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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การสร้างหนงัสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ เร่ืองวฒันธรรมชุมชนแม่สอด ส าหรับนกัเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี จงัหวดัตาก 
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม                

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อประเมินคุณภาพหนงัสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมีต่อหนงัสือเสริมประสบการณ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ืองวฒันธรรมชุมชนแม่สอด ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวดัชุมพลคีรี จงัหวดัตาก ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ืองวฒันธรรมชุมชน       
แม่สอด ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี จงัหวดัตาก จ านวน 5 คน กลุ่มตวัอย่างท่ี 1 
ได้แก่ นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูน้  าชุมชน ปราชญ์ท้องถ่ิน และ
ศึกษานิเทศก์ จ  านวน 19 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ี 2 เป็นผูใ้ห้ความคิดเห็น ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อ
ประเมินหนงัสือเสริมประสบการณ์ให้ไดห้นงัสือท่ีสมบูรณ์ จ านวน 15 คน เคร่ืองมือในการศึกษา
คือ แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการในการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม หนังสือ
เสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมี 
ส่วนร่วม แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน และแบบบนัทึกประเด็น
การสนทนากลุ่มการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการ
ตีความสร้างข้อสรุปจากขอ้มูลและสถานการณ์จากการสัมภาษณ์ หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วเิคราะห์จากแบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม 
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 ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ีคือ 
 1. การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง
วฒันธรรมชุมชนแม่สอด ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี จงัหวดัตาก มีกระบวนการ
ดงัน้ีคือ 1) การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างหนังสือ 2) สร้างหนังสือเสริม
ประสบการณ์ 3) ประเมินคุณภาพหนงัสือ 4) การสอบถามความคิดเห็น 5) การจดัสนทนากลุ่ม  
 2. ผลการประเมินคุณภาพหนงัสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
เร่ือง วฒันธรรมชุมชนแม่สอด ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี จงัหวดัตากโดยผูเ้ช่ียวชาญ
อยูใ่นระดบัมาก 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนและผู ้ปกครองท่ีมีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมี                
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ืองวฒันธรรมชุมชนแม่สอด ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล        
วดัชุมพลคีรี จงัหวดัตากอยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to construct  supplementary book to promote Mae Sot 

community culture for Chumponkiri Municipal School Students, Tak Province to evaluate the 
participatory supplementary book for supporting the learning about Mae Sot community culture, 
and to study about the opinions of students and guardians in the participation in supplementary 
book  for supporting the learning about Mae Sot community culture for Chumponkiri Municipal 
School Students, Tak Province. The Sample consisted of 5 quality evaluation professors.                      
The sample consisted 1 were construct supplementary book to promote Mae Sot community 
culture for Chumponkiri Municipal School Students, Tak Province, 19 persons, students, student 
guardians, administrators, teachers, head of villages, philosophies and educational supervisors. 
The sample consisted 2 were opinion, conversation for to evaluate the participatory supplementary to 
perfect book, 15 persons, students, student and educational supervisors. The set of questionnaire 
was used to collect the data; there were requirement, interview, evaluation, opinion, and focus 
group discussion of Constructing of Participatory Supplementary Books to Promote Learning on 
Mae Sot Community Culture for Chumponkiri Municipal School Students, Tak Province.                
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The collected data were analyzed through the means, standard deviation, and focus group 
discussion analysis. 
 The research results revealed that:  

1. There were 5 processes for construction of participatory supplementary books to 
promote learning on Mae Sot Community culture for Chumponkiri Municipal School students, 
Tak Province; 1) study about requirement and data based in creating the supplementary books,           
2) create the supplementary book, 3) evaluate the book quality, 4) aske some opinions, and                      
5) create the focus group. 

2. The results of quality evaluation for construction of participatory supplementary books 
to promote learning on Mae Sot Community culture for Chumponkiri Municipal School students, 
Tak Province by professors were rated at a high level. 

3. The students and guardians opinions in construction of participatory supplementary 
books to promote learning on Mae Sot Community culture for Chumponkiri Municipal School 
students, Tak Province were rated at a high level. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


