการปฏิบัติในหองเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น     นับตั้งแตการจัดทํ า
รายวิชาขึ้นใหม   การปรับใชรายวิชาจากหลักสูตรแมบท    ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และกระบวนการสอนการวัดผล และการประเมินผล เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อันเปนแนวนโยบายของชาติ
             บุญมี  เณรยอด (ม.ป.ป. : 133) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไว
วา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น คือ การทํ าหลักสูตรแกนกลางใหกระจางขึ้น โดยการนํ าตัวหลัก
สูตรและคูมือหลักสูตรระดับชาติมาขยายเปนประมวลการสอน โครงการสอน คูมือครู และ
บันทึกการสอน หรือเปนการนํ าลักษณะนามธรรมมาสูรูปธรรม ดวยวิธีปรับใหเขากับสภาพทอง
ถิ่นน่ันเอง
             อาภา  ถนัดชาง (2534 : 70) ไดใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นไววาหลักสูตร
ทองถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสใหทองถิ่นดํ าเนินการจัดทํ าตามขอ
กํ าหนดโครงสรางของหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองในทองถิ่น เรียนรู
สภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของตนเอง ครอบครัวและทองถิ่นได

ลกัษณะของหลักสูตรทองถ่ิน
             พะนอม  แกวกํ าเนิด (2533 : 34-35) ไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของ
หลักสูตรทองถิ่นไววา
             1. เปนหลักสูตรสอดแทรกคํ าอธิบายในระดับประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา 
เปนหลักสูตรในโครงสรางรายวิชาบังคับเลือกหรือเลือกเสรี
             2.  มีเน้ือหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมของแตละทอง
ถิ่นโดยเฉพาะ
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             3. มีวัตถุประสงคและเนื้อหาชี้นํ าใหเห็นถึงปญหาความตองการของนักเรียน  ผูปก
ครอง ประชาชนในแตละทองถิ่น
             4.  มีเน้ือหาสาระสัมพันธสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรที่มนุษยสราง
ขึน้ ทรัพยากรมนุษย แผนและแนวโนมของการพัฒนาทองถิ่น
             5. มีวัตถุประสงคมุงเนนใหนักเรียนไดใชทรัพยากรทองถิ่นเปนฐานสํ าคัญในการ
พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น
             6.  มีวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระ สนองความตองการของนักเรียนเฉพาะกลุม โดย
เฉพาะในการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ
             7. มีวัตถุประสงคจะใหนักเรียนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รักทองถิ่น
และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น

ภูมิปญญาทองถ่ิน
             ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปญญาชาวบาน (Popular Wisdom)  เปน
องคความรู ความสามารถของชาวบานที่สั่งสมสืบทอดกันมา อันเปนศักยภาพ หรือความ
สามารถที่จะใชแกปญหา จัดการ ปรับตัว เรียนรู และมีการสืบทอดไปสูคนรุนใหม หรือคือแกน
ของชุมชน ที่จรรโลงชุมชนใหอยูรอดจนถึงปจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 1)
             ศูนยพัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธกิาร (2539 : 2) คือความรูที่เกิดจากประสบ
การณในชีวิตของคนเราผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิดปญญา และตกผลึก
มาเปนองคความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายๆ เรื่อง  ความรูดังกลาวไมได
แยกยอยออกมาเปนศาสตรเฉพาะสาขาวิชาตางๆ อาจกลาวไดวา   ภูมิปญญาทองถิ่นจัดเปน
พ้ืนฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการและการปรับตัว
ในการดํ าเนินชีวิตของคนเรา   ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชน และใน
ตัวของผูรูเอง หากมีการสืบคนเพื่อศึกษาและนํ ามาใช   ก็จะเปนที่รูจักกัน   เกิดการยอมรับ 
ถายทอด และพัฒนาไปสูคนรุนใหมตามยุคสมัยได
             อังกูล สมคะเนย (2534,  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 10)    หมายถึง
มวลความรู  และมวลประสบการณของชาวบานที่ใชในการดํ าเนินชีวิตใหเปนสุข      โดยรับ
การถายทอดสั่งสมกันมาผานกระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกาลสมัย
             สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2537, อางถึงใน กระทรวง
ศกึษาธิการ 2542 : 10)   หมายถึงความรูและประสบการณทั้งหลายของชาวบานในทองถิ่นที่ใช
แกปญหาหรือดํ าเนินชีวิต โดยไดรับการถายทอดและกลั่นกรองกันยาวนาน
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             กระทรวงศึกษาธกิาร (2542:10) หมายถึงความรูและประสบการณของชาวบานที่ใช
ในการดํ าเนินชีวิตใหเปนสุข โดยไดรับการถายทอดสั่งสมกันมา ผานกระบวนการพัฒนาใหสอด
คลองกับกาลสมัย

ประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน
             1.  คติความคิด   ความเชื่อ   หลักการ    ที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูที่เกิดจากการ
สั่งสมถายทอดกันมา
             2.  ศิลปะ วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เปนแบบแผนของการดํ าเนิน
ชวีติที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
             3. การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง  และไดรับการพัฒนาให
เหมาะสมกับกาลสมัย
             4.  แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํ ามาดัดแปลงใชในชุมชน 
อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และความเปนอยู

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปญญาของผูเรียน
             มุงใหผูเรียน
             - รูจักตนเอง
             - รูจักชุมชนที่ตนเองอาศัย
             - มีความรูสึกผูกพันกับชุมชน
             - มีความเขาใจ และรูเทาทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชน ที่
สงผลกระทบตอชุมชนของตนเอง
             - สามารถพัฒนาแนวคิด และแนวทางใหมๆ
             - มีสวนรวมในการปรับปรุง ดัดแปลงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเกิดความสอดคลอง
กลมกลนืระหวางสภาพความเปนอยูเดิมกับเทคโนโลยีและความกาวหนาของสังคมสมัยใหม
             องคความรูที่สํ าคัญในการพัฒนาภูมิปญญาผูเรียนที่ตองควบคูและสอดคลองกัน มี 3 
ประการ ไดแก
             1. ความรูสํ านึกรับผิดชอบตอศีลธรรม และสิ่งแวดลอมตางๆ
             2. ความรูในเรื่อง การบริหาร การจัดการ ใหเกิดพลังโดยมีความสํ านึกที่ถูกตอง
             3. ความรูในเรื่องเทคนิค วิธีการปฏิบัติใหเกิดผลสํ าเร็จ
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การนํ าภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูระบบโรงเรียน
             ในการนํ าภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูระบบโรงเรียนน้ัน บางทองถิ่นการประสานสัมพันธ
ระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนยังไมชัดเจนดีนัก ดังน้ันบทบาทของครูผูสอนควรมีการ
ปรับเปลี่ยนดังน้ี
             1. ครูตองศึกษาชุมชน พรอมทั้งเก็บขอมูลจากชุมชนทั้งจากการสังเกตและสอบถาม
ชาวบานผูรูในทองถิ่น ตลอดจนควรนํ าสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวผูเรียนหรือสิ่งที่เปนปญหาของชุมชนมา
กํ าหนดไวในหลักสูตรเพ่ือนํ าไปสูการจัดการเรียนการสอน
             2. ครูตองศึกษาศาสตรชาวบาน ปราชญชาวบานพรอมทั้งศึกษาวิธีการดึงเอาสิ่งที่
เปนศาสตรสากลเขาไปผสมผสานกับความรู ภูมิปญญาทองถิ่น
             3. ครูควรหาโอกาสเพิ่มเติมความรู และศึกษาวิธีการตางๆ จากการไปเยี่ยมโรงเรียน
อ่ืน เพ่ือนํ ามาเปนแนวทางในการพัฒนาตน และพัฒนาโรงเรียนใหดีขึ้น
             4. ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนการเฉพาะ  ครูควรดึงศักยภาพ
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามารวมเปนวิทยากร หรือเปนที่ปรึกษา ควรระดมบุคลากร คณะบุคคลที่
เขาใจในการศึกษา เชน พระสงฆ องคกรทองถิ่น วิทยากรทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอนเทาที่จะทํ าได
             5. ครูควรจัดใหมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไมยึดแตหนังสือ
เรยีนเทานั้น (กระทรวงศึกษาธกิาร 2539 : 8)

สื่อการเรียนการสอน
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
             สื่อ (medium,media) เปนคํ าที่มาจากภาษาลาตินวา “medium” แปลวา “ระหวาง”
(between) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุขอมูลเพื่อใหผูสงและผูรับสามารสื่อสารกันไดตรงตาม
วตัถุประสงค (กิดานันท มลิทอง 2540 : 79)
             สื่อตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 842) ไดใหความหมายไววา
             สื่อ (กริยา)  หมายถึง ทํ าการติดตอใหถึงกัน ชักนํ าใหรูจักกัน, สื่อ (นาม)  หมายถึง 
ผูหรือสิ่งของที่ทํ าใหการติดตอถึงกันหรือชักนํ าใหรูจักกัน
             ณรงค  สมพงษ  (2535 : 31) ไดใหความหมายของสื่อไววา หมายถึง ตัวกลางหรือ
พาหะซึ่งนํ าขาวสารจากผูสงไปยังจุดหมายปลายทาง
             คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบัน
ราชภฏัสวนดุสิต (2539 : 43) ไดใหความหมายของสื่อการเรียนการสอนวา หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ผูสอนและผูเรียนนํ ามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนรูดํ าเนินไปสู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก วัตถุสิ่งขิงที่มีอยูในธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น รวมทั้ง
วธิกีารสอนและกิจกรรมในรูปแบบตางๆ
             กิดานันท  มลิทอง (2540 : 79) กลาววา สื่อการสอน หมายถึงสื่อชนิดใดก็ตามไมวา
จะเปนเทปบันทึกเสียง สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเน้ือหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน สิ่งเหลานี้เปนอุปกรณทางกายภาพที่นํ ามาใชในเทคโนโลยีการศึกษา 
เปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือ   หรือชองทางสํ าหรับทํ าใหการสอนของผูสอนสงไปถึงผูเรียน   ทํ าให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวเปนอยางดี
             วิวรรธน  จันทรเทพย (2540 : 19) ใหความหมายวา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ 
อุปกรณ หรือวิธีการใดๆ ก็ตามที่เปนตัวกลางหรือพาหนะในการถายทอดความรู ทัศนคติ 
ทกัษะและประสบการณไปสูผูเรียน สื่อการสอนแตละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณคาในตัว
มันเองในการเก็บและแสดงความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิควิธีการใชอยางมีระบบ
             ฐาปนีย  ธรรมเมธา (2541 : 42) กลาวถึงสื่อการสอนวา หมายถึง ตัวกลางที่ชวยนํ า 
และถายทอดความรูจากผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน ทํ าใหการเรียนการสอนดํ าเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว
             แมคลูฮัน (Mcluhan 1964, อางถึงใน พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ 2540 : 332,334) ให
ความเห็นวา สื่อก็คือสารนั่นเอง (The medium is the message)     ในกระบวนการสื่อสารนั้น
ผูสงสารจะสงสารไปยังผูรับ ซึ่งผูรับจะรับสารไดโดยผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การเห็น  
การไดยิน การสัมผัส  การไดกลิ่น และการลิ้มรส โดยทั่วไปเม่ือกลาวถึงสารก็มักจะนึกถึงภาษา
พูดหรือเขียน ซึ่งอาจเปนไดทั้งตัวสารคือ เน้ือความ หรือความหมายที่ผูสงสารตองการสงไปยัง
ผูรับสารหรืออาจจะพิจารณาวา เปนสื่อที่ทํ าใหผูรับสารทราบเนื้อหาของสารที่ผูสงสารตองการ
สงก็ได ดังนั้น เม่ือมีกลาวถึงลักษณะของการสื่อสาร เชน ภาษาพูด  ภาษาเขียน หรืออากัป
กริยาตาง ๆ
             กลาวโดยสรุปไดวา สื่อถือวาเปนองคประกอบที่สํ าคัญของการสื่อสาร ซึ่งทํ าหนาที่
เปนพาหะหรือตัวกลางนํ าสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เพราะวาการที่ผูสงสารตองการสงสาร
ออกไปยังผูรับแตไมมีสื่อ การสื่อสารนั้นยอมไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามคํ าวา ”สื่อ” นั้นไดนํ ามาใช
กนัในความหมายที่คอนขางกวางขวางโดยอาจรวมถึงตัวสารเขาไวดวยกันก็ได

ประเภทของสื่อ
             ในการศึกษาเรื่องสื่อ ไดมีการแบงประเภทของสื่อออกเปนลักษณะตางๆ เน่ืองจากสื่อ
มีลักษณะและคุณสมบัติตลอดจนการนํ าไปใชแตกตางกันไป ณรงค  สมพงษ (2535 : 33-41) 
จึงจํ าแนกประเภทของสื่อ ดังตอไปน้ี
             การแบงประเภทของสื่อตามลักษณะของสื่อ
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             1.  เครื่องมือหรืออุปกรณ (Hardware)ไดแกสื่อที่ประกอบดวยกลไกไฟฟาและอิเลค
ทรอนกิสตางๆ เชน เครื่องฉาย เครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร บางทีเรียกวา สื่อหนัก
             2.   วัสดุ (Software)   ไดแก   สื่อประเภทที่บรรจุเน้ือหาและรายการตาง ๆ    เอาไว
บางชนิดสามารถใชไดโดยตัวของมันเอง เชน ของจริง หุนจํ าลอง รูปภาพ ปายนิเทศ แตสํ าหรับ
บางประเภทตองอาศัยสื่อประเภทหนักเขามาชวย เชน ฟลมภาพยนตร  แผนสไลด มวนเทป
บนัทึกเสียง  เรียกวา สื่อเบา
             3.  เทคนิคหรือวิธีการ   (Techniques or methods)    การสื่อความหมายหรือการ
ถายทอดประสบการณในรูปของกิจกรรมคือ อาจรวมเอาทั้งเครื่องมือ วัสดุและวิธีการเขาไวดวย
กันแตเนนเทคนิคหรือวิธีการเปนสิ่งสํ าคัญ
             การแบงประเภทของสื่อตามวิธีการใช
             1.  Motivation   media        เปนสื่อที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือสรางความ
ตื่นตัว(Awareness) สรางกระแสความรวมมือในการทํ ากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือกระตุน
ใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการ ความเปลี่ยนแปลงและรวมแกไขปญหาที่กํ าลังประสบอยู 
นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหเกิดความตองการในการทราบขอมูลและความคิดเพิ่มเติมและ
ทศันคตขิองแตละบุคคลหรือของสวนรวมเปนหลัก  สื่อประเภทนี้ไดแก
                    - วัสดุสิ่งพิมพตาง ๆ เชน  โปสเตอร  แผนปลิว  แผนพับ  จดหมายขาว 
การตูนและเอกสารเผยแพรอ่ืนๆ ที่ไมไดมุงเนนเนื้อหาเปนหลัก
                    -  โสตทัศนวัสดุตาง ๆ เชน สปอตโฆษณา เทปโทรทัศน
                    -  สื่อเฉพาะอยาง เชน สื่อพ้ืนบานชนิดตาง ๆ
             2.  Instructional media   เปนสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในการสอนมุงเนนใหเกิดความรู 
ความเขาใจในดานความคิดรวบยอด (concept) กระบวนการวิธีการเปนขั้นตอน เปนสื่อที่ชวย
ถายทอดเนื้อหาเปนสํ าคัญ มีจุดมุงหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในเร่ืองความรูทักษะความชํ านาญเฉพาะดาน ไดแก โสตทัศนวสัดุทุกชนิด และสิ่งพิมพตาง ๆ 
ทีอ่ยูในรูปของวัสดุการเรียนการสอน เชน หนังสือ คูมือ  สไลด ภาพยนตร  เทปโทรทัศน
             3.  Follow – up media   เปนสื่อที่นํ ามาชวยเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติ
กรรมที่พึงปรารถนาใหแข็งแกรงถาวรมากขึ้น เพ่ือใหบรรลุสํ าเร็จตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว และ
พัฒนากาวหนาไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานอ่ืน ๆ ตอไป เชน เอกสารสิ่งพิมพที่ใชในการเผย
แพรแกบุคคลที่ผานการเรียนไปแลวเพ่ือเปนเอกสารอางอิง ยํ้ าเนน หรือเตือนความทรงจํ าให
กลุมเปาหมายนั้นกระทํ าพฤติกรรมตอไปอยางตอเน่ือง
             เกอรลัช และอีลาย (อางถึงใน วาสนา ชาวหา 2533 : 13)   ไดจํ าแนกสื่อการสอน
ออกเปน  8 ประเภท  ดังนี้
             1.  ของจริงและตัวบุคคล  รวมทั้งสถานการณที่เกิดขึ้นจริง   เชน การสาธิต การ
ทดลอง การศึกษานอกสถานที่
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              2.  ภาษาพูดหรือภาษาเขียน หมายถึง คํ าพูด ตํ ารา วัสดุตีพิมพ คํ าอธิบายในสไลด 
ฟลมสตริป
              3.  วัสดุกราฟก เชน แผนภูมิ แผนภาพ โปสเตอร  การตูน แผนที่  ลูกโลก ภาพวาด 
ฯลฯ
              4.  ภาพเคลื่อนไหว   ไดแก  ภาพยนตร  โทรทัศน
              5.  การบันทึกเสียง  ไดแก เสียงจากเทป บันทึกเสียงจากแผนเสียง    ฯลฯ
              6. การสอนประเภทโปรแกรมเปนการสอนที่จะตองจัดเตรียมลวงหนา อาจมีสื่อทาง
โสตทศันะ เขามาชวยเปนแบบบทเรียนโปรแกรม  บทเรียนสํ าเร็จรูป ใชรวมกับเครื่องชวยสอน
หรือคอมพิวเตอร
              7. สื่อประเภทสถานการณจํ าลอง และชุดการสอน  ไดแก การแสดงบทบาท การ
แสดงละคร
                 จากทัศนะตาง ๆ ของนักเทคโนโลยีที่ไดกลาวอางถึงมาขางตน  การตูน ก็จัดเปนสื่อ
วัสดุกราฟก (software) ชนิดหนึ่งที่บรรจุเน้ือหาและรายการตาง ๆ ได  เปนสื่อที่สามารถนํ ามา
ใชเพ่ือสรางความตื่นตัว สรางกระแสความรวมมือในการทํ ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได หรือ
กระตุนใหกลุมใดกลุมหน่ึงเกิดความตองการความเปลี่ยนแปลงและรวมแกไขปญหาที่กํ าลัง
ประสบอยู อีกทั้งยังเปนสื่อที่ไมมุงเนนในการนํ าเสนอเนื้อหาเปนหลักแตตองการสรางความคิด
เห็น  ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และทัศนคติของแตละบุคคลไดเปนอยางดี

คณุคาและประโยชนของส่ือการเรียนการสอน
             วิวรรธน  จันทรเทพ (2540 : 21) ไดกลาวถึงคุณคาของสื่อการเรียนการสอนโดย
จํ าแนกเปน 3 ดาน คือ
             1. คุณคาดานวิชาการ
                   1.1 ทํ าใหผูเรียนไดประสบการณตรง
                   1.2 ทํ าใหผูเรียนเรียนรูไดดีกวาและมากกวาไมใชสื่อการสอน
                   1.3 ลักษณะที่เปนรูปธรรมของสื่อการสอน  ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของ
สิง่ตางๆ ไดกวางขวางและเปนแนวทางใหเขาใจสิ่งนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น
                   1.4 สงเสริมดานความคิด และการแกปญหา
                   1.5 ชวยใหผูเรียน เรียนรูไดถูกตอง และจํ าเรื่องราวไดนานและมาก
                   1.6 สื่อการสอนบางชนิด ชวยเรงทักษะในการเรียนรู เชน ภาพยนตร ภาพนิ่ง 
ฯลฯ
             2. คุณคาดานจิตวิทยาการเรียนรู
                   2.1 ทํ าใหเกิดความสนใจ และตองการเรียนรูในสิ่งตางๆ มากขึ้น
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                   2.2 ทํ าใหเกิดความคิดรวบยอดเปนอยางเดียวกัน
                   2.3 เราความสน ทํ าใหเกิดความพอใจ และยั่วยุใหกระทํ ากิจกรรมดวยตนเอง
             3. คุณคาดานเศรษฐกิจการศึกษา
                   3.1 ชวยใหผูเรียนที่เรียนชาไดเรียนเร็วและมากขึ้น
                   3.2 ประหยัดเวลาในการทํ าความเขาใจเนื้อหาตางๆ
                   3.3 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเหมือนกันครั้งละหลายๆ คน
                   3.4 ชวยขจัดปญหาเรื่องเวลา สถานที่ ขนาด และระยะทาง

การเขียนหนังสือสํ าหรับเด็ก
หนังสือสํ าหรับเด็ก
             หนังสือสํ าหรับเด็กมีสวนสํ าคัญตอการเรียนรูของเด็กมาก การเขียนหนังสือสํ าหรับ
เด็กมีกฎเกณฑมากพอๆ กับการเขียนหนังสือสํ าหรับผูใหญ แตการเขียนเรื่องใหเด็กอานนั้นผู
เขียนตองมีความเขาใจเด็ก จะตองสามารถสื่อความเขาใจกับเด็กใหได นักเขียนหนังสือสํ าหรับ
เด็กจะตองมีศรัทธาที่จะทํ างานเพื่อเด็กอันเปนอนาคตของประเทศชาติ เรื่องที่เสนอควรเปน
เรือ่งที่ชวยใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตนเอง เสริมสรางความซื่อสัตย ความคิดฝน และคุณธรรมที่
ดี (ลักขณา  รอดสน 2540 : 14)
             หนังสืออานทุกประเภทที่จัดทํ าขึ้นสํ าหรับเด็กนับเปนวรรณกรรมสํ าหรับเด็กซึ่งมีสวน
สํ าคัญในการพัฒนาทักษะการอาน มีนักการศึกษาและผูรู หลายทานไดใหความหมายของ
วรรณกรรมสํ าหรับเด็กไวดังนี้ เชน บันลือ  พฤกษะวัน (2533 : 12) ไดใหความหมายหนังสือ
สํ าหรับเด็กวา “เปนวรรณกรรมเด็กที่มีรูปแบบตางๆ กัน ที่มุงใชภาษาเนื้อหาสาระใหงาย 
เหมาะกับวัยเด็กที่จะเขาใจไดดี ทั้งน้ีก็เพื่อใหเด็กผูอานไดรับประโยชน ทั้งดานความเพลิดเพลิน 
ดานความสามารถทางทักษะการอาน และไดแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติตน”
             นอกจากนี้ หทัย ตันหยง (2529, อางถึงใน ลักขณา รอดสน 2540 : 15) ไดใหความ
หมายเกี่ยวกับหนังสือสํ าหรับเด็กไววา  หนังสือสํ าหรับเด็กหมายถึงวัสดุการอานอันเปนปจจัย
ในการพัฒนาชีวิตเด็ก ทั้งดานทักษะพิสัย พุทธพิสัย จิตพิสัย ทั้งน้ีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ
เด็กใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น หนังสือสํ าหรับเด็กยอมมีบทบาทในชีวิตของเด็กทุกเพศทุกวัย ทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียน   โดยมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมทักษะ  เสริมประสบการณ เสริม
ความสนใจ     และใหความบันเทิงใจแกเด็กเปนสํ าคัญ   และหนังสือสํ าหรับที่ดีมีคุณภาพยอม
มีลักษณะเปนวรรณกรรมสํ าหรับเด็ก
             วินัย รอดจาย (2534 : 8) กลาววาหนังสือสํ าหรับเด็ก คือหนังสือที่เขียนใหเด็กและ
เยาวชนอานโดยเฉพาะ หรืออาจใหผูใหญอานใหฟงถาเด็กยังเล็ก โดยมุงเนนที่จะใหเด็กเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใครรู นํ าไปสูนิสัยรักการอานตอไป
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             จินตนา ใบกาซูยี (2534 ข : 22) ไดใหความหมายของหนังสือสํ าหรับเด็ก คือ 
หนังสือที่จัดทํ าขึ้น เพ่ือใหเด็กใชในการฟง อาน และเรียนรู ดวยเนื้อหาสาระที่มุงใหความรูหรือ
ความเพลิดเพลินรวมกันไป ในรูปแบบที่เรียกสาระบันเทิง โดยใชวิธีเขียน การจัดทํ าและรูปเลม
ทีเ่หมาะสมกับวัย ความสนใจ และความสามารถในการอานของผูอาน
             กรกนก ลัธธนันท (2539 : 25) ไดสรุปวา หนังสือสํ าหรับเด็กหมายถึงหนังสือที่จัดทํ า
ขึ้นเพ่ือเด็กโดยเฉพาะ มีจุดประสงคในการจัดทํ าที่แตกตางกันออกไป ทั้งเพ่ือความรู ความ
บนัเทิง และสรางนิสัยในการอาน โดยมุงหวังใหเด็กไดดู ไดฟง ไดเรียนรู และไดรับความสนุก
สนาน มีภาพประกอบ และมีเน้ือหาสาระอีกทั้งรูปเลมที่เหมาะสมกับเด็ก
             ปจจุบันหนังสือสํ าหรับเด็กมีวางขายกันทั่วไปในทองตลาด นับไดวาเปนสิ่งหน่ึงที่มี
อิทธิพลตอการถานทอดความรูสึกนึกคิด วฒันธรรมประเพณี หรือความรูตางๆ ไปยังเด็ก และ
จัดเปนสื่อที่มีความสํ าคัญตอการเรียนการสอนมาก

ประเภทของหนังสือสํ าหรับเด็ก
             ประเภทของหนังสือสํ าหรับเด็ก สามารถแบงไดหลายลักษณะ ดังที่ ณรงค ทองปาน
(2526 : 34) กลาวถึงหนังสือสํ าหรับเด็กที่มีอยูในทองตลาดปจจุบันนี้วาสามารถแบงได 4 วิธีคือ
             วิธีที่ 1 ยึดวิธีเขียนเปนหลักในการแบง มี 2 ประเภทคือ รอยแกว (Prose) และรอย
กรอง (Poetry)
             วิธีที่ 2 ยึดรูปแบบเปนเกณฑ แบงได 7 ประเภทคือ
             1.  หนังสือภาพ (Picture Books)
         2.  วรรณกรรมพื้นบาน (Traditional Literature)
             3.  นิทานสมัยใหม (Modern Fantasy)
             4.  รอยกรอง (Poetry)
             5.  บันเทิงรวมสมัย (Contemporary Realistic Fiction)
             6.  บันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร (Historical Fiction)
             7.  ความรูและประวัติบุคคล (Information Book and Biography)
             วิธีที่ 3 ยึดวัยหรือระดับชั้นเรียนเปนเกณฑแบง สมารถแบงได 3 ประเภทคือ ระดับ
เด็กเล็กหรืออนุบาล อายุ 3 – 5 ขวบ ระดับประถมศึกษา อายุ 6 – 11 ขวบ และระดับมัธยม
ศกึษาตอนตนหรือกอนวัยรุน อายุ 12 – 14 ขวบ
             วิธีที่ 4 ยึดหนาที่เปนเกณฑแบง แบงเปน 3 ประเภทคือ บันเทิงคดี (Fiction) สารคดี 
(non - Fiction) และรอยกรอง (Poetry)
             จากประเภทของหนังสือที่กลาวมาจะเห็นวา การแบงแตละวิธีจะมีการแบงที่แตกตาง
กนัไปตามหลักการของตน   ซึ่งไมครอบคลุมลักษณะของหนังสือเด็กทั่วไป  แตที่ ฉวีวรรณ 
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คูหาภินันท (2527 : 70 - 72) ไดกลาวถึงประเภทของหนังสือเด็กไว จัดไดวาเปนขอสรุป
ประเภทของหนังสือสํ าหรับเด็กโดยทั่วๆ ไปไดเปนอยางดี ซึ่งมี 9 ประเภท ไดแก
             1.  หนังสือสารคดี
             2. หนังสือที่ใหความเพลิดเพลิน มีนิทาน  หนังสือภาพ นวนิยาย และโคลงกลอน
ตางๆ
             3.  หนังสือแบบเรียน
             4.  หนังสืออานเพิ่มเติมเสริมประสบการณตางๆ
             5.  หนังสืออางอิง
             6.  หนังสือแปล
             7.  หนังสือการตูน
             8.  วารสาร
             9.  หนังสือพิมพรายวัน
             นอกจากนี้ รัถพร ซังธาดา (2532 : 104 - 109) ไดแบงประเภทของหนังสือสํ าหรับ
เด็กสรุปไดดังตอไปน้ี
             1. การแบงประเภท โดยยึดถือลักษณะการถายทอดเปนหลัก มี 2 ประเภท คือ
                   1.1  ประเภทมุขปาฐะ ถายทอดโดยการบอกเลาตอๆ กันมา
                   1.2  ประเภทลายลักษณ ถายทอดดวยการเขียน
             2. การแบงประเภท โดยยึดประเภทคํ าประพันธเปนหลัก มี 2 ประเภทคือ
                   2.1  ประเภทรอยกรอง
                   2.2  ประเภทรอยแกว
             3. การแบงประเภทโดยยึดถือเน้ือหาเปนหลักจํ าแนกได 2 ประเภทคือ
                   3.1  ประเภทสารคดี
                   3.2  ประเภทบันเทิงคดี
             4. การแบงประเภทโดยยึดถือจุดมุงหมายในการแตงเปนหลัก มี 3 ประเภทคือ
                   4.1  ประเภทหนังสือแบบเรียน
                   4.2  ประเภทหนังสืออานเพิ่มเติม
                   4.3  ประเภทหนังสือสงเสริมการอาน
             5. การแบงประเภทโดยยึดถือลักษณะรูปเลม และกํ าหนดเวลาที่ออกเปนหลักจํ าแนก
ได 4 ประเภทคือ
                   5.1  ประเภทหนังสือพิมพ (Newspaper)
                   5.2  ประเภทวารสาร (Periodical)
                   5.3  ประเภทหนังสือ (Books)
                          5.3.1 หนังสือภาพ (Picture Books)
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                          5.3.2 หนังสือภาพชวนขัน (Comic Books)
                   5.4  ประเภทจุลสารหรืออนุสาร (Pamphlets)
             6. การแบงประเภทโดยยึดถืออายุเปนหลัก แบงเปน 5 ประเภทคือ
                   6.1  หนังสือสํ าหรับเด็กอายุ 2-3 ป
                   6.2  หนังสือสํ าหรับเด็กอายุ 3-6 ป
                   6.3  หนังสือสํ าหรับเด็กอายุ 6-11 ป
                   6.4  หนังสือสํ าหรับเด็กอายุ 11-14 ป
                   6.5  หนังสือสํ าหรับเด็กอายุ 14-18 ป
             7. การแบงประเภทโดยยึดถือระดับชั้นเรียนเปนหลักมี 3 ประเภทคือ
                   7.1  หนังสือสํ าหรับเด็กระดับอนุบาล มีอายุระหวาง 3-6 ป
                   7.2  หนังสือสํ าหรับเด็กประถมศึกษา มีอายุระหวาง 7-12 ป
                   7.3  หนังสือสํ าหรับเด็กมัธยมศึกษา มีอายุระหวาง 13-18 ป
             8. การแบงประเภทโดยยึดถือวิธีเสนอเนื้อหาแกผูอานเปนหลัก มี 2 ประเภทคือ
                   8.1  ประเภทอานใหฟง
                   8.2  ประเภทใหเด็กอานเอง
             นอกจากนั้น ชุลีพร  ประยูรโต (2538 : 10 - 11) ไดสรุปไวในงานวิจัยวา อาจจะสรุป
ประเภทหนังสือสํ าหรับเด็กได 4 ประเภทดังนี้
             1. ประเภทรอยกรอง จํ าแนกเปน
                   1.1  เพลงกลอมเด็ก
                   1.2  เพลงปลอบเด็ก
                   1.3  เพลงประกอบการเลนของเด็ก
                   1.4  ปริศนาคํ าทํ านาย
                   1.5  บทรอยกรองสมัยใหม
             2. ประเภทบันเทิงคดี อานแลวทํ าใหเกิดความสนุกสนาน ขํ าขัน เปนการผอนคลาย
ความตึงเครียด และเปนการพักผอนสมอง
                   2.1  นิทาน
                   2.2  นิยาย
                   2.3  นิยายสมัยใหม
                   2.4  เรื่องสั้น
                   2.5  หนังสือภาพชวนขัน
             3. ประเภทสารคดีใหความรู อานแลวไดประโยชน มุงใหความรูเพ่ิมเติมแกผูเรียน
เปนสํ าคัญ
             4. ประเภทวารสารและหนังสือพิมพ ใหทั้งความรูและความบันเทิงไปพรอมกัน
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ลักษณะของหนังสือสํ าหรับเด็ก
             หนังสือสํ าหรับเด็กโดยทั่วๆ ไป มีลักษณะพิเศษตางจากหนังสือประเภทอ่ืน คือเปน
หนังสอืที่มีรูปภาพประกอบเรื่องราวขนาดและการเขียนตัวอักษร ขนาดภาพ สี และตัวอักษร 
ตลอดจนความยาวของเรื่องเหมาะสมกับวัย   และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก     เรื่องน้ี จินตนา 
ใบกาซูยี (2534 ข : 22 - 41) เสนอไว  สรุปไดถึงลักษณะหนังสือสํ าหรับเด็กวา วัตถุประสงค
และเนื้อหายากงายเหมาะสมกับระดับชั้น  วัย  และความสนใจของเด็ก  เนื้อหาสนุกสนาน  
ภาพประกอบไดสัดสวนพอเหมาะกับเด็กกอนวัยรุน มีภาพประกอบมากกวาตัวอักษร เด็กระดับ
ประถมศึกษามีภาพประกอบ

ลักษณะที่ดีของหนังสือสํ าหรับเด็ก
             ในการที่จะสรางหนังสือสํ าหรับเด็กใหมีคุณคา เปนหนังสือที่เหมาะสมกับเด็ก และ
เด็กอยากอานนั้น จํ าเปนตองคํ านึงถึงลักษณะของหนังสือที่ดีสํ าหรับเด็ก ดังที่ จินตนา ใบกาซูยี 
(2534 ข : 85-96) เสนอไววา
             1. ไมสอนโดยตรง เด็กๆ ไมชอบการสั่งสอนโดยตรงเพราะเบื่อหนายจากการสั่งสอน
ของพอแมและครูอยูแลว ถามาพบในหนังสืออานซึ่งเด็กตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มากกวาคํ าสั่งสอน  เด็กจะรูสึกเบื่อหนายทันที   ดังนั้นควรเขียนในรูปแอบแฝงแทรกอยูใน
ความสนุกสนาน หรือเรียกวารูปแบบ “สาระบันเทิง”
             2. จุดประสงคของเร่ืองที่ชัดเจนวาตองการใหผูอานไดสิ่งใดจากการอาน เชน ความ
สนุกสนาน สรางเสริมจินตนาการ หรือใหสาระความรูโดยตรง จนผูอานสามารถบรรลุสิ่งเหลานี้
ไดเม่ืออานจบเรื่อง
             3. คุณคาของเรื่อง หนังสือสํ าหรับเด็กตองมีคุณคาตอผูอาน นั่นคือตองมีแกนเรื่อง 
(Theme) หรือความคิดรวบยอด มีโครงเรื่อง (Plot) หรือการดํ าเนินเรื่องที่ชวนติดตาม มีรสชาติ
ที่เราอารมณ มีสํ านวนภาษาที่ดีตรงกับรสนิยมของเด็กผูอาน จัดรูปเลมและภาพประกอบเขากับ
เนือ้เรื่องและตรงกันความสนใจ ความนิยม และพ้ืนฐานความรูในการอานของเด็กแตละวัย
             4. เน้ือเรื่องที่ดี ควรเลือกใหตรงกับความตองการของเด็ก เชน นิทาน เทพนิยาย 
นิทานวรรณคดี นิทานรวมสมัยหรือเรื่องสั้นรวมสมัย เรื่องการตอสูผจญภัยเชิงบู หวาดเสียว 
เรือ่งลกึลับประเภทนักสืบ เรื่องขบขันจ้ีเสน เรื่องวิทยาศาสตร การตูนนานาประเภท และเรื่องที่
ไมควรนํ ามาเขียนคือเรื่องตลกลามก  เรื่องหยาบคาย  ความรุนแรง  บูลางผลาญ    เรื่องยั่วยุ
ใหเกลียดชังกัน โกรธเคียดแคนสังคมจนไมอยากมีชีวิตอยู ลอเลียนผูออนแอ คนเสียเปรียบ 
และคนพิการ เปนตน
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             5. รสของเนื้อหา ตองเลือกใหเหมาะสมกับเรื่องราว เนนเหตุการณที่เคลื่อนไหวเพ่ือ
ใหเร่ืองดํ าเนินไปสูเปาหมายเร็วที่สุด อาจมีเหตุการณเกิดขึ้นตามลํ าดับตั้งแตแรกจนไปสูจุดยอด
เพ่ือคลี่คลายปญหา และตองมีการจบเรื่องอยางมีความสุข และไมควรเพิ่ม “นิทานเรื่องนี้สอนให
รูวา…” ในตอนจบของหนังสือสํ าหรับเด็กสมัยนี้
             6. ตัวละคร การสรางตัวละคร บุคลิกลักษณะนิสัยใจคอของตัวละคร ตองมีการวาง
แผนไวลวงหนาอยางชัดเจน ตั้งแตเริ่มตนเรื่องจนจบเร่ือง ตองมีความสอดคลองกับเนื้อหา เม่ือ
สรางตวัละครขึ้นอุปนิสัยใจคอตองเปนไปตามตัวละคร ความคิดและการพูดจาอยูในโลกของเด็ก
อยางแทจริง หลีกเลี่ยงการเสแสรง สรรพนามที่ใชตองเหมาะสมกับตัวละคร เชน “ฉัน” เด็ก
เล็กๆ จะชอบมากเพราะสามารถแทนตัวผูอานได ตัวละครในหนังสือสํ าหรับเด็กควรมีไมมาก 
ตวัละครตองมีชื่อ ไมวาจะเปนคนสัตว หรือแมแตสิ่งไมมีชีวิต
             7. การตั้งชื่อเรื่อง เปนเรื่องสํ าคัญมาก เพราะหนังสือสํ าหรับเด็กมีชื่อเร่ืองเปนจุดดึง
ดูดใจผูอานใหหยุดชะงัก มองดู หยิบชม และเปดดูเรื่อง ถาชื่อเรื่องตรงกับความสนใจ เราใจ
อยากเปดอานใหรูเร่ืองตลอดเลม หนังสือเลนน้ันจะประสบความสํ าเร็จ การตั้งชื่อเรื่องเปนศิลปะ
อยางหนึ่งของการเขียนหนังสือสํ าหรรับเด็ก และชื่อเรื่องไมควรยาวมากจนเต็มบรรทัด ควรมี
ความหมายสมบูรณในตัวเอง แตไมจํ าเปนตองเปนรูปเต็มประโยค
             8. การสรางฉาก เปนสิ่งแวดลอมของตัวละคร ตองมีลักษณะใหรายละเอียดถูกตอง
สมจริง มีความเปนไปไดหรือกลมกลืนกับการดํ าเนินเรื่อง ยุคสมัย และนิสัยตัวละคร
             9. ยุคสมัยหรือเวลาที่เกิดเรื่องขึ้น เรื่องเกิดในอดีตหรือปจจุบัน หรือเปนเรื่องเลาสืบ
ตอกันมา เปนเรื่องที่ผูเขียนจะตองตระหนักเพราะจะเปนสวนสํ าคัญในการกํ าหนดรายละเอียด
ตางๆ ซึง่จะสงผลสะทอนไปยังฉาก การแตงกายของตัวละคร และนิสัยของตัวละคร ซึ่งลวนเปน
ความสมจริงและความถูกตองของขอเท็จจริงในเน้ือเรื่องทั้งสิ้น
             10. กลวิธีในการเขียนเรื่องเพ่ือเสนอเนื้อหา มีหลายรูปแบบ เชน ใหผูเขียนบรรยาย
เร่ืองราวติดตอกันไป โดยใหตัวละครสํ าคัญเปนผูบรรยายเรื่อง หรืออาจใหตัวละครที่ไมสํ าคัญ
เปนผูบรรยายเรื่องก็ได หรือเปนรูปแบบที่ใหตัวละครสนทนาโตตอบแบบบทละคร หรือรูปแบบ
ผสมโดยใชรูปแบบทั้งสองชนิดที่กลาวมาผสมผสานกัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง
             11. การเขียนเรื่องความรู ควรคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่ถูกตอง มีหลักฐานที่เชื่อถือได 
โดยรวมแหลงคนควาไวในหนังสืออางอิง บอกแหลงขอมูลที่ไดมาอยางชัดเจน ซึ่งจะตองศึกษา
คนควาเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองกอนลงมือเขียน
             12. มีโครงเรื่องที่ดี หนังสือสํ าหรับเด็กไมควรมีโครงเรื่องที่ซับซอนมาก มีความสั้น
กระชับ แตคมคาย โครงเรื่องประกอบดวยบทนํ าเรื่อง เปนการเปดฉากจุดสนใจของสวนกลาง
เรือ่งและตอนจบเปนจุดสุดยอดของเรื่องเปนการคลี่คลายปญหาทั้งหมด และจบลงดวยความสุข
สมหวัง
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             โดยสรุปแลวหนังสือสํ าหรับเด็กที่ดี ควรจะเปนหนังสือที่จัดทํ าเพื่อเด็กโดยเฉพาะ 
เด็กอานแลวไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไมควรมีลักษณะที่สอนเด็กโดยตรง มีจุดประสงค
ของเรื่องที่ชัดเจน ตรงกับความสนใจ ความนิยม และพ้ืนความรูของเด็ก ชื่อเร่ืองสามารถดึงดูด
ความสนใจได การสราเรื่องมีชีวิตชีวานาสนใจชวนติดตามอาน ขอเท็จจริงในเร่ืองถูกตอง

หนังสืออานเพิ่มเติม
             หนังสืออานเพิ่มเติม เปนประเภทหนึ่งของหนังสือเสริมประสบการณ ซึ่งกรมวิชาการ
ใหความหมายวา เปนสื่อการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเภทสิ่งพิมพชนิดหนึ่ง
ซึ่งกรมวิชาการจัดขึ้น รวมทั้งที่สํ านักพิมพเอกชนจัดทํ า และเสนอใหกรมวิชาการตรวจเพื่ออนุ
ญาตใิหใชในโรงเรียน ทั้งน้ีเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนและพัฒนาผูอาน ใหเกิดความเจริญ
งอกงามทางสติปญญา รางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ ซึ่งหนังสือเสริมประสบการณ แยก
ยอยออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
             1. หนังสืออานนอกเวลา คือหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ กํ าหนดใหใชในการเรียน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียน สํ าหรับใหนักเรียนอานนอกเวลาเรียน 
โดยถือวากิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับหนังสือน้ี เปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร
             2. หนังสืออานเพิ่มเติม คือ หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร สํ าหรับใหนักเรียนอาน เพ่ือ
ศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความเหมาะสมของวัย และความสามารถในการอานของแตละ
บคุคล หนังสือประเภทนี้เคยเรียกวา หนังสืออานประกอบ
             3. หนังสืออุเทศ คือ หนังสือสํ าหรับใชคนควาอางอิงเกี่ยวกับการเรียบเรียง หนังสือ
ประเภทนี้เปนเชิงวิชาการ หรือบางทีเรียก หนังสืออางอิง
             4. หนังสือสงเสริมการอาน คือ หนังสือที่จัดทํ าขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนไปในแนว
ทางสงเสริมผูอานให เกิดทักษะในการอานมากยิ่งขึ้น อาจเปนหนังสือสารคดี นิยาย นิทาน ฯลฯ 
ทีมี่ลกัษณะไมขัดตอวัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม ใหความรูมีคติสอนใจและมีสาระ
ประโยชน (จินตนา  ใบกาซูยี 2534 ข :18-19)
             จากการศึกษาจะเห็นไดวา หนังสืออานเพิ่มเติม เปนประเภทหนึ่งของหนังสือเสริม
ประสบการณสํ าหรับเด็ก และเปนหนังสือที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงได
ทํ าการศึกษาหนังสือเสริมประสบการณ ประเภทหนังสืออานเพิ่มเติมโดยเฉพาะ กอนที่จะสราง
หนังสืออานเพิ่มเติม ดังนี้

ความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติม
             จากการศึกษาพบวา มีผูใหความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมไวหลายทาน ดังนี้
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             บันลือ  พฤกษะวัน (2533 : 56)  ใหคํ าจํ ากัดความหนังสืออานเพิ่มเติมวา  เปนวัสดุ
การอานประเภทหนึ่ง ซึ่งไมใชแบบเรียนแตเปนหนังสือที่นักเรียนสามารถเลือกอานไดทั้งในและ
นอกเวลาเรียน นักเรียนอาจใชหนังสืออานเพิ่มเติมในหลายลักษณะดวยกัน เชน อานเพื่อคนหา
ค ําตอบ อานเพื่อขยายประสบการณใหลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง อานเพื่อความเพลิดเพลิน เพ่ือใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน หนังสืออานเพื่อเติมยังชวยเสริมสรางความสนใจในการอานไดดีอีกดวย
             เดชา  ศรีตระกูล (2534 : 6)  กลาววาหนังสืออานเพิ่มเติมเปนหนังสืออานประกอบ
เพ่ือใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น และขยายความรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น มุงสงเสริมการเรียนการคน
ควาวิชาตางๆ โดยนํ าเอาเนื้อหาจากสวนหนึ่งของหลักสูตรมาขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมแลว
เรยีบเรียงใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของเด็ก
             ชุลีพร  ประยูรโต (2538 : 12) ไดสรุปความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมไววา เปน
หนังสือที่ใชประกอบการศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียน มีรายละเอียดเฉพาะ
เรือ่งและผูเขียนจะใชวิธีเขียนใหนาสน หนังสืออานเพิ่มเติมสวนมากจะมีภาพประกอบ เพ่ือที่จะ
ดึงดูดความสนของผูอาน ซึ่งจะมีทั้งเปนแบบภาพถาย ภาพวาดและแผนภูมิ เปนตน
             ณัฐพร  ไกรเทพ (2538 : 38) สรุปความหมายของหนังสืออานเพิ่มเติมไววา เปน
หนังสือที่สงเสริมการเรียนการสอน โดยรวบรวมเนื้อหาสวนใดสวนหนึ่ง และหรือมีรายละเอียด
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ดวยการขยายขอบเขตเนื้อหาวิชาใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของผูเรียนโดยมีวัตถุ
ประสงค เพ่ือใหนักเรียนไดเลือกอานทั้งในและนอกเวลาเรียน กอใหเกิดความรูความเพลิดเพลิน
ในลักษณะที่เรียกวา “บนัเทิงสาระ” ก็ได

หนังสือการตูน
             คํ าวา  “การตูน”  เปนคํ าทับศัพทในภาษาอังกฤษ วา “Cartoon”    ซึ่งสันนิษฐานวา
รากศัพทมาจากคํ าวา  “Cartone” (คาโตเน)   ในภาษาอิตาลีซึ่ง  หมายถึงแผนกระดาษ ที่มี
ภาพวาดตอมาความหมายของคํ านี้อาจจะเปลี่ยนไป เปนภาพลอเชิงขบขัน เปรียบเปรยเสียดสี 
หรือแสดงจินตนา การฝนเฟอง
             การตูน (Cartoon)  มีศัพทที่ใกลเคียงที่สามารถอธิบายไดดังนี้
             1. Cartoon   เปนคํ าฝรั่งเศส หมายถึงรูปวาดบนกระดาษแข็งที่เปนภาพลอเลียนวาด
อยูในกรอบ และแสดงเหตุการณที่เขาใจงาย ชัดเจน  มีคํ าบรรยายสั้นๆ
             2. Comic  เปนลักษณะการตูนที่มีความตอเน่ืองเปนเรื่องราวมีคํ าบรรยาย    มีบท
สนทนาในภาพแตละภาพ ลักษณะของภาพจะออกมาในเชิงภาพการตูนที่ไมเนนความจริงของ
กายวิภาค อันเปนลักษณะเดียวกับ Cartoon
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             3. Illustrated Tale   นยิายภาพ เปนการเขียนเลาเรื่องดวยภาพเชนกัน  แตลักษณะ
ภาพมีความสมจริงสมจังเขียนถูกตองตามหลักกายวิภาค (Anatomy) การเขียนฉากประกอบ 
การใหแสงเงา การดํ าเนินเรื่องตอเน่ืองตั้งแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย ไมขามขั้นตอน อัน
สามารถโนมนาวใจผูอานใหคลอยตามเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี
             4.  Caricature  ภาพลอ เปนคํ าที่มีรากศัพทมาจากคํ าวา “Caricare” หมายถึง  ภาพ
ลอเลียนที่แสดงถึงการเปรียบเปรย เสียดสี เยาะเยย ถากถาง หรือใหดูขบขันโดยเนน สวนดอย
หรือสวนเดนของใบหนา บุคลิกลักษณะใหผันแปรไปจากธรรมชาติที่เปนจริงซึ่งสวนมากใชเปน
ภาพลอทางการเมือง บุคคลสํ าคัญที่มีชื่อเสียงเปนตน  (ศกัดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 2534 : 7)

ความหมายของการตูน
             มีผูใหความหมายไวดังนี้
             พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน 2538 : 90) ได
ใหความหมายของคํ าวาการตูนไวดังนี้คือ การตูน หมายถึง ภาพลอ ภาพตลก บางทีเขียนเปน
ภาพบคุคล บางทีเขียนเปนภาพแสดงเหตุการณที่ผูเขียนตั้งใจลอเลียน จะใหดูรูสึกขบขัน บางที
กเ็ขียนติดตอกันเปนเรื่องยืดยาว
             พจนานุกรมเวบสเตอร (Webster 1983 : 278) ไดอธิบายวา Cartoon มาจากภาษา
ละตินวา Carta และภาษาฝรั่งเศสวา Cartoon การตูนหมายถึง ภาพแสดงความคิดที่ตองการ
เสียดสี  ลอเลียนชวนใหตลกขบขัน     หรือแสดงการกระทํ าในสถานการณบางอยางของบุคคล
ที่นาสนใจ
             ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  กลาวถึงคํ าวา “Cartoon”  วา เม่ือจิตรกรตองการวาด
ภาพขนาดใหญ เขาเริ่มตนดวยการวาดภาพบนกระดาษเปนแบบรางใหเทากับขนาดของจริง
แลวระบายสีเอกรงค (Monochrome)ลักษณะของภาพรางนี้เรียกวา “Cartoon”
             วิวรรธน  จันทรเทพย (2540 : 134)   กลาววาการตูนหมายถึง ภาพลายเสนหรือ
ภาพวาดสีที่มีลักษณะผิดเพี้ยนจากความจริง แตยังยึดหลักเกณฑของความจริงอยูบาง เขียน
ขึน้เพื่อการสื่อความหมาย มุงใหเกิดอารมณขันดวยการลอเลียน เสียดสี ประชดประชัน
             ณรงค  ประภาสโนบล (2534 : 17)  การตูน    คือ ภาพตลกลอเลียนสังคมหรือภาพ
ทีเ่กินความจริง เปนสื่อที่งายมาก เปนภาพลายเสนธรรมดา
             สังเขต  นาคไพจิตร  (2530 : 26)  ไดรวบรวมความหมายของภาพการตูนวาภาพ
ชวนขันแทๆ แตเพียงอยางเดียว เดิมใชเปนภาพแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ
ทางการเมืองแบบเดียวกับบทนํ าของหนังสือพิมพ ตัวการตูนเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมือง
             -  เปนภาพที่ผิดจากความเปนจริง นอยกวาความเปนจริง หรือเกินความจริง
             -  เปนภาพที่มีจุดมุงหมายในการลอเลียนหรือใหเกิดอารมณขันหรือประชดประชัน
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             - เปนภาพที่ยึดหลักเกณฑของความจริงอยูบางแมจะเปนหลักเกณฑที่อยูในขอบเขต
กวาง
             ศักดิ์ชัย   เกียรตินาคินทร  (2534 : 9)  กลาววา  “การตูน” (Cartoon)  หมายถึง 
ภาพวาดในลักษณะงาย ๆ บิดเบี้ยวโยเย ในลักษณะไมเหมือนภาพในโลกแหงความเปนจริง ซึ่ง
มีรูปลักษณะที่เลียนแบบธรรมชาติ เรขาคณิต หรือรูปรางอิสระ ที่ลดทอนรายละเอียดที่ไมจํ า
เปนออก  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสื่อความหมายแทนตัวหนังสือ เปนผูแสดงแทนในการพูด หรือ
แสดงออกตางๆ  ทั้งเปนภาพประกอบตกแตงมุงใหเกิดความสวยงาม นาขัน ลอเลียน เสียดสี 
ในทางการเมือง สังคม และใชเปนสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ประกอบการ เลาเรื่อง ใน
ทางบันเทิงคดี
             จินตนา  ใบกาชูยี (2534 ค : 58)  การตูน คือ ภาพวาดงายๆ ซึ่งมักไมเหมือนภาพ
ธรรมชาติทั่วไป อาจมีรูปรางตามลักษณะธรรมชาติ ตามรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงอิสระ มักมี
รูปรางเกินจริง หรือลดรายละเอียดของภาพที่ไมจํ าเปนออก เพ่ือจุดมุงหมายในการบรรยายหรือ
การแสดงออกหรือมุงหวังใหเกิดความตลกขบขัน ลอเลียน เสียดสีการเมืองและสังคม หรืออาจ
ใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธหรือใชประกอบในการเลาเรื่องทั้งบันเทิงคดีและสารคดี
             ชอรส (Shores 1960 : 1) ใหความหมายวา เปนภาพวาด สัญลักษณ  ภาพลอเลียน
หรือเสียดสีบุคคล สถานที่  สิ่งของหรือเรื่องราวที่นาสนใจในปจจุบัน
             ดังนั้นคํ าวา “การตูน” อาจสรุปไดความวา ภาพที่เขียนขึ้นในลักษณะตางๆใหผิด
เพ้ียนไปจากความเปนจริง ไมเหมือนภาพในโลกแหงความเปนจริง มีรูปลักษณะที่เลียนแบบ
ธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิตหรือรูปรางอิสระ  ที่ลดทอนรายละเอียดที่ไมจํ าเปนออก โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อสื่อความหมายแทนตัวหนังสือ  ภาพที่เขียนมุงใหเกิดความสวยงาม นาขัน ลอเลียน 
เสยีดสีการเมืองและสังคม   และอาจใชเปนสื่อประชาสัมพันธ  ประกอบการเลาเรื่อง ประกอบ
บทเรียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดี

ประเภทของการตูน
             จินตนา  ใบกาซูยี (2534 ค : 58) แบงภาพการตูนออกไดเปน 5 ประเภทดังนี้
             1.  การตูนรูปสัตว   เปนภาพวาดสัตวตางๆ แตบุคลิกและลักษณะทาทางเหมือนคน 
เชนการตูนของวอลทดีสนีย
             2.  การตูนแบบยุโรป   คือภาพวาดที่พยายามวาดรูปสัตวใหเหมือนคน  และคนให
เหมือนสัตว
             3.   การตูนสมัยใหม      คือภาพวาดที่เขียนใหดูวิกลวิการออกไป    ดูไมออกวาเปน
ภาพคนหรือสัตว แตผูดูรูวาเปนภาพการตูน
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             4.  การตูนแบบอเมริกัน   คือภาพวาดการตูนสัตวที่ใสบุคลิก อุปวิสัย ทาทางและ
พฤตกิรรมของคนจริงๆ เขาไป จนคนดูยอมรับ โดยเฉพาะตัวพระเอกและนางเอก
             5.  การตูนเรื่องยาวประเภทการผจญภัย  ซึ่งวาดภาพคลายคนจริง แตไมเหมือนคน
จริงมากนัก มีเร่ืองราว มีคํ าบรรยาย
             คินเดอร ( Kinder 1965 : 399)   ไดจํ าแนกการตูนออกเปน  2  ประเภทตามรูปแบบ
ดังนี้คือ
                    1. การตูนธรรมดา ( Cartoons )  ไดแก  ภาพวาดสัญลักษณ หรือ ภาพลอ
เลยีนเสียดสีบุคคล  สถานที่ สิ่งของหรือเรื่องราวที่นาสนใจทั่วไป
                    2. การตูนเรื่องยาว (Comic Strip Cartoons)  คือ การตูนธรรมดาหลาย ๆ   
ภาพ ซึ่งจัดลํ าดับการบรรยายเรื่องราวใหสัมพันธตอเนื่องกันไปตั้งแตตนจนจบเปนเรื่องอยาง
สมบูรณ โดยแบงเปนตอน ๆ ละ 4 – 5 กรอบ
             ฮารทเลยและโกลเด็นสัน  (Ruth E. Hartley and Robert M. Goldenson)    ได
จํ าแนกหนังสือการตูนออกเปน 8 ประเภท  คือ
                   1.  นวนิยายทางวิทยาศาสตร(Science Fiction)  การตูนประเภทนี้เปนเรื่องราว
ของนวนิยายสมัยใหมที่คอนขางจะเปนความจริง หรืออิงความจริง ซึ่งเราความสนใจทางวิทยา
ศาสตร เน้ือเรื่องมักจะเกี่ยวกับการคนพบทางวิทยาการยุคใหม
                   2.  อาชญากรรมและการสืบสวน  (Crime and detective)  การตูนประเภทนี้
แสดงใหเห็นความโหดเหี้ยมรายกาจของเหลามิฉาชีพหรือนักเลงอันธพาลซึ่งกอกวนความสงบ
สขุของประชาชน และมักจะจบลงดวยความหายนะของเหลาราย  โดยความสามารถในการจับ
กุมของผูรักษากฎหมาย
                   3.   เรื่องจริง  (True Stories) สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับเหตุการณที่สํ าคัญ ๆ 
ของบานเมืองหรือของโลก เชน ประวัติการสํ ารวจ การคนพบ พฤติการอันหาวหาญของวีรชน
กับความสามารถอันยิ่งใหญทางดานกีฬา  การทหาร  การปกครอง  การสังคม  สงเคราะห 
วทิยาการยุคใหมและประวัติศาสตร เปนตน
                   4.  การตูนเกี่ยวกับความรัก  (Romance)  การตูนประเภทนี้เหมาะสมกับวัยรุน 
เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก
                   5.  อมตสารคดีอยางสั้น (Condensed Classic)เปนการตูนประเภทเชิงวรรณคดี
หรือวรรณกรรมของชาติ  ซึ่งการตูนประเภทนี้เด็ก ๆ มักไมคอยสนใจ หรืออานไมคอยเขาใจ 
นอกจากจะมีเรื่องเราใหสนใจอาน
                   6.  เรื่องเก่ียวกับสัตว  (Animal Stories)  เปนการตูนที่เหมาะสํ าหรับเด็กเล็ก
เปนเรื่องที่กอใหเกิดความรูสึกนึกคิดในเชิงตลกขบขันประกอบการสอนใหเด็กมีความรักใคร
เอ็นดูและเมตตากรุณาตอสัตว
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                   7.  เรือ่งเก่ียวกับตะวันตกและผจญภัย (Westerns and Adventure Stories)
สวนใหญเปนเรื่องของอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณเชน เรื่องของอัศวินคาวบอยซึ่งมีการตอสู
กันระหวางพวกธรรมะกับอธรรมหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับการผจญภัยในปา การตอสูกับสัตวปา 
การผจญภัยในหวงอวกาศ มนุษยกายสิทธิ์ กับอิทธิฤทธิ์
                   8.  หนังสือการตูนเชิงสารสนเทศ   (Information Comic Books)    เปนหนังสือ
การตูนที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู  เปนหนังสืออานประกอบที่ใหขอคิดความรูเชิงวิชาการ อัน
เปนการอธิบายเรื่องยาก ๆ ใหเขาใจ  โดยการอาศัยภาพการตูน  เชน  เรื่อง พลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ เปนตน  ( Ruth E. Hartley and Robert M. Goldenson 1959 : 139-307, อางถึงใน 
นวลทิพย ปริญชาญกล 2538 : 34)

ลกัษณะหนังสือการตูนที่ดี
             หนังสือการตูนที่ดีสามารถชวยใหเด็กเกิดทักษะความชํ านาญในการอาน  ชวยใหเด็ก
มีความคิดริเร่ิมและไดความรู ความสนุกสนาน ปจจุบันวงการหนังสือตื่นตัวกันมากพยายาม
พัฒนาหนังสือการตูนดวยการเสริมวิชาเนื้อหาความรู   คุณธรรมจริยธรรมเขาไปกับตัวการตูน 
ดังน้ันเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดทํ าหนังสือการตูนสํ าหรับเด็กควรจะไดทราบ    ลักษณะหนังสือ
การตูนที่ดี
             ลักษณะหนังสือการตูนที่ดีมีลักษณะดังตอไปน้ี
             1.  ปกสวยงาม ขนาดรูปเลมไดสัดสวน  หนังสือการตูนที่จัดวาสวยงามนั้นจะตองมี
การออกแบบ การเขียนภาพ การใหสี  การจัดองคประกอบภาพ คํ าบรรยาย และคํ าสนทนาของ
การตูน สิ่งตางๆ เหลานี้จะตองเหมาะสมกลมกลืนกันจึงจะทํ าใหหนังสือการตูนน้ันดีได
                   หนาปกหนังสือเปนสิ่งสํ าคัญอันดับแรกที่จะชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก  การ
ออกแบบปกหนังสือควรจะมีแนวทางที่แนนอนวาตองการอะไร ภาพและชื่อเรื่องบนปกหนังสือก็
ควรจะสัมพันธกับเนื้อเร่ืองขางในดวย
                    ลักษณะรูปเลมของหนังสือการตูนโดยทั่ว ๆ ไป จะมี  2  แบบ คือ
                          1.1 รูปเลมแบบแนวตั้ง  หมายถึง หนังสือที่มีความยาวสันหนังสือมากกวา
ความยาวของสวนบนหนังสือ
                          1.2 รูปเลมแบบแนวนอน  หมายถึง หนังสือที่มีความยาวของสันหนังสือ
นอยกวาความยาวของสวนบนหนังสือ
                                ขนาดรูปเลมของหนังสือการตูนก็มีสวนสํ าคัญ ควรจะมีขนาดที่เหมาะ
กบัมือของเด็ก สามารถจับถือพลิกดูพลิกอานไดสะดวก ขนาดรูปเลมของหนังสือที่เด็กชอบและ
พิมพกันอยางแพรหลายมีอยู 3 ขนาด   คือ  13 x 18  ซม.  ขนาด 14.8 x 21  ซม.  และขนาด  
18.5 x 26  ซม.
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                                ขนาดรูปเลมหนังสือการตูนที่เด็กชอบมากที่สุดคือขนาด 13 x 18  
ซม. รองลงมาไดแก ขนาด 14.8 x 21 ซม.
             2.  เน้ือหาที่ใหสิ่งที่ดีงามและความสนุกสนานเพลิดเพลิน  หนังสือการตูนที่ดีควรที่จะ
สอดแทรกเนื้อหาความรูที่ถูกตองสอดแทรกคุณธรรม ความคิดสรางสรรค เชน หนังสือการตูน
วทิยาศาสตร ก็ควรจะสอดแทรกความรูที่ถูกตองทางวิทยาศาสตรอันเหมาะสมกับวัย พรอมทั้ง
ความสนุกสนานตื่นเตนไวในตัวการตูนดวย  ที่สํ าคัญของหนังสือการตูนน้ันเนื้อเรื่องกับภาพ
ควรจะมีสอดคลองกับเรื่องราวตาง ๆ ดํ าเนินไปอยางรวดเร็ว และอยาพยายามใสเน้ือหาวิชา
การใหมาก จนเด็กหรือผูอานเกิดความเบื่อหนาย ควรใชการสอดแทรกเขาไปในคํ าสนทนาของ
ตวัการตูน
             3. สํ านวนภาษาที่สุภาพเขาใจงาย  สํ านวนภาษาที่ใชในหนังสือการตูนควรคํ านึงถึง
ความสามารถของเด็กวัยตางๆ ในการอาน  และการเขาใจความหมาย    ควรใชภาษาสุภาพ
เขาใจงาย ไมหยาบคาย และไมควรใชศัพทแสลง  เพราะเด็กจะจดจํ าคํ าสนทนาของตัวการตูน
ในหนังสือมาใช
                   สํ าหรับคํ าสนทนาของตัวการตูนในหนังสือการตูน ควรใชเปนภาษาพูดเด็กจะได
เขาใจงายกวาภาษาเขียน  การถายทอดภาษาเสียงที่เกิดขึ้นในการดํ าเนินเรื่องของการตูนน้ัน 
สามารถถายทอดออกมาเปนตัวอักษรไดตามเสียงนั้น  แตควรสะกดการันตใหถูกตองดวย เชน
เสียงรองความเจ็บปวด  “โอย”  เสียงฟาผา “เปรี้ยง”  เปนตน
             4.  ภาพการตูน   ภาพการตูนน้ันเปนภาพที่วาดขึ้นอยางงาย ๆ อาจมีสีสันสวยงาม
หรือเปนภาพลายเสนขาวดํ าก็ได ภาพการตูนเปนภาพที่มีลักษณะเดนอยูในตัวเองอยูแลว มี
หลายลักษณะอาจเปนภาพที่วาดเกินความเปนจริง  ภาพลอเลียน ภาพตลกใหอารมณขบขัน  
(อเนก รัตนปยะภาภรณ  2534 : 23-26)

การเรียนรู
             การดํ ารงชีพของเราในปจจุบัน ตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบ เพ่ือตัวเราเอง 
จะอยูอยางมีความสุขตามสภาพแวดลอมของตน สวนหนึ่งแหงการปรับตัว ใหเขากับสภาพ
สงัคมนั้น ก็คือการเรียนรู การเรียนรูไมเพียงแตการจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่ง
เปนการจัดการศึกษาอยางมีระบบเทานั้น แตการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกสภาพและทุกขณะ ตั้งแต
มนษุยลืมตาดูโลก เราก็เริ่มเรียนรูจากสิ่งตางๆ รอบตัว โดยการเริ่มจากสิ่งแวดลอมภายในบาน
ในครอบครัวกอนอ่ืนโดยที่เด็กเล็กจะเริ่มรูวา การรองนั้นสามารถที่จะเรียกอาหาร   นมและ
ความเอาใจใสจากแมได   เม่ือเวลาผานไป   เด็กจะเจริญเติบโตขึ้น   มีวุฒิภาวะพรอมที่จะทํ า
กจิกรรมตางๆ ตามความสามารถของตน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 2534 : 27-29)
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             การเรียนรู (Learning) จํ าเปนตองอาศัยการสื่อความหมายตางๆ เปนหลัก และการ
เรยีนรูเปนสิ่งที่จับตองไมได เพราะวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เราจะรูไดวา 
บคุคลใดบุคคลหนึ่งเกิดการเรียนรู โดยการสรุปจากพฤติกรรมที่แสดงออก การเขาใจหลักการ
เรยีนรูนอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมแลว ยัง
ชวยใหผูเรียนสามารถจัดประสบการณ และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับผูเรียน ทํ าใหการเรียน
การสอนดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
             นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูไวหลายแนวความคิด
ดังนี้
             ฮิลการดและเบาเวอร (Hilgard and Bower 1975, อางถึงใน เสาวนีย สิกขาบัณฑิต 
2532 : 83)  กลาววา “การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทํ าใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
อันเปนผลจากการฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
เชน สัญชาติญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของรางกาย เชน ความ
เม่ือยลา พิษของยา เปนตน ”
             สวนคมิเบิลและการเมซ่ี    (Kimble and Gemathy 1961,   อางถึงใน    เสาวนีย 
สกิขาบัณฑิต 2532 : 83) ใหคํ าจํ ากัดความของการเรียนรูวา  “เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทีค่อนขางถาวรโดยเปนผลจากการฝกฝน เม่ือไดรับการเสริมแรงมิใชเปนผลจากการตอบสนอง
ตามธรรมชาติที่เรียกวา ปฏกิริยาสะทอน เชน การกระพริบเม่ือผงเขาตา วุฒิภาวะหรือยา”
             นอกจากนี้การเรียนรูของคนเราจะมีลักษณะเปนขั้นตอน ดังที่ กฤษณา ศักดิ์ศิริ (อาง
ถงึใน ชุลีพร ประยูรโต 2538 : 32) สรุปไววา    ขั้นตอนของการเรียนรูเริ่มตนจากการที่สิ่งเรา
มากระทบประสาทสัมผัสแลวไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย เกิดเปนการรับรู แลวสรุปเปน
ความคิดรวบยอด  มีการตอบสนองมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนับวาเกิดการเรียนรู 
ซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบดวย องคประกอบ 4 ประการคือ ความสน ความจดจํ า การแสดง
ออก และการจูงใจ
             เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2532 : 81) ไดใหความหมายของการเรียนรูวา “การเรียนรู 
คอืการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจากประสบการณ มนุษยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 
ดาน คือ ดานความรู ทักษะ และเจตคติ”
             แกรีและคิงสเลย (Gary and Kingsley 1963)     อธิบายวาลักษณะของการเรียนรูมี 
3 ประการ คือ
             1. การเรียนรูเกิดขึ้นได เพราะมีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจ
             2. การเรียนรู  เกิดจากการพยายามตอบสนองหลายรูปแบบ  เพ่ือบรรลุถึงเปาหมาย
หรือการแกปญหา
             3. การตอบสนองจะตองกระทํ าจนเปนนิสัย
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             เมดนิค (Mednick 1962, อางถึงใน เสาวนีย สิกขาบัณฑิต 2532 : 83) ไดใหความ
พยายามของการเรียนรูไวดังนี้
             1. การเรียนรูทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
             2. การเรียนรูเปนผลจากการฝกฝน
             3. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวรจนเกิดเปนนิสัยมิใชการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น
             4. การเรียนรูมิอาจสังเกตไดโดยตรง เราทราบแตการกระทํ าที่เกิดจาการเรียนรูเทา
นั้น
             ครอนบาค (Cronbach 1970, อางถึงใน เสาวนีย สิกขาบัณฑิต 2532 : 84) ซึ่งเปน
นักจิตวิทยาไดศึกษาคนควาถึงสภาพที่กอใหเกิดจากการเรียนรูของบุคคลวาประกอบดวยลํ าดับ
ขั้น 8 ขั้น ดังนี้
             1. สถานการณ หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ที่ผูเรียนตองเผชิญ
             2. ลักษณะประจํ าตัวบุคคล (Personal Characteristics) เปนคุณสมบัติประจํ าตัวผู
เรยีน ที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น คุณสมบัติเหลานี้ไดแก ความสามารถทางสมอง เจตคติ 
ความสนใจ และความพรอมเปนตน
             3. เปาหมาย คือสิ่งที่ผูเรียนคาดหวังวาจะไดรับจากการเรียนรูนั้นๆ
             4. การคาดหมาย คือ การที่ผูเรียนคาดหวังวาจะไดรับจากการเรียนรูนั้นๆ
             5. การแปรความหมาย  คือ    การที่ผูเรียนเพงเล็งความสนใจไปยังสถานการณที่
แวดลอมอยู พิจารณาเกี่ยวโยงไปยังประสบการณที่ผานมาแลวเลือกวิธีการตอบสนองที่คาดวา
จะใหผลสมตามเปาหมายที่วางไว
             6. การกระทํ า จะเกิดขึ้นภายหลัง จากที่ผูเรียนไดแปรความหมายของสถานการณที่
เผชิญอยูแลว ผูเรียนจะเลือกกระทํ าสิ่งที่คาดวาจะนํ าไปสูเปาหมายที่สรางความพอใจใหแกตน
             7. ผลการปฏิบัติ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทํ า ถาผลของพฤติกรรมเปนที่
นาพอใจ และบรรลุเปาหมายที่มุงหวัง ผูเรียนก็นํ าพฤติกรรมนั้น ไปใชในสถานการณใหมที่มี
ความคลายคลึงกัน
             8. ปฏิกิริยาตอความลมเหลว เม่ือผูเรียนประสบความลมเหลวในการแสวงหาความ
พอใจ ในการมุงทิศทางไปสูเปาหมายก็จะเร่ิมแปลความหมายสถานการณใหมอีกครั้งหนึ่ง 
ทดลองแสวงหาพฤติกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและเกิดความพอใจในที่สุด
             ตามแนวคิดของ Gagne’ (1970, อางถึงใน เสาวนีย สิกขาบัณฑิต 2532 : 84) ไดจัด
ลํ าดับขั้นของการเรียนรูของคนเราจากขั้นตํ่ าไปสูขั้นสูง รวม 4 ขั้น ตามลํ าดับดังนี้
                   1. การเรียนรูขอเท็จจริง (Factual Learning) เม่ือบุคคลไดเรียนรูแลวจะแสดง
พฤติกรรมโดยระบุชื่อ วัน เดือน ป สถานที่และเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได
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                   2. การเรียนรูแนวคิด หรือมโนภาพ (Conceptual Learning) เม่ือบุคคลไดเรียน
รูในขั้นที่ 1 แลวจะสามารถบอกความแตกตางของสิ่งตางๆ ได
                   3. การเรียนรูการใชกฎเกณฑ (Principle Learning) เม่ือบุคคลไดเรียนรูในขั้นที่ 
2 แลวจะเรียนรูในขั้นที่ 3 คือการอธิบายและการแสดงความสัมพันธของแนวคิดหรือความคิด
รวบยอด (Concept) ได
                   4. การเรียนรูการแกปญหา (Problem Solving) เม่ือบุคคลไดเรียนรูในขั้นที่ 3 
แลวจะเรียนรูในขั้นที่ 4 คือสามารถประยุกตกฎเกณฑไปใชในสถานการณตางๆ ไดสามารถแก
ปญหาตางๆ ได
             บลูม (Bloom 1956 : 201-207) และคณะไดจํ าแนกการเรียนรูออกเปน 3 หมวด
ใหญๆ คือ
                   1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนการเรียนรูที่ตองอาศัยความสามารถใน
ทางสมองกับความรู ความจํ า ความเขาใจ ในเรื่องขอเท็จจริง กฎเกณฑ หลักการ มีความ
สามารถและทักษะทางดานปญญา มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และสามารถแกปญหาได ซึ่ง
พฤติกรรมในดานนี้แบงไดเปน 6 ระดับ โดยเริ่มจากความสามารถตํ่ าสุด ไดแก
                          1. ความรูหรือความจํ า  เปนพฤติกรรมเบื้องตนที่ผูเรียนสามารถจํ าได
ระลึกได
                          2. ความเขาใจ  มีความสามารถในการแปลความ ตีความ โยงความ
สัมพันธ อธิบาย แนะนํ า บอกแนวโนมได
                          3.  การนํ าความรูไปใช   เปนความสามารถนํ าหลักการตางๆ  มาใชได
อยางถูกตอง คือแกปญหาได สรุปความคิดรวบยอดได
                          4.  การวิเคราะห     ขั้นน้ีผูเรียนสามารถจํ าแนกจากสวนยอยตางๆ ได 
พิจารณาเหตุผลหาความสัมพันธของสวนตางๆ นั้นได และมองเห็นโครงสรางของสวนตางๆ ที่
ประกอบกันเปนสวนใหญ
                          5.  การสังเคราะห มีความสามารถในการรวบรวมประเด็นยอยตางๆ สวน
ยอยอาจมาจากแหลงตางๆ กันเม่ือสังเคราะหแลวจะเปนรูปแบบหรือโครงสรางใหม การ
สังเคราะหเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม แตอาจจะไมเปนความคิดริเร่ิมที่เสรีทั้งหมด 
เพราะมีขอบเขตจํ ากัดของปญหา หรือขอบขายของงานที่กํ าหนดไว
                          6. การประเมินผล เปนความสามารถในการตัดสินคุณคา เกณฑการตัดสิน
อาจขึ้นอยูกับเง่ือนไขภายใน หรือภายนอกตัวบุคคล แลวแตจุดหมายปลายทางที่ตองการ
                   2.  จิตพิสัย (Affective Domain) เปนการเรียนรูที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานความรูสึก อารมณ ความซาบซึ้ง ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ ยากตอการอธิบายและการสังเกต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองใชวิธีปลูกฝงโดย
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จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และจะตองสอดแทรกอยูตลอดเวลา พฤติกรรมจะไมเกิดขึ้นทันที 
ตองใชเวลา ตองใชเวลาซึ่งสามารถแบงพฤติกรรมดานนี้ออกเปน 5 ระดับ คือ
                          1. การรับรู เปนการยอมรับหรือการใหความสนใจ ซึ่งประกอบดวยความ
ตระหนัก (Awareness) ความยินดีที่จะรับรู (Willingness to Receive) และการควบคุมหรือการ
เลือกใหความสนใจ (Controlled or Selected Attention)
                          2. การตอบสนอง เปนการแสดงปฏิกิริยาตอบโตตอสิ่งเราในทางบวก อาจ
แสดงออกในรูปการยินยอม ความเต็มใจและความพอใจก็ได
                          3. การเกิดคานิยม เปนการเรียนรูที่แสดงออกในรูปของการยอมรับ การ
นิยมชมชอบ หรือความผูกพัน ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจนกลายมาเปนความเชื่อและปฏิบัติคลอย
ตาม
                          4. การจัดรวบรวม   เปนการเรียนรูที่เกี่ยวกับการสรางแนวความคิดของ
คานิยม และการจัดระบบของคานิยม เชน การรูจักอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การเห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
                          5. การสรางลักษณะนิสัยตามแบบคานิยมที่ยึดถือ เปนการเรียนรูที่นํ าเอา
คานิยทที่มีอยูแลวมาจัดระบบเพื่อใชเปนตัวควบคุมพฤติกรรมอันเปนนิสัยประจํ าตัวของแตละ
บคุคล หรือใชเปนหลักในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ
                   3. ทักษะพิสัย      (Psychomotor Domain)      เปนการเรียนรูที่เกี่ยวกับความ
สามารถทางดานการปฏิบัติ โดยใชกลามเน้ือและอวัยวะตางๆ ของรางกาย ซึ่งมีผลมาจากดาน
จิตใจเปนตัวควบคุมใหอวัยวะตางๆ ทํ างานไดอยางคลองแคลว พฤติกรรมดานนี้สังเกตไดจาก
                          1. การรับรู เปนพฤติกรรมที่แสดงออกในดานความรูสึกที่สอดคลอง
สัมพันธกับการปฏิบัติ
                          2. การลงมือกระทํ าตามแบบ  เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
เลียนแบบการกระทํ าตามที่กํ าหนดไวได
                          3. การกระทํ าตามคํ าแนะนํ า เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติได
ภายหลังจากฟงคํ าแนะนํ าแลว
                          4.  การกระทํ าไดตามธรรมชาติ    เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดดวยตนเองโดยที่ไมตองอาศัยความชวยเหลือจากครู
                          5.  การปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนได         เปนพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่คอนขางยากไดอยางรวดเร็ว คลองแคลว ปราศจากความสับ
สน (สมบูรณ สงวนญาติ 2534 : 28-29)
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ความชอบ
             ความชอบเปนพฤติกรรมสวนหนึ่งของทัศนคติ ทัศนคติคือ สภาพจิตใจ ความรูสึกนึก
คดิ หรือความเห็นที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด อาจเปนสวนรวมๆ หรือสวนยอยๆ เชน ความนิยม – 
ความไมนิยม สนใจ – ไมสนใจ ความชอบ – ความไมชอบ ซึ่งแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็นได 
ดังน้ันความชอบ  หรือไมชอบจึงเปนตัวที่มีอิทธิพลสงผลตอการรับรู ตลอดจนการเรียนรูดวย 
จํ าเนียร และคนอื่นๆ (อางถึงใน วันเพ็ญ  รักเสนาะ 2538 : 19)
             กระบวนการทางการรับรูทางจิตตอความรูสึกและอารมณ คือปรากฏการณที่เกิดขึ้น
เปนขบวนการ (Conscious) ประกอบดวยภาวะตาง ๆ กัน 3 ขั้นคือ
             1.  ขั้นการรับรู (Cognition)
             2.  ขั้นเกิดความรูสึก หรืออารมณ (Affection of Feeling)
             3.  ขั้นโนมนาวของการแสดงพฤติกรรม (Conation หรือ Willion)
             ตัวอยาง ถาบุคคลหนึ่งผานหนาโรงภาพยนตร บังเอิญเห็นภาพโปสเตอรหรือภาพตัว
อยางของภาพยนตร (แสดงวาบุคคลกํ าลังอยูในขั้นการรับรู) จึงเดินเขาไปดูและเกิดความชอบ 
(บุคคลกํ าลังอยูในขั้นเกิดความรูสึก หรืออารมณ) ในที่สุดจึงตกลงใจซื้อตั๋วเพ่ือเขาดูภาพยนตร 
(บุคคลกํ าลังอยูในขั้นแสดงพฤติกรรม หรือทํ าใหเปนไปตามเจตนารมณ) จะเห็นไดวาเม่ือมี
ความชอบ ซึ่งเปนขั้นที่ 2 ก็จะนํ าไปสูการตัดสินใจที่จะกระทํ าสิ่งนั้นๆ
             ในการเรียนการสอนนั้น ถานักเรียนมีความชอบในสิ่งที่กํ าลังเรียน ไดทํ าในสิ่งที่ชอบ 
ก็จะเปนแรงกระตุนใหเกิดความสนใจที่จะตองการเขารวมกิจกรรมดวยความสนใจ ซึ่งจะทํ าให
การเรียนการสอนประสบผลสํ าเร็จได ความรูสึกนี้อาจจะมีชั่วขณะหรืออาจจะมีเปนการถาวรก็
ได

การทํ าไขเค็ม
             “ ไข ” ผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่มนุษยชอบบริโภคนักหนา สามารถนํ ามาทํ าอาหาร
ไดคาวและหวาน อีกทั้งทางการแพทยยังกลาววา ไขเปนอาหารราคาถูก เปยมดวยคุณคาทาง
โภชนาการทั้งวิตามินและเกลือแร โดยเฉพาะในสวนที่เรียกวา ไขแดง ซึ่งจะเปนแหลงรวมของ
วิตามินและเกลือแรมากมาย นอกจากไขสดจะถูกนํ ามาแปรรูปเปนอาหารมากมายแลว สวนที่
เหลือจากการบริโภคก็มีการนํ ามาสรรหาวิธีที่จะถนอมไขใหอยูไดนานยิ่งขึ้น รูปแบบหนึ่งที่นิยม
กันมากก็คือ การทํ าไขเค็ม ซึ่งการทํ าไขเค็มน้ีก็มีหลายวิธี เชนการดองในนํ้ าเกลือ การพอกดวย
เกลือผสมดินสอพอง การพอกดวยเกลือผสมดินจอมปลวก  การพอกดวยเกลือผสมดินเหนียว
จะตางกันไปตามแตละทองถิ่น ที่เปนที่รูจักกันในปจจุบันไดแก จังหวัดอางทอง จังหวัดลพบุรี 
อํ าเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แตที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากก็คือ ที่อํ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งทํ าไขเค็มดวยการพอกดวยเกลือผสมดินจอมปลวก ซึ่งจัดไดวาเปน
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ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ถาใครไปจังหวัดสุราษฎรธานี ผานไปทางอํ าเภอไชยาก็คงไมมีใคร
ทีจ่ะไมแวะซื้อไขเค็มไชยากลับไปทานหรือเปนของฝากเปนแน
             อํ าเภอไชยา ในอดีตเรียกวาเมืองไชยา เปนเมืองที่มีอายุมาตั้งแตประมาณ 5,000 ป
มาแลว ทราบไดจากการขุดคนพบ เครื่องมือสมัยหินใหม ที่ตํ าบลปากหมาก และพบกลอง
มโหระทึกหรือกลองสํ าริดยุคโลหะบริเวณอํ าเภอไชยา นอกจากนั้นนักประวัติศาสตรและนัก
โบราณคดีไดตั้งขอสังเกตวา เมืองไชยาคงจะเปนเมืองสํ าคัญเมืองหน่ึงของอาณาจักรศรีวิชัย ดัง
ปรากฏตามบันทึกของจีนและศิลาจารึกที่กลาวถึงศรีวิชัยวา “ เปนอาณาจักรที่รุงเรืองอยูบริเวณ
คาบสมุทรตอนใตของประเทศไทย ตลอดจนไปจนถึงแหลมมลายูและหมูเกาะชวาในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13-18 ”
             จนมาถึงในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหรวมเมือง
ไชยา เมืองกาญจนดิษฐ และเมืองคีรีรัฐนิคม เขาเปนเมือเดียวกัน มีศาลาวาการเมืองตั้งอยูที่
บานดอน สวนเมืองไชยาใหเปนอํ าเภอพุมเรียง   ตั้งที่วาการอยูที่ตํ าบลพุมเรียงในปจจุบัน แต
ในป พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว       โปรดใหเปลี่ยนชื่อบานดอนเปน
สุราษฎรธานี และอํ าเภอพุมเรียงเปนอํ าเภอเมืองไชยา ภายหลังตัดคํ าวาเมืองออกเหลือแต
อํ าเภอไชยา และไดรับการแตงตั้งใหเปนอํ าเภอชั้นเอกในป พ.ศ. 2496
             ปจจุบันอํ าเภอไชยาเปนอํ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรธานี หางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 54 กิโลเมตร
             ทิศเหนือ            ติดกับอํ าเภอทาชนะ
             ทิศใต                ติดกับอํ าเภอทาฉาง
             ทิศตะวันออก       ติดกับอาวไทย
             ทิศตะวันตก         ติดกับอํ าเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
             อํ าเภอไชยาแบงการปกครองออกเปน 9 ตํ าบล 52 หมูบาน คือ
             1. ตํ าบลตลาดไชยา
         2. ตํ าบลเวียง
             3. ตํ าบลเลม็ด
             4. ตํ าบลทุง
             5. ตํ าบลพุมเรียง
             6. ตํ าบลตะกรบ
             7. ตํ าบลปาเว
         8. ตํ าบลโมถาย
             9. ตํ าบลปากหมาก
             มีสุขาภิบาลอยู 2 แหง คือ สุขาภิบาลตลาดไชยา และสุขาภิบาลพุมเรียง
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             ประชากรเกือบ 90% ทํ าอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํ านา สวนยางพารา มะพราว เงาะ 
ทุเรียน กาแฟ ปาลม มะมวงหิมพานต เปนตน อาชีพรองไดแก การประมง โดยเฉพาะเขตทอง
ที่ที่ติดกับชายฝงทะเล จะเปนการทํ าการประมงขนาดเล็ก หรือประมงริมชายฝง และมีการเพาะ
เลี้ยงบริเวณริมชายฝง จํ าพวก หอยแครง หอยนางรม กุง ปลา เปนตน สวนอาชีพอ่ืนๆ ไดแก 
การเลี้ยงสัตว ซึ่งสวนใหญจะเลี้ยงเปดเพื่อใชไขเปดทํ าไขเค็ม ซึ่งในปจจุบันจัดไดวาเปนอาชีพที่
ทํ ารายไดไดดี จนไขเปดที่ผลิตในเขตอํ าเภอไชยาไมเพียงพอตอการทํ าไขเค็ม จึงตองมีการนํ า
เขาไขจากจังหวัดอ่ืน เชนจังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน นอกจากนี้อาชีพที่นับไดวาไดรับการยอม
รับจากผูบริโภคทั่วๆ ไปอีกประเภทหนึ่งก็คือ อาชีพการทอผาที่ทํ ากันเปนอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน ซึ่งทํ ากันมากในเขตตํ าบลพุมเรียง เรียกกันวา ผาไหมพุมเรียง การทอมีทั้งทอดวยกี่
กระตุกและกี่พ้ืนเมือง ซึ่งจัดไดวาเปนอีกอาชีพหน่ึงที่มีชื่อเสียงของอํ าเภอไชยานอกจากการทํ า
ไขเค็ม และอีกอาชีพหน่ึงก็คืออาชีพคาขาย ซึ่งสวนมากจะอยูบริเวณชุมชน โดยเฉพาะในตํ าบล
ตลาดไชยาและตํ าบลพุมเรียง
             ในปจจุบันการทํ าไขเค็มจัดไดวาเปนอาชีพที่ทํ ารายไดไดดีและผลผลิตเปนที่ตองการ
ของตลาดเปนอยางมาก   ก็เนื่องมาจากคุณภาพของไขเค็มที่ทั้งแดงและมัน   จึงทํ าใหไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไป จากการที่อํ าเภอไชยามีสภาพพื้นที่ทั่วไปเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม คือการ
ทํ านา เกษตรกรจะเลี้ยงเปดควบคูกับการทํ านา ลักษณะการเลี้ยงเปดจะเปนการเลี้ยงตามธรรม
ชาติ ปลอยใหเปดหากินเองโดยทั่วไป ซึ่งอาหารไดแก ขาวเปลือก กุง หอย ปู ปลา ที่มีอยูใน
ทองนา จึงทํ าใหไขเปดที่อํ าเภอไชยามีลักษณะไขแดงที่แดงจัด เม่ือนํ ามาทํ าไขเค็มก็จะไดไข
เค็มที่มีไขแดงมีสีแดงและมัน การทํ าไขเค็มจะทํ ากันมากอยู 3 ตํ าบล     คือ ตํ าบลเวียง ตํ าบล
เลม็ด และตํ าบลตลาดไชยา

วิธีการทํ าไขเค็ม
             วัสดุที่ใช
             1.  ไขเปดสด (ใชไขที่เปลือกหนา)
             2.  ดินจอมปลวก
             3.  เกลือ
             4.  นํ้ าตมสุก
             5.  ขี้เถาแกลบ
             6.  อางดิน หรือกะละมังพลาสติก
             7.  ผาพลาสติก
             วิธีทํ า
             1.  นํ าดินจอมปลวกมาทุบใหแตกละเอียดแลวรอนดวยตะแกรงตาถี่
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             2.  ผสมเกลือกับดินในอัตราสวน   ดิน : เกลือ คือ 4 : 1 หรือ 3 : 1 ก็ไดแลวแตวาจะ
ตองการรสเค็มมากหรือนอย สํ าหรับเกลือน้ันควรจะละลายในนํ้ าตมสุกหรือนํ าไปตมเสียกอน
เสียกอนเพ่ือจะไดความเค็มที่เทากันทั้งฟอง นํ าทั้งสองมาคลุกเคลาใหเขากัน
             3.  นํ าไขที่ผานการคัดขนาด เลือกฟองที่เปลือกบาง และแตกหรือบุบออกแลว นํ ามา
ลางใหสะอาด วางไวใหแหงสนิท
             4.  ปูผาพลาสติกบนพื้นราบ เทขี้เถาแกลบลงไปใหหนาประมาณ 3 นิ้ว เกลี่ยใหเสมอ
กัน
             5.  นํ าไขมาจุมลงในสวนผสมของเกลือและดิน แลววางลงบนขี้เถาแกลบที่เตรียมไว 
โดยวางเรียงเปนแถวจนหมดพื้นที่ แลววางซอนหลายชั้น รอจนกวาดินจะแหงพอหมาดๆ แลว
คลกุไขกับขี้เถาแกลบ คลึงใหแนน กลมสวย
             6.  นับใสถุงพลาสติกเตรียมบรรจุกลองพรอมเขียนวันที่ที่ผลิต วันที่สามารถทอดไข
ดาวได วันที่จะตมรับประทานได
             ดังน้ันเพ่ือใหไดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพที่จะตรงตามความตองการของผูเรียนที่มี
ความแตกตางกันทางวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ตางกันไป มี
การละเลนที่เปนของตนเอง สิ่งเหลานี้ลวนแตมีความสํ าคัญตอการที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่จะเหมาะสมกับนักเรียนในแตละทองถิ่น และเม่ือนํ าเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเนื้อหาก็จะ
ท ําใหผูเรียนไดทราบทั้งความรูในโลกกวาง และในสวนที่เปนตัวตน รากเหงาของตนเอง ผาน
ทางสื่อการสอนประเภทหนังสืออานเพิ่มเติม ผูวิจัยจึงไดจัดทํ าหนังสื่ออานเพิ่มเติม เรื่อง “ไข
เค็ม” ทีใ่ชตวัการตูนแตกตางกันสองแบบ คือตัวการตูนแบบตัวหนังตะลุงที่เปนศิลปะของภาคใต 
และตัวการตูนทั่วไป

งานวิจัยที่เก่ียวของ
งานวิจัยในประเทศ
             ระเบียบ  กิติมากุลนรเดช (2534) ไดสรางและทดลองใชหนังสืออานประกอบบท
เรียน เรื่อง “นํ้ าเสีย” สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่อาน
หนังสืออานประกอบ มีความรูและความตระหนักเพิ่มขึ้นจากความรูกอนเรียน และมีความรู
ความตระหนักมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .01
             กฤษณา  ลํ าไย (2534) ไดสรางและทดลองใชหนังสืออานประกอบการเรียนการสอน
ทางสิ่งแวดลอม เรื่อง “สารกํ าจัดศัตรูพืช” สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทํ าการทดลอง
กบันักเรียน ผลจากการทดลองพบวา นักเรียนที่อานหนังสืออานประกอบมีความรูมากขึ้น และ
มากกวากลุมที่ไมไดอานหนังสืออยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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             เอกชัย  ปุยะติ (2534) ศึกษาเรื่อง “การสรางหนังสือการตูน เรื่อง “สงัขศิลปชัย”
เพ่ือใชเปนหนังสืออานประกอบสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6” เพ่ือเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองสอน
โดยใชหนังสืออานประกอบเรื่อง “สังขศิลปชัย” เปนสื่อ กลุมควบคุมใชการสอนปกติ ปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 โดย
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม และการประเมินหนังสืออานประกอบ
ที่สรางขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิ ปรากฏวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมมากและมากที่สุดที่จะใชเปน
หนังสืออานประกอบ
             ศิวพร  มลิลา (2535) ทํ าการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม
ประกอบบทเรียนเรื่อง “การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา” สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โดยมีกลุมตัวอยาง กลุมละ 35 คน จากผลการทดลองพบวา นักเรียนที่อานหนังสืออานเพิ่มเติม
มีความรูเพ่ิมขึ้นมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             นุชนาถ  วงศถีระพงษ (2535) ไดทํ าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใชภาพประกอบ
ขนาดตางกันที่มีตอการเรียนรู   และความคงทนในการจํ า   โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง 
“แมนํ้ าของเรา” สํ าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบงนักเรียนเปน 2กลุม กลุม
ทดลองที่ 1 อานหนังสือขนาด 7” x 10” กลุมทดลองที่ 2 อานหนังสือขนาด 5” x 8” ผลปรากฏ
วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการจํ าไมแตกตางกัน หนังสืออานเพิ่มเติมมีประ
สทิธิภาพดี มีความคิดเห็นตอหนังสือในระดับดีมาก ทั้ง 2 ขนาด และคะแนนทดสอบกอนเรียน 
และหลังเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             รัตนา  นวนแกว (2535)   ไดทํ าการวิจัย โดยการสรางและทดลองใชหนังสืออาน
ประกอบเรื่อง “กอนจะสายเกินไป” สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลปรากฏวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ทดลองหลังการอานหนังสืออานประกอบสูงกวากอนการอานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอานของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             ธีรพัฒน  คํ านวณทิพย (2535) ไดสรางและทดลองใชหนังสืออานประกอบ เรื่อง 
“การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรชายฝงทะเล” ประกอบการเรียนวิชาสรางเสริมประสบ
การณชีวิต    ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย    บริเวณชุมชนชายฝง   โดยการทดลองกับ
กลุมตัวอยาง 1 กลุม จํ านวน 30 คน ผลการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยความรูและทัศนคติหลัง
การอานหนังสือ สูงกวาคะแนนกอนการอานหนังสืออยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             กษมา  แกวกา (2537) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางการอานหนังสือที่มีภาพการตูนที่เด็กรูจักกับภาพการตูนที่เด็กไมรู
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จัก โดยแบงเปนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม ใหกลุมทดลองที่ 1 อาน
หนังสือการตูนที่เด็กรูจัก กลุมทดลองที่ 2 อานหนังสือที่มีภาพการตูนที่เด็กไมรูจัก และกลุม
ควบคมุอานหนังสือแบบเรียนปกติ ผลการทดลองปรากฏวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียนระหวางการอานหนังสือที่มีภาพการตูนที่เด็กรูจักกับภาพการตูนที่เด็กไมรูจัก ไมแตกตาง
กัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการอานหนังสือที่มีภาพการตูนทั้งสองแบบ 
แตกตางจากการอานหนังสือแบบเรียนปกติ อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน
ทีอ่านหนังสือที่มีภาพการตูนทั้งสองรูปแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา  2. นักเรียนชอบ
ภาพการตูนที่เด็กรูจัก (โดราเอมอน) มากกวาภาพการตูนที่เด็กไมรูจัก
             วารินทร  อินทสิอน (2537) ไดวิจัยเปรียบเทียบจริยธรรมและการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 โดยสอนดวยหนังสือการตูนสีและวิธีสอน
ปกต ิ จัดกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย จัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน 
ใชเวลาในการทดลอง 21 คาบ คาบละ 20 นาที ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่เรียนโดย
หนังสือการตูนจรยิธรรมประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียน
โดยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             ศุภางค   พิมพชัย (2538) ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
“ความเสียสละและเมตตากรุณา” กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย ระหวางวิธีสอนดวยหนังสือ
การตนูสแีละวิธีสอนปกติ ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ใชเวลาในการทดลอง 18 คาบ คาบละ 20 นาที ให
กลุมทดลองเรียนดวยหนังสือการตูนสี และกลุมควบคุมเรียนดวยวิธีสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา
กลุมทดลองที่เรียนดวยหนังสือการตูนสี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียน
ดวยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             ปนัดดา  เอ่ียมผูชวย (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง “อาหาร” จากการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับการสอนปกติ 
ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับการสอนปกติ แตกตางกันอยางมีนัย
ส ําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิง  
ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่อง  กับการสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
             อุดม  รวมรักษ (2541) ไดทํ าการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 วิชา พระพุทธศาสนา เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ระหวางการ
สอนดวยหนังสือการตูนสีและการสอนปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 กลุมโรงเรียนบุญฑริก สํ านักงานการประถม
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ศึกษา อํ าเภอบุญฑริก จํ านวน 2 หองเรียน จํ านวน 40 คน เปนกลุมทดลองจํ านวน 20 คน และ
กลุมควบคุม 20 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 ทีเ่รยีนวิชา พระพุทธศาสนา เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ดวยหนังสือการตูนสี สูงกวาการสอน
ปกติ อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ .01

งานวิจัยตางประเทศ
             เฟรนซ (Frence 1952 : 90-95) พบวาเด็กในอายุตางกัน ชอบภาพตางกัน ครูชอบ
ภาพทีซ่ับซอนมากกวาลักษณะงายๆ สวนเด็กนักเรียนอนุบาล และนักเรียนเกรด 1 ซึ่งมีอายุ 6 
ขวบ ถึงเกรด 5 ชอบภาพลักษณะงาย แสดงใหเห็นวา เด็กซึ่งมีอายุนอย ชอบภาพลักษณะ
งายๆ มากกวาเกที่มีอายุสูงขึ้น
             แอมสเดน (Amsdem 1960 : 309) ไดศึกษาลักษณะของภาพที่เด็กชอบ โดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางนักเรียน 9 – 12 ป โดยใหนักเรียนเลือกรูปภาพที่มีลักษณะตางๆ รวม 10 
ภาพ ดังนี้

1. ภาพลายเสนขาวดํ า
2. ภาพเขียนสีเดียว
3. ภาพเขียนสองสี
4. ภาพเขียนสามสี
5. ภาพเขียนสี่สีคลายของจริงตามธรรมชาติ
6. ภาพเขียนสี่สีเปนสีเขมทุกสี
7. ภาพเขียนสี่สีเปนสี่ออนทุกสี
8. ภาพถายขาวดํ า
9. ภาพเหมือนจริงสี่สี
10. ภาพประดิษฐสี่สี

             ภาพที่ 1-5 วัดจํ านวนสีที่เด็กชอบ
             ภาพที่ 6-7 ใชวัดคานิยมของสีที่เด็กชอบ
             ภาพที่ 8-10 ใชวัดลักษณะของภาพที่เด็กชอบ
จากการทดลองปรากฏผลคือ
             1. เด็กอายุระหวาง 9-12 ป ชอบภาพที่มีลักษณะใกลเคียงกัน คือภาพเขียนสี่สีคลาย
ของจริงตามธรรมชาติ
             2. ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ทั้งที่อานหนังสือเกงและไมเกง ตางเลือกภาพลักษณะ
ใกลเคียงกันคือ ภาพเขียนสี่สีคลายของจริงตามธรรมชาติ
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             Mile A. Tinker and Constance M. Mc Cullough (1968, อางถึงใน ณัฐพร ไกรเทพ 
2538 : 47) ไดสรุปผลการวิจัยของ Mackintosh ซึง่ไดศึกษาเกี่ยวกับการอานของเด็กเกรด 1-8 
จากจํ านวนนักเรียน 628 คน ผลการวิจัยพบวา
             1. เด็กสนใจหนังสือที่ใหขอเท็จจริงของเร่ืองตางๆ
             2. เด็กชอบอานนิทานเกี่ยวกับสัตวที่เปนสัตวจริงๆ มากกวาสัตวพูดได
             3. เด็กตั้งแตเกรด 2 เปนตนไป จะมีความสนใจเรื่องของประเทศ หรือดินแดนที่หาง
ไกลออกไป รวมทั้งการดํ าเนินชีวิตของประชาชนในดินแดนเหลานั้นดวย
             4. เด็กที่อยูในเกรดตํ่ ากวา เกรด 8 ไมสนใจเรื่องอาชีพ
             5. เด็กตั้งแตเกรด 5 เปนตนไป จะสนใจเรื่องอาชีพ
             6. เด็กจะเพิ่มความสนในเรื่องวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของพัฒนาการ
ทางดานวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นใหมๆ
             7. เด็กตั้งแตเกรด 5 เปนตนไป จะสนใจในเรื่องชีวประวตัิ โดยเฉพาะชีวประวัติของ
ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงและเรื่องของนักบุกเบิก และนักสํ ารวจ
             Myatt and Carter (1979, อางถึงใน ชุลีพร  ประยูรโต 2538 : 50) ไดทํ าการวิจัย
เกี่ยวกับการชอบภาพของเด็กระดับประถมศึกษาขึ้นไป พบวาเด็กเล็กชอบและเลือกภาพที่มี
รายละเอียดนอย มากกวาภาพที่มีรายละเอียดมาก แตเด็กโตชอบภาพที่มีรายละเอียดมาก มาก
กวาภาพที่มีรายละเอียดนอย
             Anuar (1979 , อางถึงใน สมถวิล พงษเกษ 2538 : 23) ไดสํ ารวจเนื้อหาหนังสือที่
เด็กชอบอานในสิงคโปร พบวา หนังสือสํ าหรับเด็กควรเปนหนังสือที่เด็กสามารถบอกลักษณะ
นิสัยของตัวละครได สามารถบอกสถานที่หรือฉากของเรื่องไดและเปนเรื่องที่กอใหเกิด
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค สนองความอยากรูอยากเห็นของเด็ก หรือเปนเรื่องที่ลึกลับนา
พิศวง จึงเสนอแนะวา ควรสรางเรื่องประเภทสงเสริมจินตนาการใหแกเด็กเพราะจะมีสวนชวยให
เด็กเขาใจชีวิต เขาใจปญหาของผูอ่ืนทั้งชวยสงเสริมใหมีความพยายามที่ฟนฝาอุปสรรคและ
ความลํ าบากตางๆ ที่ตองเผชิญในชีวิตเม่ือเติบใหญ
             Fusco (1983) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพัฒนาการตามระดับการเรียนรูและ
ปฏกิิริยาตอบสนองตอวรรณกรรมของเด็ก โดยใชนักเรียนกลุมตัวอยางจาก Sorchman Wadin 
River middle school ใหนักเรียนอานหนังสือที่คัดเลือกไวแลวอยางอิสระ แลวนํ าหนังสือที่นัก
เรยีนเลอืกอานมาวิเคราะหดวยแบบวิเคราะหวรรณกรรมเพื่อการศึกษา และหลังจากที่เก็บรวบ
รวมขอมูลแลว เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกลุม พบวา นักเรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ
เรื่องตางกัน คือ จะตอบสนองตอเรื่องที่จัดรูการเรียนรูไดดีกวา อายุและเพศ สัมพันธกับการ
เรียนรูของนักเรียนนอยมาก เรื่องที่มีความหมายตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด คือ เรื่องที่
นักเรียนอานแลวประสบความสํ าเร็จ และการพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนจากการอาน
วรรณกรรมนั้นขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของนักเรียนดวย
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            จากผลการวิจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมด ทั้งในประเทศและตางประเทศ กลาวไดวา 
หนังสืออานเพิ่มเติมสํ าหรับเด็ก ไมวาจะเปนหนังสือประเภทใดลวนมีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง 
ในการที่จะนํ าไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนสํ าหรับเด็ก ถาผูจัดทํ าไดนํ าเสนอเนื้อหา รูปแบบที่
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ ตลอดจนสภาพแวดลอมของเด็ก จะพบ
วาการนํ าหนังสืออานเพิ่มเติมเขาไปชวยในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน ทํ าใหมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังทํ าใหเกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในดานการเรียนการสอน
อีกดวย
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บทที่ 3

วิธีดํ าเนินการวิจัย

             การวิจัยเรื่องผลการเรียนรูจากหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง  “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูน
หนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยได
พัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม ในหัวขอการถนอมอาหาร วิชางานบาน กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ 
ส ําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีบุคลิกของตัวการตูนแตกตางกันสองรูปแบบ  โดยนํ า
ผลการเรียนรูและความชอบของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มาเปรียบเทียบ
กัน  ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดํ าเนินการวิจัยดังน้ี
             1. ประชากร
             2. ตัวแปรที่ศึกษา
             3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
             4. วิธีดํ าเนินการวิจัย
             5. รูปแบบการทดลอง
             6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากร
             1. ประชากร ทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งกํ าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา จํ านวน 26 คน โรงเรียน
วัดรัตนาราม จํ านวน 22 คน โรงเรียนวัดธารนํ้ าไหล จํ านวน 22 คน  และโรงเรียนวัดจาย 
จํ านวน 14 คน จํ านวนทั้งหมด 84 คน ทั้ง 4 โรงเรียน เปนโรงเรียนในเขต อํ าเภอไชยา จังหวัด
สรุาษฎรธานี โดยเลือกโรงเรียนที่อยูในบริเวณที่มีการทํ าไขเค็มขายเปนอาชีพ ในแตละโรงเรียน
จะแบงนักเรียนออกเปน กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดวยการใชผลการทดสอบกอน
เรียนเปนตัวแบงไดดังนี้
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ตารางที่  2  แสดงจํ านวนของประชากรกลุมทดลองที่1 และกลุมทดลองที่ 2

โรงเรียน กลุมทดลองที่ 1 (คน) กลุมทดลองที่ 2 (คน)

  วัดพระบรมธาตุไชยา 13 13
  วัดรัตนาราม 11 11
  วัดธารนํ้ าไหล 11 11
  วัดจาย 7 7
  รวม 42 42

             2. ตัวแปรที่ศึกษา
                   ตัวแปรอิสระ  ไดแก  หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” 2 รูปแบบ
                          1. หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง
                          2. หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป
                   ตัวแปรตาม    ไดแก
                      1. ผลการเรียนรูจากหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง   “ไขเค็ม”    ที่ใชตัวการตูน

หนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
                          2. ความชอบจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทั้ง 2 รูป
แบบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
             1. หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม”  2 รูปแบบ  ไดแก
                   1.1 หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง
                   1.2 หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูนทั่วไป
             2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
             3. แบบสอบถามความชอบภาพการตูน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
             1. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัว
การตูนทั่วไป
                   การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ วิชา
งานบาน เรื่อง การถนอมอาหาร ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
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                   1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม
                   1.2 ศึกษาหลักสูตร และเนื้อหากลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ วิชางานบาน 
เรือ่ง การถนอมอาหาร จากหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) ไดเลือกเรื่องการถนอมอาหารประเภทไข  โดยวิธีนํ ามาทํ าไขเค็ม
                   1.3 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทํ าไขเค็ม จากชาวบานที่ทํ าอาชีพผลิตไขเค็ม ซึ่ง
ในที่นี้จะเปนการทํ าไขเค็มแบบใชดินพอก   ที่จัดวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบานอํ าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยการสอบถามจากทั้งผูที่เลี้ยงเปด และผูผลิตไขเค็มขาย รวมทั้ง
สอบถามจากครูผูสอน
                   1.4  วางโครงเรื่องของหนังสืออานเพิ่มเติมใหสอดคลองกับเนื้อหา
                   1.5  เขียนบทของหนังสืออานเพิ่มเติมตามโครงเรื่องที่วางไว
                   1.6  ผลิตหนังสืออานเพิ่มเติม ตามบทที่เขียนไว
                   1.7  นํ าหนังสืออานเพิ่มเติมไปใหผูเชี่ยวชาญดานการตูนจํ านวน 2 ทาน    และ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํ านวน 3 ทาน ตรวจสอบ
                   1.8  ปรับปรุงแกไขหนังสืออานเพิ่มเติมตามคํ าแนะนํ าของผูเชี่ยวชาญ
                   1.9  นํ าหนังสืออานเพิ่มเติมที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว    นํ าไปทดลองหา
ประสทิธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2543  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและไมเคยเรียนเน้ือหาเรื่อง การทํ าไขเค็มมากอน เพ่ือพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดํ าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
                          1.9.1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1) (One to one testing) นํ าไป
ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวัดชยาราม อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี   โดยคัดเลือกนัก
เรยีนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง 1 คน (ระดับผลการเรียน =2 ในวิชากลุมการงานและพื้น
ฐานอาชีพ ภาคเรียนที่ผานมา) เพ่ือหาขอบกพรองของภาษาที่ใชและความชัดเจนในการสื่อ
ความหมาย  ความเหมาะสมของภาพการตูน ตลอดจนสิ่งที่ทํ าใหผูเรียนเกิดปญหา และสังเกต
เวลาที่ใชในการเรียน นํ าผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข

      1.9.2 การทดลองแบบกลุม (1:10) ( group testing)     นํ าหนังสืออาน
เพ่ิมเติมที่ไดผานการปรับปรุงแกไขครั้งที่หน่ึงแลว ไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวัดชยาราม 
อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี จํ านวน 10 คนซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 
0 หรือ 1 จํ านวน 3 คน ระดับ  2 จํ านวน 4 คน และระดับ 3,4 จํ านวน 3 คน โดยดูจากระดับผล
การเรียนวิชากลุมการงานและพื้นฐานอาชีพภาคเรียนที่ผานมา โดยใหผูเรียนทํ าแบบทดสอบ
กอนเรียนและเรียนจากหนังสืออานเพิ่มเติม   หลังจากนั้นทํ าแบบทดสอบหลังเรียน  พรอมทั้ง
สังเกตเวลาที่ใชและรวมกันอภิปรายหาขอบกพรองของหนังสือนํ าผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
                   1.10 ปรับปรุงแกไขหนังสืออานเพิ่มเติม ใหสมบูรณยิ่งขึ้นนํ าไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย
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แผนภูมิที่ 2   ขั้นตอนการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม

ศกึษาวิธีสรางหนังสืออานเพิ่มเติม

ศกึษาเนื้อหา/ วิเคราะหเน้ือหา

ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาแกไข

ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไข

ทดลองแบบกลุม (1:10)

ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1)

หนังสืออานเพิ่มเติมที่นํ าไปใชในการวิจัย

ผลิตหนังสืออานเพิ่มเติม
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             2.การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
                   การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง การทํ าไขเค็ม แบบปรนัย 4 ตัว
เลือก แบบทดสอบฉบับนี้ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  มีขั้นตอนการดํ าเนินงาน 
ดังนี้

2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากเอกสารตํ าราเกี่ยวกับการ
สรางแบบทดสอบ

2.2 วิเคราะหเน้ือหา สาระสํ าคัญ จุดประสงคเชิงพฤติกรรมเร่ือง การทํ าไขเค็ม 
นํ าผลการวิเคราะหไปสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

2.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย จํ านวน 21 ขอ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับ
เน้ือหาและจุดประสงค

2.4 นํ าแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปผูเชี่ยวชาญจํ านวน 3 ตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมและวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค เลือกแบบทดสอบที่มี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแตระดับ 0.5 ขึ้นไป

2.5 นํ าแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เคยเรียนเรื่องการ
ทํ าไขเค็ม มาแลวจํ านวน 21 คนมาตรวจใหคะแนน นํ าขอมูลมาวิเคราะหหาคาความยากงาย(p)
และคาอํ านาจจํ าแนก(r) โดยถือเกณฑการพิจารณาคือ ใหขอสอบมีคาความยากงาย(p)ระหวาง 
0.20-0.80 และคาอํ านาจจํ าแนก (r) มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2540:129)

2.6 นํ าแบบทดสอบที่ผานเกณฑมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)
โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) และเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ
จํ านวน 10 ขอ

2.7  นํ าแบบทดสอบที่ไดไปทดลองใชเปนขอสอบกอนและหลังเรียนตอไป
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แผนภูมิที่ 3  ขั้น

ศกึษาวิธีสรางแบบทดสอบแบบปรนัย

ศึกษาเนื้อหา/ วิเคราะหเน้ือหา/กํ าหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

 สรางแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือกตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ข

 
 
 
 

 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบพิจารณาแกไ
นํ าไปทดสอบกับผูเรียนจํ านวน 21 คน
วเิคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํ านาจจํ าแนก (r)
ตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

วเิคราะหหาคาความเชื่อม่ัน

นํ าแบบทดสอบไปใชในการวิจัยตอไป
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             3. การสรางแบบสอบถามประเมินความชอบ
                   การสรางแบบสอบถาม เพ่ือเปรียบเทียบความชอบหรือความพึงพอใจของกลุม
ประชากร จากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูนตัวหนังตะลุงและตัว
การตูนทั่วไป ใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้
                   1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความชอบ
                   2.  สรางขอคํ าถามแบบประเมินความชอบ โดยแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกถาม
ถงึความชอบในตัวการตูน ตอนที่ 2 จะถามเหตุผลของความชอบนั้นๆ
                   3.  ตรวจสอบแบบประเมินความชอบโดยอาจารยที่ปรึกษา แลวปรับปรุงแกไข
                   4.  นํ าไปใชในการทดลอง

แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความชอบ

ศกึษาวิธีสรางแบบประเมินความชอบ

สรางแบบประเมินความชอบ

ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจพิจารณาแกไข

นํ าแบบสอบถามไปใชในการวิจัย
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แบบแผนการทดลอง
             การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแบบแผน
การทดลองดังนี้

ทดสอบกอน กลุม     ทดลอง   ทดสอบหลัง    ความชอบ
T1 E1 X1 T2 X2P
T1 E2 X2 T2 X1P

            E1             หมายถึง  กลุมทดลองที่ 1
            E2             หมายถึง  กลุมทดลองที่ 2
            T1             หมายถึง  การทดสอบกอนเรียน และเพื่อแบงกลุมทดลอง
            T2             หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน
            X1             หมายถึง  หนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง

การดํ าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
             เน่ืองจากการทดลองครั้งน้ีเปนการทดลองกับกลุมประชากรทั้งหมด ซึ่งประกอบไป
ดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํ านวน 4 โรงเรียน โดยแตละโรงเรียนจะมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 จํ านวน 1 หองเรียน จึงใชการทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  แบงกลุมเพ่ือ
เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2
             1.  ดํ าเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนทั้งชั้น ของทุกโรงเรียน โดย
ใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู นํ าคะแนนที่ไดมาแบงนักเรียนเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 โดยใหทั้งสองกลุมมีเด็กที่คะแนนใกลเคียงกันมากที่สุด คือในแตละกลุมทดลองจะมี
ทั้งเด็กที่มีคะแนนมากและนอยในปริมาณที่เทาๆ กัน จะไดนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 จํ านวน 42 
คน และกลุมทดลองที่ 2 จํ านวน 42 คน เชนกัน
             2. ใหทั้งสองกลุมอานหนังสือ โดยกลุมทดลองที่ 1 อานหนังสือที่ใชตัวการตูนหนัง
ตะลงุ และกลุมทดลองที่ 2 อานหนังสือที่ใชตัวการตูนทั่วไป
             4. เม่ืออานจบแลวทํ าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
             5. หลังจากนั้น อีก 1 อาทิตยก็ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุมสลับกันอานหนังสือ โดยกลุม
ทดลองที่ 2 อานหนังสือที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง และกลุมทดลองที่ 1 อานหนังสือที่ใชตัว
การตูนทั่วไป
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             6. เม่ืออานจบใหทํ าแบบทดสอบความชอบ ทัง้กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
โดยใชแบบสอบถามความชอบ
                7. นํ าคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
             1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติดังนี้
                   1.1 การหาคาความยาก (Level of Difficulty) และคาอํ านาจจํ าแนก 
(Discrimination Power) (กานดา  พูนลาภทวี 2528 : 164)

เม่ือ p       คือ    ระดับความยาก
r        คือ    คาอํ านาจจํ าแนก
RH    คือ     จํ านวนคนที่เลือกตัวเลือกนั้นในกลุมสูง
RL     คือ     จํ านวนคนที่เลือกตัวเลือกนั้นในกลุมตํ่ า
NH    คือ     จํ านวนคนทั้งหมดในกลุมสูง
NL     คือ     จํ านวนคนทั้งหมดในกลุมตํ่ า

                   1.2 การหาคาความเชื่อม่ัน  (Reliability)     ของแบบทดสอบใชสูตร     คูเดอร 
ริชารดสัน 20 (Kuder- Richardson Formular 20)  (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 123)

เม่ือ     n    หมายถึง  จํ านวนขอ
p    หมายถึง  สัดสวนของคนทํ าถูกในแตละขอ
q    หมายถึง  สัดสวนของคนทํ าผิดในแตละขอ =1-p
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                   1.3 การหาวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค คํ านวณไดจากสูตร IOC (Index of Objective Congruency)
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 2527 : 69)

IOC   คือ  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
∑R   คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาทั้งหมด
N      คือ   จํ านวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชา

             2. การตอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนจากการอาน
หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS for windows    เพ่ือคํ านวณ
คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประชากร ของนักเรียนทั้ง 2 กลุมขางตน
             3. สํ าหรับการตรวจสอบแบบสอบถามความชอบ ที่แบงเปน 2 ตอน คือดานความ
ชอบในตวัการตูน  และเหตุผลของความชอบของผูเรียนตอตัวการตูนน้ันๆ  ผูวิจัยใชคารอยละ
ในการวิเคราะห

N
R  IOC ∑

=
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

สญัลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
             เพ่ือความเขาใจในการอานผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอกํ าหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

             N      แทน  จํ านวนนักเรียนในกลุมทดลอง
             X      แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน
             SD    แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

การวิเคราะหขอมูล
             ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลํ าดับของสมมติฐานการวิจัยดังน้ี
             ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่เกิดจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม ที่ใช
ตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
             ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความชอบของนักเรียนจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม ที่
ใชตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป

             ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่เกิดจากการอานหนังสือ
อานเพิม่เติม ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
             ในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่เกิดจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม  ระหวาง
กลุมทดลองที่ 1 ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง และกลุมทดลองที่ 2 ที่ใชตัวการตูนทั่วไป ผูวิจัยไดทํ า
การทดสอบพื้นฐานความรูของนักเรียนที่เปนประชากร แลวนํ าคะแนนมาเปนตัวแบงประชากร
ออกเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 เม่ือนํ าคะแนนกอนเรียนมาเปรียบเทียบกัน ผล
ปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กอนทํ าการทดลอง

กลุมทดลอง N X SD ผลตาง ผลลัพธ

กลุมทดลองที่ 1

กลุมทดลองที่ 2

42

42

5.4524

5.4762

1.0866

1. 4010
.0238

ตางกัน
นอยมาก

             จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ย (X)   ของคะแนนกอนทํ าการทดลองของกลุมทดลอง
ที่ 1  (X = 5.4524 )   และกลุมทดลองที่ 2 (X = 5.4762 )   มีคาใกลเคียงกัน  โดยคะแนนของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ 2 มีการกระจาย (SD=1. 4010) มากกวา กลุมทดลองที่ 1 (SD=1. 0866)   
เม่ือนํ าคะแนนทั้ง 2 กลุม มาเปรียบเทียบกัน พบวาผลการเรียนรูกอนทํ าการทดลองของกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แตกตางกันนอยมาก คือ .0238 หมายความวากอนการทดลอง
นกัเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีระดับผลการเรียนใกลเคียงกัน

ตารางที่ 4 ผลการเรียนรูจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมของกลุมทดลองที่ 1 ที่ใชตัวการตูน
             หนังตะลุง ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง

การทดลอง N X SD ผลตาง ผลลัพธ

หลังการทดลอง

กอนการทดลอง

42

42

7.8095

5.4524

1..3111

1. 0866
2.3571 แตกตาง
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             จากตารางที่ 4   พบวา  คาเฉลี่ย (X)  ของคะแนนหลังการทดลอง  ของกลุมทดลอง
ที่ 1 (X = 7.8095)   สูงกวา   กอนการทดลอง   (X = 5.4524)     โดยคะแนนของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ 1  กอนการทดลอง    มีการกระจาย (SD = 1. 0866) นอยกวา   หลังการทดลอง 
(SD = 1. 3111) ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ภายหลังการทดลองที่อานหนังสือ
อานเพ่ิมเติมที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง   สูงกวากอนการทดลอง โดยสูงขึ้นรอยละ 43.23 ของ
กอนการทดลอง

ตารางที่ 5 ผลการเรียนรูจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมของกลุมทดลองที่ 2    ที่ใชตัวการตูน
              ทั่วไป ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง

การทดลอง n X SD ผลตาง ผลลัพธ

หลังการทดลอง

กอนการทดลอง

42

42

7.9286

5.4762

1.5364

1.4010
2.4524 แตกตาง

             จากตารางที่ 5   พบวา   คาเฉลี่ย (X) ของคะแนนหลังการทดลอง  ของกลุมทดลอง
ที่ 2 (X = 7.9286) สูงกวากอนการทดลอง (X = 5.4762)  โดยคะแนนของนักเรียนกลุมทดลอง
ที่ 2  กอนการทดลอง มีการกระจาย (SD = 1. 5364) มากกวาหลังการทดลอง (SD = 1. 4010) 
ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 ภายหลังการทดลองที่อานหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใช
ตวัการตูนทั่วไป สูงกวากอนการทดลอง โดยสูงขึ้นรอยละ 44.78 ของกอนการทดลอง
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ตารางที่ 6   ผลการเรียนรูที่เกิดจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมของกลุมทดลองที่ 1 ที่ใชตัว
                การตูนหนังตะลุงและกลุมการทดลองที่ 2 ตัวการตูนทั่วไป หลังการทดลอง

กลุมทดลอง N X SD ผลตาง ผลลัพธ

กลุมทดลองที่ 1

กลุมทดลองที่ 2

42

42

7.8095

7.9286

1.3111

1.5364
.1187 ตางกัน

นอยมาก

             จากตารางที่ 6 พบวา   คาเฉลี่ย (X)  ของคะแนนหลังการทดลอง   ของกลุมทดลอง
ที่ 1  (X = 7.8095)  และกลุมทดลองที่ 2  (X = 7.9286)   โดยคะแนนของนักเรียนกลุมทดลอง
ที่ 2  มีการกระจาย (SD = 1. 5364) มากกวา กลุมทดลองที่ 1 (SD = 1. 3111)  แตเม่ือนํ า
คะแนนของทั้ง 2 กลุม  มาเปรียบเทียบกัน   พบวาผลการเรียนรูของกลุมทดลองที่ 1    และผล
การเรียนรูของกลุมทดลองที่ 2 แตกตางกันนอยมากเพียง .1187   หมายความวาผลการเรียนรู
ทีเ่กดิจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป มีระดับผล
การเรยีนรูใกลเคียงกัน ดังนั้นการใชตัวการตูนหนังตะลุงและการใชตัวการตูนทั่วไป ใหผลการ
เรียนรูจากการอานหนังสือเพ่ิมเติมเร่ือง “ไขเค็ม”  ดีขึ้นและใกลเคียงกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

             ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความชอบของนักเรียนจากการอานหนังสือ
อานเพิม่เติม ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
             ในการสํ ารวจความคิดเห็นความชอบ  ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลอง
ที ่ 2 จากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป ผูวิจัยไดใช
คารอยละ ในการวัด โดยจะแบงเปน 2 ตอน ปรากฏผลดังตารางที่ 7 ตารางที่ 8 และตารางที่ 9

ตารางที่ 7 ความชอบของนักเรียนจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม ที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง
              และตัวการตูนทั่วไป

รูปแบบการตูน จํ านวน (คน) รอยละ

หนังตะลุง 72 85.71

ทั่วไป 12 14.29

รวม 84 100

             จากตารางที่ 7 พบวาความชอบของนักเรียนจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติม ที่ใชตัว
การตนูหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไปมีความแตกตางกัน โดยนักเรียนชอบหนังสืออานเพิ่มเติม
ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง  (85.71%)       มากกวานักเรียนที่ชอบหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัว
การตูนทั่วไป (14.29%)  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
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ตารางที่ 8 ระดับความชอบของนักเรียนที่เลือกหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง

เหตุผล มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

1. รูปเลมสวยงามนาสนใจ
2. ภาพปกสวยงามนาสนใจ
3. ภาพประกอบสวยงามนา
สนใจ
4. ภาพประกอบมีสีสันสวย
งามนาสนใจ
5. ภาพประกอบมีขนาดที่
เหมาะสม
6. ภาพดูแลวเขาใจงายและ
ชัดเจน
7. ลักษณะของตัวการตูนนา
สนใจ
8. เน้ือหาชวนใหอยากอาน
9. ภาษาอานแลวเขาใจงาย
10. ตัวอักษรที่ใชนาสนใจ

68.06%
58.33%

81.94%

70.83%

73.61%

68.06%

87.50%
83.33%
68.06%
61.11%

26.39%
34.72%

15.28%

26.39%

18.06%

26.39%

9.72%
13.89%
22.22%

18%

5.56%
5.56%

2.78%

2.78%

5.56%

4.17%

2.78%
2.78%
9.72%
11.11%

1.39%

2.78%

2.78%

1.39%

            จากตารางที่ 8 พบวา ระดับความชอบของนักเรียนที่มีตอตัวการตูนหนังตะลุง ทุกขอ
อยูในระดับดีมาก โดยนักเรียนชอบเรียงตามลํ าดับ คือ ลักษณะของตัวการตูน 87.50% เน้ือหา
ชวนใหอยากอาน 83.33% ภาพประกอบสวยงามนาสนใจ 81.94% ภาพประกอบมีขนาดที่
เหมาะสม 73.61% ภาพประกอบมีสีสันสวยงามนาสนใจ 70.83% รปูเลมสวยงามนาสนใจ ภาพ
ดูแลวเขาใจงายและชัดเจน  ภาษาอานแลวเขาใจงาย 68.03% ตวัอักษรที่ใชนาสนใจ 61.11% 
และเหตุผลที่นักเรียนชอบนอยที่สุด คือ ภาพปกสวยงามนาสนใจ คิดเปน 58.33%
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ตารางที ่9 ระดับความชอบของนักเรียนที่เลือกหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูนทั่วไป

เหตุผล มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

1. รูปเลมสวยงามนาสนใจ
2. ภาพปกสวยงามนาสนใจ
3. ภาพประกอบสวยงามนา
สนใจ
4. ภาพประกอบมีสีสันสวย
งามนาสนใจ
5. ภาพประกอบมีขนาดที่
เหมาะสม
6. ภาพดูแลวเขาใจงายและ
ชัดเจน
7. ลักษณะของตัวการตูนนา
สนใจ
8. เน้ือหาชวนใหอยากอาน
9. ภาษาอานแลวเขาใจงาย
10. ตัวอักษรที่ใชนาสนใจ

58.33%
50%

58.33%

83.33%

33.33%

41.67%

75%
33.33%
58.33%

50%

33.33%
50%

41.67%

16.67%

50%

50%

16.67%
58.33%

25%
16.67%

8.33%

16.67%

8.33%
8.33%
16.67%

25%

8.33%

8.33%

            จากตารางที่ 9 พบวาเหตุผลความชอบของนักเรียนที่มีตอตัวการตูนทั่วไป    มี 6 ขอ
ทีน่ักเรียนชอบอยูในระดับดีมาก      โดยนักเรียนชอบมากเรียงตามลํ าดับ คือ ภาพประกอบมีสี
สันสวยงามนาสนใจ 83.33% ลกัษณะของตัวการตูน 75% รูปเลมสวยงามนาสนใจ 58.33%  
ภาพประกอบสวยงามนาสนใจ คิดเปน 58.33%  ภาษาอานแลวเขาใจงาย 58.33%   ตัวอักษร
ที่ใชนาสนใจ 50% มี 1 ขอที่มีจํ านวนนักเรียนใหคะแนนเทากันในระดับดีมาก และดี คือ ภาพ
ปกสวยงามนาสนใจ  50%  และมี 3 ขอที่นักเรียนชอบในระดับดี คือ เน้ือหาชวนใหอยากอาน 
58.33% ภาพดูแลวเขาใจงายและชัดเจน 50% ภาพประกอบมีขนาดที่เหมาะสม 50%
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บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

             การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูและความชอบจากหนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่อง “ไขเค็ม”                     
ทีใ่ชตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป       มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูจาก
การอานหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป รวม
ทัง้เพ่ือสอบถามความชอบของนักเรียนระหวางหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง     “ไขเค็ม”      ที่ใช
ตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือเรื่อง การทํ าไขเค็ม ในหัวขอ
การถนอมอาหาร วิชางานบาน กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประชากร
ทีใ่ชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กํ าลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2543   ของโรงเรียนวัดรัตนาราม  โรงเรียนวัดธารนํ้ าไหล  โรงเรียนวัดจาย   โรงเรียน
วัดพระบรมธาตุไชยา  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  จํ านวนทั้งหมด 84 คน  ซึ่งจะเปน
โรงเรียนที่อยูในบริเวณที่มีการทํ าไขเค็มขายเปนอาชีพ โดยในแตละโรงเรียนจะแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมทดลองที่1    และกลุมทดลองที่ 2    โดยใชผลการทดสอบกอนเรียนเปนตัวแบง
นักเรียน จะไดเปนกลุมทดลองที่ 1 จํ านวน 42 คน และกลุมทดลองที่ 2 จํ านวน 42 คน เชนกัน 
จากนั้นใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม อานหนังสือเพ่ิมเติม เรื่อง “ไขเค็ม”  และทํ าแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู  หลังจากนั้น 1 สัปดาห ไดทํ าการสลับหนังสือกันอาน โดยกลุมทดลองที่ 2 อาน
หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง และกลุมทดลองที่ 1 อานหนังสือ
อานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใชตัวการตูนทั่วไป เม่ืออานจบใหทํ าแบบทดสอบความชอบ ทั้ง
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชแบบสอบถามความชอบ

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
             การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการวิจัยดังน้ีคือ
             1. หนังสืออานเพิ่มเติม 2 รูปแบบ  ไดแก
                     1.1 หนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูนหนังตะลุง เรื่อง “ไขเค็ม” จํ านวน 20 
หนา พิมพ 4 สี
                     1.2 หนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูนทั่วไป เรื่อง “ไขเค็ม” จํ านวน 20 หนา
พิมพ 4 สี
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             2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จํ านวน 10 ขอ แบบทดสอบนี้ไดผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญ ผานการหาคาความยาก 
คาอํ านาจจํ าแนก และการหาคาความเชื่อม่ัน
             3. แบบสอบถามความชอบภาพการตูน เปนแบบสอบถามหลังการสลับกันอานหนังสือ
ทนัท ีแบง 2 ตอน   คือการถามความชอบในตัวการตูน    และเหตุผลของความชอบที่แบงเปน 
5 ระดับ ตั้งแตมากที่สุด (5) ถึงนอยที่สุด (1) จํ านวน 10 ขอ ที่ผานการตรวจแกไขจากกรรมการ
ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ

             สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ทํ าการทดสอบสมมติฐาน โดยการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for 
Windows และหาคารอยละของแบบทดสอบความชอบ สรุปไดดังน้ี

สรุปผลการวิจัย
             จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลของการวิจัยไดดังนี้
             1. ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1    ที่อานหนังสืออานเพิ่มเติม     เรื่อง 
“ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง  ภายหลังการทดลอง (X = 7.8095)   สูงกวากอนการทดลอง
(X = 5.4524)
             2. ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2    ที่อานหนังสืออานเพิ่มเติม     เรื่อง 
“ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป   ภายหลังการทดลอง (X = 7.9286)    สูงกวากอนการทดลอง
(X = 5.4762)
             3. ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1    ที่อานหนังสืออานเพิ่มเติม     เรื่อง 
“ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง (X = 7.8095)   และนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 ที่อานหนังสือ
อานเพิ่มเติมเร่ือง  “ไขเค็ม”  ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป (X = 7.9286)  ภายหลังการทดลอง  มีผล
การเรียนรูใกลเคียงกัน             
             4. ความคิดเห็นดานความชอบของนักเรียนทั้ง 2 กลุม นักเรียนชอบหนังสืออานเพิ่ม
เติมเร่ือง  “ไขเค็ม”  ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง (รอยละ 85.71) มากกวาหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง  
“ไขเค็ม”  ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป (รอยละ 14.29) ถึง รอยละ 71.42

การอภิปรายผล
             จากการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
             1. การที่ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ที่อานหนังสืออานเพิ่มเติม     
เรื่อง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง  และของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2    ที่อานหนังสืออาน
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เพ่ิมเติม เรื่อง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป  ภายหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง 
แสดงใหเห็นวาหนังสืออานเพิ่มเติมชวยเพ่ิมพูนความรูใหนักเรียนได ดังที่ เดชา  ศรีตระกูล 
(2534 : 6) ไดกลาวไววาหนังสืออานเพิ่มเติมเปนหนังสืออานประกอบเพื่อใหเขาใจบทเรียนไดดี
ขึน้ และขยายความรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเอาเนื้อหาจากสวนหนึ่งของหลักสูตรมาขยายราย
ละเอียดเพ่ิมเติมแลวเรียบเรียงใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของเด็ก
             จากงานวิจัยของ ระเบียบ  กิติมากุลนรเดช (2534) ที่ไดสรางและทดลองใชหนังสือ
อานประกอบบทเรียน เรื่อง “นํ้ าเสีย” สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ก็พบวา นักเรียนที่
อานหนังสืออานประกอบ มีความรูเพ่ิมขึ้นจากความรูกอนเรียน อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 
เชนเดียวกันกับ งานวิจัยของ รัตนา  นวนแกว (2535) ที่ไดสรางและทดลองใชหนังสืออาน
ประกอบ เรื่อง “กอนจะสายเกินไป” สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลังการอานหนังสืออานประกอบสูงกวากอน
การอาน อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 เชนกัน
             2. การที่นักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ที่อานหนังสืออานเพิ่มเติม
เรื่อง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตวัการตูนหนังตะลุง และตัวการตูนทั่วไป มีผลการเรียนรูแตกตางกันนอย
มาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก หนังสือทั้ง 2 เลม ใชเน้ือหา และใช
ภาพถายที่เหมือนกัน จะแตกตางกันที่ลักษณะของตัวการตูนที่ดํ าเนินเรื่อง และการใชภาษา
ตามลักษณะของตัวการตูนเทานั้น จึงไมกอใหเกิดความแตกตางกันดานผลการเรียนรู ดังนั้น
การใชตัวการตูนหนังตะลุงและการใชตัวการตูนทั่วไป จึงใหผลการเรียนรูจากการอานหนังสือ
เพ่ิมเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ดีขึ้นใกลเคียงกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกษมา  แกวกา (2537) ที่
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อานหนังสือที่มีภาพการตูนที่เด็กรูจักและภาพ
การตูนที่เด็กไมรูจัก ไมแตกตางกัน
             นอกจากนี้ในงานวิจัยของชุลีพร  ประยูรโต (2538) ที่เปรียบเทียบผลการเรียนรูจาก
การอานหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชและไมใชเครื่องชี้นํ าในการนํ าเสนอเนื้อหา ปรากฏวาผลการ
เรียนรูของหนังสือทั้ง 2 แบบแตกตางกันอยางไมนัยสํ าคัญทางสถิติ และดังจะเห็นไดจากงาน
วจัิยของนพมาศ  แพงพุม (2542) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการอาน
หนังสือการตูนแบบลอของจริงที่มีตัวดํ าเนินเรื่องเปนการตูนคน และการตูนสัตวของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุมแตกตางอยางไม
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน
             3. จากการตอบแบบสอบถามความชอบของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 ที่อานหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตวัการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่ว
ไป ใหผลที่แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยนักเรียนทั้ง 2 กลุมชอบหนังสืออานเพิ่ม
เติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง (รอยละ 85.71)  มากกวาหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง 
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“ไขเค็ม”  ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป (รอยละ 14.29)  ถึงรอยละ 71.42    ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2 ระดับความชอบของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูน
หนังตะลุง ทุกขออยูในระดับดีมาก เม่ือไดสุมถามนักเรียนบางคนที่ชอบหนังสืออานเพ่ิมเติม
เรื่อง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตวัการตูนหนังตะลุง นักเรียนตอบวาชอบเพราะแปลกดี ไมเคยเห็นมากอน 
ซึง่สอดคลองกับเหตุผลที่นักเรียนตอบมาในแบบสอบถามความชอบ โดยนักเรียนชอบเรียงตาม
ลํ าดับ คือ ลักษณะของตัวการตูน 87.50% เน้ือหาชวนใหอยากอาน 83.33% ภาพประกอบสวย
งามนาสนใจ 81.94% ภาพประกอบมีขนาดที่เหมาะสม 73.61% ภาพประกอบมีสีสันสวยงามนา
สนใจ 70.83% รปูเลมสวยงามนาสนใจ ภาพดูแลวเขาใจงายและชัดเจน  ภาษาอานแลวเขาใจ
งาย 68.03% ตวัอักษรที่ใชนาสนใจ 61.11% และเหตุผลที่นักเรียนชอบนอยที่สุด คือ ภาพปก
สวยงามนาสนใจ คิดเปน 58.33%
             นอกจากนี้ผูวิจัยก็ไดสุมถามนักเรียนที่ชอบหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่ใช
ตัวการตูนทั่วไปมากกวา ไดคํ าตอบวา ตัวการตูนหนังตะลุงไมสวย และภาษาบางคํ าที่ใชเปน
ภาษาทองถิ่นอานแลวไมเขาใจ ซึ่งเหตุผลความชอบของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติม
เรื่อง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป มี 6 ขอที่นักเรียนชอบอยูในระดับดีมาก โดยนักเรียนชอบ
มากเรียงตามลํ าดับ คือ ภาพประกอบมีสีสันสวยงามนาสนใจ 83.33% ลกัษณะของตัวการตูน 
75% รูปเลมสวยงามนาสนใจ 58.33%  ภาพประกอบสวยงามนาสนใจ คิดเปน 58.33%  ภาษา
อานแลวเขาใจงาย 58.33% ตวัอักษรที่ใชนาสนใจ 50% มี 1 ขอที่มีจํ านวนนักเรียนใหคะแนน
เทากันในระดับดีมาก และดี คือ ภาพปกสวยงามนาสนใจ  50%  และมี 3 ขอที่นักเรียนชอบใน
ระดับดี คือ เน้ือหาชวนใหอยากอาน 58.33% ภาพดูแลวเขาใจงายและชัดเจน 50% ภาพ
ประกอบมีขนาดที่เหมาะสม 50%
             จะเห็นไดวาเหตุผลความชอบของนักเรียนที่ชอบหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ที่
ใชตัวการตูนหนังตะลุงจะใหคะแนนในเรื่องของตัวการตูนมากที่สุด สวนนักเรียนที่ชอบหนังสือ
อานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม”   ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไปจะใหคะแนนในเรื่องสีสันของภาพประกอบ
มากทีสุ่ด ในการทดลองครั้งนี้นักเรียนที่เปนประชากรในการทดลองจะเปนเด็กในทองถิ่นภาคใต
ที่สวนมากจะรูจักกับตัวละครหนังตะลุงที่ผูวิจัยนํ ามาเปนตัวดํ าเนินเรื่องกันเปนสวนมาก จึงถือ
ไดวาตัวการตูนหนังตะลุงเปนตัวการตูนที่นักเรียนรูจักอยูแลว และเม่ือนํ ามาเปนตัวละครใน
หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” จึงเปนที่สนใจของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของกษมา  แกวกา (2537) เรื่อง    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3     ระหวางการอานหนังสือที่มีภาพการตูนที่เด็กรูจักและภาพการตูนที่เด็ก
ไมรูจัก พบวานักเรียนชอบภาพการตูนที่เด็กรูจัก มากกวาภาพการตูนที่เด็กไมรูจัก
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ขอสังเกตและปญหาที่พบจากการวิจัย
             ในการดํ าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบขอสังเกตและปญหาดังนี้
             1. ความสามารถในการอานของนักเรียนที่แตกตางกัน จะสังเกตไดวานักเรียนมีผล
การเรียนสูง จะมีความสามารถในการอานที่ดีกวานักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ า ดูไดจากผลการ
เรยีนหลังเรียนที่สูงขึ้นกวากอนเรียนมาก การใชเวลาในการอานที่จะใชนอยกวา  จากการสอบ
ถามครูผูสอนถึงผลการเรียนของเด็กบางคน เน่ืองจากเมื่อไดผลแบบทดสอบหลังเรียนแลวและ
ไดนํ าไปหาผลตาง ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาผลตางของบางคนขึ้นสูง ในขณะที่บางคนไมขึ้นเลย 
หรือขึ้นนอย จึงไดสอบถามถึงผลการเรียนของเด็กที่ผูวิจัยสนใจ  ปรากฏวานักเรียนที่มีผลตาง
สูงมักจะเปนผูที่มีผลการเรียนดีกวานักเรียนที่ผลตางไมขึ้นเลย หรือขึ้นนอย  ซึ่งทํ าใหความ
สามารถในการอานมีความแตกตางกัน
             2. ประชากรที่ใชในการทดลองบางคนไมใชนักเรียนที่มีถิ่นกํ าเนิดในทองถิ่นภาคใต 
จะเปนนักเรียนที่อพยพยายถิ่นฐานไปจากภาคอื่นๆ มาอยูทางภาคใต นักเรียนเหลานี้จะไมรูจัก
ตวัหนังตะลุง และไมสามารถเขาใจในภาษาทองถิ่นที่ตัวการตูนหนังตะลุงใชได ทํ าใหอานไมเขา
ใจ ทํ าใหใชเวลาในการอานและทํ าความเขาใจ ซึ่งการยายถิ่นฐานนั้น เปนขอจํ ากัดของการใช
ตัวละครและภาษา ที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่นมาใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
เพราะจะทํ าใหเกิดความไมเขาใจในเนื้อหาของสื่อน้ันๆ ได

ขอเสนอแนะ
             1. ขอเสนอแนะสํ าหรับการนํ าไปใช
                   1. จากผลการวิจัยพบวาจากการอานหนังสืออานเพิ่มเติมทั้ง 2 รูปแบบ นักเรียน
มีผลการเรียนรูที่สูงขึ้น ซึ่งจากขอมูลน้ีผูวิจัยมีความเห็นวาเปนขอมูลที่สํ าคัญสํ าหรับที่จะใชใน
การผลิตสื่อการเรียนในเรื่องอ่ืนๆ ในรูปแบบของหนังสืออานเพิ่มเติมที่ใชตัวการตูน
                   2. จากการสํ ารวจความคิดเห็นเรื่องความชอบ นักเรียนชอบหนังสืออานเพิ่มเติม
ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง   จึงควรนํ าตัวหนังตะลุงมาใชในการผลิตสื่อแบบอ่ืนๆ  เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของเด็ก
             2. ขอเสนอแนะสํ าหรับการทํ าวิจัยครั้งตอไป
                   1. การทํ าวิจัยครั้งตอไป การวัดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ
ควรมีการปรับปรุงใหมีคาสูงขึ้น โดยอาจจะเพิ่มจํ านวนขอของแบบทดสอบ หรือการนํ าไปใชกับ
นักเรียนจํ านวนมากขึ้น
                   2. การทํ าวิจัยในรูปแบบนี้ครั้งตอไป       ควรศึกษาถึงลักษณะสื่อที่นักเรียน
ตองการไดรับในทุกๆ ดานอาทิ ขนาด สี ภาพ ภาษาที่ใช ฯลฯ ของสื่อที่นักเรียนตองการวาเปน
เชนไร เพราะเหตุใด
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                   3. ควรมีการทํ าวิจัยซํ้ าในกลุมประชากรอื่นๆ   อาทิเชน นักเรียนระดับมัธยม
ศกึษาตอนตน หรือนักเรียนอาชีวศึกษา
                   4. เน่ืองจากในปจจุบันหลักสูตรการศึกษาไดเปดโอกาสในมีการนํ าเอาความรู
จากทองถิ่นของตนเขามาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น อาจจะทํ าการทดลองโดยใชสื่ออ่ืนๆ 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจในภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่นของตนไดดีขึ้น
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ภาคผนวก  ก
     1. ผลการวิเคราะหหาคาความยาก และคาอํ านาจจํ าแนก ของแบบทดสอบ
     2. คะแนนผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหหาคาความยาก (P) และคาอํ านาจจํ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
                 วัดผลการเรียนรู เรื่อง การทํ าไขเค็ม กลุมวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

ขอที่ ดัชนีความยาก ดัชนีอํ านาจจํ าแนก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.64

.71

.57

.71

.50
57
.50
64
43
.57

.43

.57

.57

.29

.71

.29

.43

.43

.57

.57

KR – 20                           RELIABITY = 0.546
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ตารางที่ 12  คะแนนผลการเรียนรู  กอนเรียนและหลังเรียน  ของกลุมทดลองที่ 1และกลุม
                ทดลองที่ 2

คะแนนกอนเรียน (10 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (10 คะแนน)
คนที่

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
3

3
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
3

9
6
7
7
7
7
8
10
9
8
9
8
8
6
7
7
7
8
8
10
9
9
8
8
6

7
8
7
5
9
9
8
8
9
8
8
7
9
6
10
7
7
9
10
10
8
9
10
9
8
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ตารางที่ 11 (ตอ)

คะแนนกอนเรียน (10 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (10 คะแนน)คนที่
กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
4
4
5
5
6
6
6

3
4
5
5
5
5
6
6
6
7
3
4
4
5
6
6
8

9
10
6
7
7
10
8
9
8
10
5
6
6
7
9
8
7

6
10
8
10
7
7
8
9
8
10
4
5
5
7
8
7
9

รวม 229 230 328 333
เฉลี่ย 5.4524 5.4762 7.8095 7.9286
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ภาคผนวก   ข
      1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องการทํ าไขเค็ม กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ

2. แบบสอบถามความชอบของนักเรียนที่มีตอตัวการตูนหนังตะลุงและตัวการตูนทั่วไป
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง ไขเค็ม
วิชางานบาน     กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ

คํ าชี้แจง       ใหนักเรียนกากบาท ( X ) คํ าตอบที่ถูกตอง ลงในกระดาษคํ าตอบ
1. จากคํ าขวัญของจังหวัดสุราษฎรธานีสิ่งใดไมไดกลาวถึง
              ก. ผาไหม                                           ข. ไขเค็ม

ค. หอยนางรม                                  ง. เงาะโรงเรียน
2. ตํ าบลใดของอํ าเภอไชยาไมไดกลาวถึงในเร่ืองการทํ าไขเค็ม
 ก. ตํ าบลเวียง                                   ข. ตํ าบลเลม็ด

ค. ตํ าบลพุมเรียง                               ง. ตํ าบลตลาดไชยา
3. ถาหนูนุยตองการเก็บไขเปดไวกินไดนานขึ้นควรทํ าอยางไร

ก. นํ าไปทํ าไขเค็ม                              ข. นํ าไปดองในนํ้ าสม
ค. นํ าไปเก็บไวในตูเย็น                        ง. นํ าไปตมแลวเก็บในตูเย็น

4. ชวยใหไขเค็มแตละฟองไมติดกันคือประโยชนของขอใด
ก. เกลือ                                          ข. ขี้เถาแกลบ
ค. ผาพลาสติก                                  ง. ดินจอมปลวก

5. ขอใดคืออัตราสวนของ ดิน:เกลือ ในการทํ าไขเค็ม
ก. 3 : 2               ข. 4 : 2               ค. 5 : 1               ง. 5 : 2

6. วิธีทํ าไขเค็มแบบตมเกลือใหเดือดเสียกอนนาจะมีผลในขอใด
ก. เพิ่มความเขมขนขึ้น                         ข. ชวยฆาเชื้อโรคในเกลือ
ค. เพิ่มความเค็มของเกลือ                     ง. เพื่อชวยใหเกลือละลายเร็วขึ้น

7. ขอใดคือขั้นตอนสุดทายของการทํ าไขเค็ม
ก. จุมไขลงในสวนผสม                          ข. คัดเลือกไขที่เหมาะสม
ค. ผสมเกลือและดินเขาดวยกัน                ง. ปนไขที่จุมแลวดวยขี้เถาแกลบ

8. ระยะเวลาใดที่ไขเค็มสามารถทอดไขดาวไดดี
ก. 1 – 6 วัน                                       ข. 7 – 12 วัน
ค. 13 – 15 วัน                                    ง. 15 วันขึ้นไป

9. เม่ือครบกํ าหนดตมได ถาไมตองการใหไขเค็มมีรสเค็มเกินไปควรทํ าอยางไร
ก. เก็บไวในตูเย็นไดเลย                          ข. ลางดินออกเก็บไวในที่แหง
ค. ลางดินออกแลวตมเก็บไวในตูเย็น           ง. เก็บไวในที่อากาศถายเทไดสะดวก

10. นักเรียนคิดวาขอใดควรเปนคํ าเชิญชวนของไขเค็มไชยา
ก. ไขเค็มไชยา แดง มัน อรอย                   ข. ไขเค็มไชยา รสดี มีคุณภาพ
ค. ไขเค็มไชยา ฟองโต ราคาถูก                 ง. ไขเค็มไชยา สะอาดถูกหลักอนามัย
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ภาคผนวก   ค
1. หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัยและหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ

       2. รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบทดสอบผลการเรียนรู

จํ านวน 3 ทาน

             1. อาจารยพิพิธ  ศรีนาค
                อาจารย 2  โรงเรียนวัดจาย  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

             2. อาจารยวิฑูรย  รองศรีแยม
                อาจารย 2  โรงเรียนวัดชยาราม  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

             3. อาจารยวนิดา  วัชรโศภิษฐกุล
                อาจารย 3  โรงเรียนบานหวยพุน  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง “ไขเค็ม”

จํ านวน 5 ทาน

ผูเชี่ยวชาญดานการตูน
            1.  รองศาสตราจารยวิบูลย  ลี้สุวรรณ
                 ภาควิชาทัศนศิลป คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวัง
                 สนามจันทร จังหวัดนครปฐม
            2.  คุณสมชาย  เวชวทิย
                 ผูชวยหัวหนาสวนออกแบบเตรียมการพิมพ   ฝายธุรการการพิมพ    องคการคา
                 คุรุสภา  โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว  กรุงเทพฯ

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา
            1.  อาจารยปทุมวัน  ธรรมรักษ
                อาจารย 2  โรงเรียนบานนา  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี
            2.  อาจารยสุคนธ  เมืองแมน
                อาจารย 2  โรงเรียนบานทุงนางเภา  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี
            3.  อาจารยลัดดา  เทพพิมล
                ขาราชการบํ านาญ
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ภาคผนวก  ง
1.  หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนหนังตะลุง

                    2.  หนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “ไขเค็ม” ทีใ่ชตัวการตูนทั่วไป
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล                         นางสาวเอกรัตน   ศักดิ์เพชร
ที่อยู                                47  หมูที่ 2  ตํ าบลเลม็ด  อํ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

84110

ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2535                  สํ าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)  วิชาเอก
                                      เทคโนโลยีการศึกษา     วิชาโททัศนศิลป     จากมหาวิทยาลัย
                                      ศลิปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
      พ.ศ. 2541                  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต     สาขาวิชาเทคโนโลยี
                                      การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํ างาน
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