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บทคัดย่อ
การวจิยันีค้วามมุง่หมายเพ่ือ 1) เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิร์ะหวา่งเรยีนกบัเกณฑท์ีก่ำาหนดรอ้ยละ 

80 2) เปรียบเทียบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณกับเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 80 3) เปรียบเทียบความมี
จิตอนุรักษ์กับเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 80 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยหลกัสตูรสาระเพิม่เตมิกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งเมอืงโคราช กลุม่ตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการสำารวจความตอ้งการหลกัสตูร ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา จำานวน 1 คน รองผูอ้ำานวยการ
สถานศึกษา จำานวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 14 คน ครูผู้สอนประจำากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำานวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำานวน 50 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จำานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสำารวจความต้องการและความจำาเป็น กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมะค่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จำานวน 20 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
สาระเพิม่เตมิ เอกสารประกอบหลักสตูร แผนการจัดการเรยีนรู ้แบบประเมนิหลกัสตูร แบบทดสอบยอ่ย  
แบบวัดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดความมีจิตอนุรักษ์ และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test (Dependent 
Samples)
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ผลการวิจัยพบว่า 

1) นักเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยหลกัสตูรสาระเพ่ิมเตมิ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย เรือ่ง เมอืงโคราช 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) คะแนนวัดการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัย สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนวัดความ
มีจิตอนุรักษ์สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่องเมืองโคราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จิตอนุรักษ์

Abstract
This research aims to: 1) compare the achievement of study with the required 80 

percent threshold 2) compare the reading with a critical 80 percent threshold required 
3) compare with mental conservation with criteria established by 80 percent and 4) the  
satisfaction of Mattayomsueksa 2 students on the curriculum with additional curriculum. 
The sample for the curriculum survey was the school director of 1. There were 2 deputy 
school administrators, 14 basic school principals, 3 Thai language teachers, 50 student  
administrators and 30 senior secondary students. A total of 100 people came from purposive 
sampling. The tools used in this research include needs and necessity surveys. The samples 
used in the data collection were matthayomsuksa 2 students, The 20 administrative units 
in the second semester of the academic year 2015 were selected from the group cluster 
sampling. The tools used in the research include additional curriculum, documentation  
curriculum, lesson plan, assessment curriculum, quizzes, measuring the critical reading ability, 
measuring the conservative mind, and satisfaction. Data were statistically analyzed include 
percentage, average, standard deviation. And statistical t-test (t-test: Dependent Samples).

The results showed that

1) Achievement of learning unit higher than 80 percent, a statistically significant level 
.01, 2) The critical reading score was higher than 80 percent, a statistically significant level. 
01, 3) Ratings measure the mental conservation than 80 percent level of statistical signifi-
cance. 01, and 4) Satisfaction of students in Mattayomsueksa 2 students with the additional 
curriculum the Korat in over all on the high level.

Keywords: Developing additional curriculum, critical reading, mental conservation,  
the korat
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บทนำา
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่มีการกระ

จายอำานาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาท
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น หน่วยงานต้นสังกัด
ในระดับท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญ
ในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น สู่การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับชาติ นอกจากนั้น
จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 
รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน หน่วยงานต้น
สงักัดหรือหน่วยงานระดับทอ้งถ่ินตอ้งจดัทำากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยว
กับชุมชน ท้องถิ่น โดยดำาเนินการให้ฝ่ายต่างๆ มี
สว่นรว่มในกระบวนการจดัทำากรอบหลกัสตูรระดับ
ท้องถ่ิน เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย 
ครอบคลมุเรือ่งสำาคัญทีผู่เ้รยีนในทอ้งถิน่ควรเรยีน
รู ้และมคีวามสอดคลอ้งกับสภาพปญัหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง (สำานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2553: 21) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้กำ าหนดสาระการเรียน รู้ท้องถิ่น  
ครูผูส้อนสามารถสอดแทรกเขา้ไปในรายวชิาต่างๆ 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ หรือหากสถาน
ศึกษาเห็นว่ามีสิ่งสำาคัญที่ต้องการจะเน้นและแยก
สอนเป็นการเฉพาะ เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นก็สามารถเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมก็ได้ สถาน
ศึกษาจึงมีบทบาทสำาคัญในการจัดทำาหลักสูตร
สถานศึกษา และดำาเนินการนำาหลักสูตรสู่การ
ปฏบิตัใินการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) 
นอกจากนัน้หลกัสตูรสถานศกึษายังต้องสอดคลอ้ง
กับสภาพปญัหา และความต้องการของชุมชน และ

ทอ้งถิน่ เพือ่พฒันาผู้เรยีนเป็นสมาชกิทีด่ขีองชมุชน 
สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 
และมีความรักความผูกพันในถิ่นฐานบ้านเกิด มี
บทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน หลักสูตรจึงมี
ความสำาคญัตอ่การจดัการศกึษา เปน็เสมอืนแมบ่ท
ที่กำาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
และทุกระดับการศึกษา (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2545: 1)

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์หลากหลาย แต่ไทยโคราชเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่มีวัฒนธรรมโคราชที่น่าภาค
ภูมิใจ โดยมีเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่า “เพลงโคราช” 
ใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลง “มโหรีโคราช” และสิ่งที่
เปน็เอกลกัษณ์สำาคญัคอื การใชภ้าษาโคราชในชวิีต
ประจำาวัน ไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่ากลุ่มชาติพันธ์ุ
โคราชมาจากที่ใด แต่มีหลักฐานทางโบราณคดี
เกี่ยวกับชุมชนโบราณ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
จำานวนมาก ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นี้ นอกจากจะอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมาแล้ว ยังมีอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ และบางส่วนของจังหวัดลพบุรี บางครั้ง
อาจเรยีกกลุม่ชาตพินัธุน์ีว้า่ “ไทยเบิง้” วถิชีวีติและ
ภาษา กลุ่มชาติพันธุ์โคราชมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย
เหมือนชาวชนบททั่วไป คืออยู่บ้านใต้ถุนสูงแบบ
บ้านโคราช ซึ่งเป็นเรือนสามระดับ บริเวณใกล้ๆ 
บ้านปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งอาจมีทั้งอาหารและ
ยา ส่วนการแต่งกายนั้น ชาวโคราชใช้ผ้านุ่งโจง
กระเบน ซึง่เปน็ผา้ไหมเรียกวา่ “ไหมหางกระรอก” 
ซึ่งเป็นผ้าทอที่เส้นพุ่งเป็นไหมควบสองเส้น ทำาให้
ทอแล้วเกิดเป็นลูกลายเหมือนหางกระรอก และ
เมอืงโคราชมวีฒันธรรมทีส่ำาคญัคอื “ภาษาโคราช” 
ซึง่มวีงศพัทเ์สยีงและสำานวนเปน็ของตวัเอง และมี
ความเกา่แกท่างวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือของไทย มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นส่วนสำาคัญในการหล่อหลอมและ
ช้ีแนะวิถีทางการดำาเนินชีวิตของบุคคลจากรุ่น
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หนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยคนรุ่นก่อนได้นำาความรู้ 
ประสบการณ์ ความสำาเร็จ ความล้มเหลว และ
การเรียนรู้ของตนมาประมวลถ่ายทอดให้แก่คน
รุ่นหลัง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 
2555: 12) 

การอ่านเป็นทักษะที่สำาคัญและใช้มาก
ในชีวิตประจำาวัน เป็นทักษะที่นักเรียนใช้แสวงหา
สรรพวิชาต่างๆ เพื่อความรู้ความบันเทิง และ
การพักผ่อนหย่อนใจ ผู้มีนิสัยรักการอ่านย่อม
แสวงหาความรู้และการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 
15) ใหค้วามเหน็วา่ “การอา่นเปน็เคร่ืองมอืสำาคญั
ที่จะช่วยให้เรามีโอกาสได้ศึกษาตลอดชีวิตและนำา
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท่ีสุด” สอดคล้อง
กับวิจารณ์ พานิช (2555: 272) ให้ความเห็น
ว่าการอ่านไม่ใช่แค่มีประโยชน์ให้อ่านออกและ
เข้าใจเรื่อง แต่ยังให้ประโยชน์ในมิติที่ลึกคือ การ
คดิอยา่งลกึซึง้ (Critical Thinking) และจนิตนาการ 
(Imagination) ด้วย ประกอบกับโลกยุคปัจจุบัน
เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่าย
เช่ือมโยงไปได้ไกลทั้งโลก จึงทำาให้ปริมาณข้อมูล
ขา่วสารตา่งๆ มกีารแลกเปลีย่นกนัอยา่งไมม่ทีีส่ิน้
สุด ทำาให้การรับสารจำาเป็นต้องใช้วิจารณญาณให้
รอบคอบ เพือ่การตัดสนิใจทีถ่กูตอ้ง การอา่นอย่าง
มวีจิารณญาณ จงึเปน็ทกัษะการอา่นข้ันสูงทีต้่องใช้
ปัญญาและเหตุผลในการอ่าน เพื่อทำาความเข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง และมีความสำาคัญเป็น
อย่างยิ่งสำาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
การเรียนหนังสือของนักเรียนจะประสบผลสำาเร็จ
หรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านของ
นักเรียน (กรมวิชาการ, 2554: 72)

จากข้อมูลสถิ ติทางการศึกษาของ
ประเทศไทย พบว่าคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย ยงัอยูใ่นระดบัทีค่อ่นข้างต่ำา กลา่วคอื 

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักเรยีนทีม่ศีกัยภาพ
การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การคำานวณ และ
ทักษะชีวิตต่างๆ คะแนนต่ำากว่าคร่ึงในเกือบทุก
ระดับการศึกษาในปี พ.ศ. 2554-2555 หาก
พิจารณาถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
เมื่อเทียบกับระดับนานาชาติ ยังจัดอยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างต่ำา พิจารณาได้จากผลการสอบของ
นักเรียนอายุ 15 ปี ที่เข้าร่วมโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ประเมินความรู้และ
ทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่การเรียนรูต้ลอดชวีติและเปน็ตวั
ชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
รู้เรื่อง (Literacy) 3 ด้าน คือ การอ่าน (Reading 
Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) 
และวทิยาศาสตร ์(Scientific Literacy) (สำานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 3 ข) ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าภาพรวมระดับประเทศ 
ความรู้และทักษะของนักเรียนด้านการอ่านเป็น
ปัญหาใหญ่ระดับชาติ ประกอบกับในฐานะที่ผู้
วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนมะคา่วทิยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังขาดทักษะด้าน
การอ่าน โดยเฉพาะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
และโรงเรียนมะค่าวิทยายังไม่มีหลักสูตรสาระ
เพิ่มเติมและขาดเอกสารประกอบหลักสูตรที่
มีเน้ือหาเก่ียวกับความเป็นท้องถิ่นโคราช เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ ตลอดจนให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเมืองโคราช และร่วมใจ
กันอนุรักษ์สืบทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และความเป็นเมือง
โคราชให้คงอยู่สืบไป จึงได้พัฒนาหลักสูตรสาระ
เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและความมีจิตอนุรักษ์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนี้
จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
อยา่งมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน และปลกูฝงันสัิยที่
ดีงาม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของสังคมสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเมืองโคราช 
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และความมีจิตอนุรักษ์ ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 

2. เพือ่ศึกษาผลของการใช้หลกัสตูรสาระ
เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความมีจิตอนุรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้

2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่าง
เรียนกับเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่เรียนด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเมืองโคราช กับเกณฑ์ที่
กำาหนดร้อยละ 80

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความมีจิตอนุรักษ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
หลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องเมืองโคราช กับเกณฑ์ท่ีกำาหนด
ร้อยละ 80

2.4 เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยหลกัสตูร
สาระเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เร่ือง 
เมืองโคราช

วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนนิการวจิยัแบง่ออกเปน็ 2 ระยะ 

ดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสาระ 
เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและความมีจิตอนุรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.1 การสำารวจความต้องการและ
ความจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่ม
เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเมือง
โคราช เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความมีจิตอนุรักษ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

 1.1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำานวย
การสถานศึกษา จำานวน 1 คน รองผู้อำานวยการ
สถานศึกษา จำานวน 2 คน คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 14 คน ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำานวน 3 คน ตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียน จำานวน 50 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมะค่าวิทยา 30 คน 
รวมทั้งสิ้น 100 คน

 1.1.2 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสำารวจความต้องการ
และความจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

 1.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
เก่ียวกับความต้องการและความจำาเป็นในการ
พฒันาหลกัสตูร โดยหาคา่เฉล่ีย และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน

1.2 การสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เมืองโคราช  
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมี 
วิจารณญาณและความมจิีตอนุรกัษ์ ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 2
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 1.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้
ร่วมพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมะค่าวิทยา จำานวน 
2 คน ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินร่างหลักสูตร
สาระเพิ่มเติม จำานวน 5 ท่าน และนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรยีนมะค่าวทิยา จำานวน 
20 คน

 1.2.2 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักสูตรสาระเพิ่มเติม และ
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรสาระเพิ่มเติม

 1.2.3 วิ เคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
หลักสูตรสาระเพิ่มเติม โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้หลักสูตร
สาระเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เร่ือง
เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านอยา่งมวีจิารณญาณและความมจีติอนุรกัษ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

2.1 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรสาระ
เพิ่มเติม 

 2.1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนมะค่าวทิยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 จำานวน 20 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม

 2.1.2 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการ
อา่นอยา่งมวีจิารณญาณ แบบวดัความมจีติอนุรักษ์ 
และแบบวัดความพึงพอใจ

 2.1.3 วเิคราะหคุ์ณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำานวน 9 แผน โดยผู้เชี่ยว ชาญ 
จำานวน 5 ท่าน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบระหว่างเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยวัด
หลังเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ

ทดสอบ t-test (Dependent Samples) เปรียบ
เทยีบการอา่นอยา่งมวิีจารณญาณกับเกณฑ์รอ้ยละ 
80 เมื่อเรียนครบทั้ง 9 แผน โดยใช้สถิติทดสอบ 
t-test (Dependent Samples) เปรยีบเทยีบความ
มจีติอนรุกัษ์กับเกณฑร์อ้ยละ 80 เมือ่เรยีนครบทัง้ 
9 แผน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent 
Samples) วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมี
ตอ่การเรยีนดว้ยหลกัสตูรสาระเพิม่เตมิ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งเมอืงโคราช เพือ่สง่เสรมิ
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความมีจิตอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรสาระ

เพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งเมอืง
โคราช เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 
อย่างมีวิจารณญาณและความมีจิตอนุรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.1 ความต้องการและความจำาเป็นใน
การพฒันาหลกัสตูรสาระเพิม่เตมิ พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับตามค่า
เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกคอื ตอ้งการ
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งเมอืงโคราช เพือ่สง่เสรมิ
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความมีจิตอนุรักษ์ อันดับสองคือ เห็นด้วย
ที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม และ
อนัดบัสามคอื คดิว่าการพฒันาหลกัสตูรสาระเพิม่
เติม มีประโยชน์ต่อผู้เรียน และในอันดับสุดท้าย
คือ ต้องการอนุรักษ์เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน เมือง
โคราช ตามลำาดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่สำาคัญคือ 
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
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1.2 หลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งเมอืงโคราช เพ่ือสง่เสรมิ
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความมีจิตอนุรักษ์ ช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 2 
ประกอบ ชื่อหลักสูตร ความนำา วิสัยทัศน์ หลัก
การ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ จุด
ประสงค์รายวิชา โครงสร้างรายวิชา คำาอธิบาย
รายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุด
ประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล เกณฑ์การตัดสินผลการ
เรียน

1.3 ความเหมาะสมของหลักสูตร ภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เมือ่พิจารณาเป็นรายองค์
ประกอบ พบวา่ ทุกองคป์ระกอบมคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

ระยะที่ 2 ผลการใช้หลักสูตรสาระเพิ่ม
เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง เมือง
โคราช เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความมีจิตอนุรักษ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

2 . 1  ผล สั มฤทธิ์ ข อ งนั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนจากการทดสอบ
ระหว่างเรียน ซึ่งทำาการทดสอบท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ทั้ง 9 หน่วยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 
80 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2 . 2  ผ ล ก า ร วั ด ก า ร อ่ า น อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังการเรียนด้วยหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

2.3 ผลการวัดความมีจิตอนุรักษ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนด้วย
หลักสูตรสาระเพิ่มเติมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตร
สาระเพิ่มเติมภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียง
ลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรกคือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านอย่าง
มวิีจารณญาณ และนกัเรยีนนำาความรู้จากวิชานีไ้ป
ใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้อนัดบัสองคอื นกัเรยีนชอบ
เรียนวิชานี้ และอันดับสาม นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรม และในอันดับสุดท้ายคือ เนื้อหา
ที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย ตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูร

สาระเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เร่ือง
เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความมีจิตอนุรักษ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้

1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเมืองโคราช เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความมีจิตอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีองค์ประกอบคือ ความนำา วิสัยทัศน์ หลักการ  
จุดม่งหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
จุดประสงค์รายวิชา โครงสร้างรายวิชา คำาอธิบาย 
รายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
การวดัผลและประเมนิผล เกณฑก์ารตดัสนิผลการ
เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกระบวนการสร้างหลักสูตรสาระ
เพิ่มเติมครั้งนี้ มีการดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยการเลอืกสาระและมาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่ไดแ้กส่าระที ่1 การอา่น พิจารณา
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับช้ันที่จะทำาหลักสูตรคือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาข้อมูลจาก
แบบสอบถามความต้องการและความจำาเป็นใน
การพัฒนากลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อให้ 
ผู้ใช้หรือครูผู้สอนนำาหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง
กับแนวคดิของ สงดั อทุรานนัท ์(2532: 236-241) 
ที่เสนอองค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตรประกอบ
ด้วย เหตุผลและความจำาเป็นของหลักสูตร จุดมุ่ง
หมายของหลกัสตูร เนือ้หา/สาระและประสบการณ ์
การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิชาในชุมชน การประเมินผล  
และการเสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมผู้เรียน ซึ่งใกล้เคียงและสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธำารง บัวศรี (2543: 8-9) ที่ได้สรุป
องค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่าประกอบด้วย 
เป้าประสงค์และนโยบายทางการศึกษา จุดหมาย
ของหลักสูตร รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร 
จุดประสงค์ของวิชา เนื้อหา จุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ ยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย เรื่องเมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความมีจิตอนุรักษ์ มีผลดังนี้

2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
สัมฤทธิ์ระหว่างเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่อง
มาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
วางแผนให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ง
กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ

ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกับเน้ือหา 
เรื่องเมืองโคราชในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
การคิดพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบ ถ่ีถ้วน 
มีเหตุผล เพื่อวิเคราะห์คำาตอบ นอกจากการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีมุ่่งเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมีส่ือ
ที่นักเรียนให้ความสนใจ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ 
ทนัสมยัผสมผสานกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เนน้ทกัษะ
การปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุดารักษ์ สุวรรณ (2553: 76-84) ได้ทำาการวิจัย 
เรื่อง ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยใชก้ารสอน
อา่นแบบ SQ3Rs แผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การสอน
อ่านแบบ SQ3Rs ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
เป็นอย่างดี ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนเปน็ไปตามความมุง่หมายทีก่ำาหนดไว ้ชว่ยให้
นกัเรยีนไดม้โีอกาสฝกึทกัษะการอา่น และสง่เสรมิ
กระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี

2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
คะแนนวัดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า 
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทีเ่ปน็เชน่นี ้เนือ่งมาจากสือ่การเรยีนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น  
มคีวามหลากหลาย มคีวามนา่สนใจ สว่นเนือ้หาของ
เมืองโคราชที่นักเรียนได้เรียนเป็นองค์ความรู้ที่ตัว
นกัเรยีนเองมคีวามคุน้เคย และไดส้มัผัสและเรยีนรู้ 
อยู่ตลอดเวลา ทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
เกิดความสนใจ ต้องการฝึกปฏิบัติทักษะด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ จึงทำาให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วีราภรณ์ 
สิทธิวงศ์ (2555: 69-82) ได้ทำาการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 
หลกัสตูรมีประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ชว่ยให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบหลงัเรยีน



Journal of Education, Mahasarakham University 241 Volume 12 Number 2 April-June 2018 

สูงกว่าก่อนเรียน และยังสอดคล้องกับ สุดารัตน์  
อยู่แพ (2555: 86-93) ได้ทำาการศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวจิารณญาณและความมวีนิยัในตนเอง โดย
ใช้วิธีสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ พบว่า มีคุณภาพ
และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
คะแนนวัดความมีจิตอนุรักษ์สูงกว่าร้อยละ 80 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าหลากหลายแขนง และ
ถูกเปลี่ยนผ่านถ่ายทอดความเป็นโคราชจากรุ่น
สู่รุ่น นักเรียนโรงเรียนมะค่าวิทยาก็เช่นกัน มี
ความผูกพันในความเป็นเมืองโคราชตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ประกอบกับผู้วิจัยมี
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่หลาก
หลาย โดยเน้นการฝึกประสบการณ์จริง ทำาให้
นักเรียนเกิดความมีจิตอนุรักษ์ต่อเมืองโคราช 
ทำาให้นักเรียนมีคะแนนการวัดความมีจิตอนุรักษ์
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 80 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Pitts (2007: unpaged) ที่ทำาการ
วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นกิจกรรม
โครงงาน ทำาให้นักเรียนได้พัฒนาการทำาความ
เข้าใจในเน้ือหา ด้วยวิธีการศึกษาปัญหาอย่าง
แท้จริง การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มี
เนือ้หาดงึดดูใจในการเรยีนรูเ้ปน็เปา้หมายหลกั ผล
การวิจัยพบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่ง
เสริมการเรียนรู้และเกิดความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นมีจุด
มุ่งหมายที่ชัดเจน เนื้อหาของหลักสูตรมีความ

สอดคล้องกับท้องถิ่น และที่สำาคัญตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีความเหมาะสมและมีการวัดผลประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เนื้อหา
สาระที่กำาหนดมีความน่าสนใจ จึงทำาให้ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมคีวามสอดคลอ้งกบั นริฉัรา วงศบ์ตุรวงศ ์ 
(2555: 69-82) ได้ทำาการศึกษาวิจัย การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองฉิม 
(สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูและนักเรียน
มคีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ วีราภรณ ์สทิธิวงศ ์(2555: 69-
82) ไดท้ำาการศกึษาวิจยั เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูร 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มุ่งเน้นให้หลักสูตรมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ช่วยใหผ้ลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรยีนสงูกว่ากอ่น
เรียน ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
และครผููส้อนทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วย
หลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้อง
กับ Goble (2009: unpaged) ได้ทำาการวิจัย
เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปการศึกษาและผลกระทบ
ของกฎหมายที่มีต่อการตัดสินใจหลักสูตรท้องถิ่น 
การสอนในชั้นเรียนและความพึงพอใจในอาชีพ
ของคร ูสง่ผลให้การเลอืกเอาหลักสตูรของทอ้งถิน่
เข้ามาสอนในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�หลักสตูรส�ระ

เพิ่มเติมไปใช้

1.1 หลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่งเมอืงโคราช เพ่ือสง่เสรมิ
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความมีจิตอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
เนือ้หาเกีย่วกบัเมอืงโคราช ดังน้ันโรงเรยีนทกุสงักดั
ในจังหวัดนครราชสีมาจึงสามารถนำาไปประยุกต์
ใชไ้ดกั้บบริบทของสถานศกึษาแตล่ะแหง่ได้เช่นกนั

1.2 ผู้ที่ต้องการนำาหลักสูตรไปใช้ควร
ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรสาระเพิ่ม
เตมิ และเอกสารประกอบหลกัสตูรใหเ้ขา้ใจ เพ่ือให้
สามารถนำาหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

1.3 การนำาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเมืองโคราช 
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่าง
มี วิจารณญาณและความมีจิตอนุ รั กษ์  ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ในชั้นเรียน ครูผู้สอน
สามารถปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ย่างเข้า
วัยรุ่นตอนต้น ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอน
ต้องเร้าความสนใจให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และควรสอดแทรก
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม สำานึกรกั
บ้านเกิด จติอนุรกัษ์มรดกทอ้งถิน่ และความภมูใิจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น

1.4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนควรยืดหยุ่นเวลาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้
เรยีนไดมี้โอกาสนำาเสนอผลงานทีไ่ด้จากการศกึษา
ค้นคว้ารวบรวมและการแสดงบทบาทสมมุติได้
อย่างเต็มที่

1.5 ครูผู้สอนควรจัดหาแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
เติมให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น การ
สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูก้บัสถานศกึษาอืน่ แหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจัดหาตำารา เอกสาร 
หนังสือสำาหรับการค้นคว้าให้กับผู้ เรียนอย่าง
พอเพียง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

2. ข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�หลักสูตร

2.1 การพัฒนาหลักสูตรควรมีเนื้อหา 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและสภาพของทอ้งถิน่ 
หรือบริบทของแต่ละสถานศึกษา

2.2 การคัดเลือกกลุ่ม ผู้ ร่วมพัฒนา
หลักสูตร ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถและ
มีความตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง

2.3 ควรศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล 
พื้นฐาน โดยการเก็บข้อมูล ซึ่งอาจใช้วิธีการวิจัย
สัมภาษณ์ ประชุม สัมมนาหรือวิธีการอื่นๆ ที่เห็น
ว่าเปน็ประโยชนท์ำาให้ไดข้อ้มลูทีแ่ทจ้ริงรว่มกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสอบถามด้วย

2.4 การกำาหนดองค์ประกอบของ
หลักสูตร จะต้องกำาหนดให้สอดคล้องกับจุด
ประสงค์ของรายวิชาและกลุ่มประสบการณ์ 
ครอบคลุมกับสถานที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ

2.5 การจัดทำาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ 
แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ
สื่อต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดทำาเพื่อให้ผู้ใช้หลักสูตร
คนอื่นๆ สามารถนำาหลักสูตรไปใช้ได้จริงและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่ม
เติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และระดับชั้นอื่น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดับช้ันอ่ืนๆ ได้เรียนรู้
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เนื้อหาสาระเพิ่มเติม

3.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับเนื้อหาด้านอื่นๆ อย่างหลาก
หลายให้มีความสอดคล้องสภาพบริบทของ 
สถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาหลักสูตร

3.3 ผูท้ีม่คีวามสนใจสามารถนำาหลกัสตูร
สาระเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เร่ือง
เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและความมีจิตอนุรักษ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปพัฒนา
หรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้
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