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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57253303 : หลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ, หลักสูตรท้องถิ่น, วิธีสอนแบบ SQ4R, แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

นางสาว จิตรลดา อ้นวงษา: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 

โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา 3) ทดลองใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา 4) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 44 คน โดยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 
2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 20 ชั่วโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่น 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แบบสอบถาม 5) สื่อวีดิทัศน์ 6) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 7) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่า t – test แบบ One Sample t-test และDependent Sample Test ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 1) ผล
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านโยบายทางการศึกษาของประเทศ ให้ความส าคัญกับชุมชนและท้องถิ่น ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2) ผลการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมาย  2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3. เน้ือหา 4. 
เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 6. สื่อการเรียนการสอน 7. การวัดและประเมินผล โดยประกอบด้วยเน้ือหาจ านวน 
5 เรื่อง คือ 1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. การอ่านจับใจความส าคัญ
จากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานท่ีและบุคคลส าคัญ 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. การ
อ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง 
ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร โดยน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม พบว่า การทดลองเป็นไปตามแผนท่ีผู้วิจัยวางไว้ นักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 4) ผล
การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า      4.1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4.2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลัง
เรียนมีคะแนนพัฒนาการเท่ากับ 77.48 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 40 4.3) นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 88.86 4.4) ผลการประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

57253303 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
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MISS JITLADA ONWONGSA : THE DEVELOPMENT OF LOCAL CURRICULUM ON 
OUR HOME  IN MAEKLONG BY USING SQ4R METHOD WITH FLIPPED CLASSROOM  TO 
DEVELOP OF COMPREHENSIVE READING ABILITIES FOR ELEMENTARY SCHOOL 
STUDENTS GRADE 3  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR UBONWAN SONGSERM, 
Ph.D. 

The purposes of this student were 1) to studies base data 2) to develop  curriculum 3) to 
experiment using the  curriculum and 4) to evaluate and improve the curriculum. The subjects were 44 grade 
students of class 3/5 at Muengsamutsongkhram School in the second semester of the 2017 academic year 
through the simple random sampling. The experiment took 2 weeks, ten hours per week, totally experiment 20 
hours. The instruments of this research were 1) a local curriculum, 2) lesson plan, 3) interview, 4) questionnaire, 5) 
video 6) a learning achievement capability development of reading comprehensive, 7) a questionnaire about 
students attitudes towards learning local curriculum on our home in Samutsongkhram by using sq4r method with 
flipped classroom concept , the statistics that use in the research percentage (%), mean (), the standard deviation 
(S.D.) One Sample t-test and t-test dependent. Research result were 1) The fundamental data results of the study 
concerning curriculum development indicated that : The national education policy attaches great importance to 
local.  Manager teacher and student want to have the development  of local curriculum on our home in 
Samutsongkhram by using sq4r method with flipped classroom concept to capability development of reading 
comprehension for elementary school student grade 3. 2) The design of curriculum consisted of the objectives, 
structures courses, contents, time on task, instructional guideline, instructional media, measurement and 
evaluation. Local curriculum to consist of five  contents are reading comprehension from fables, reading 
comprehension legend, reading comprehension from article, reading comprehension from news, reading 
comprehension from Poem. Expert evaluators found that the factors of the curriculum were relevant and 
suitable. 3) The curriculum was implemented with 3/5 students  that studying at Muengsamutsongkhram School. 
The curriculum test meet with the researcher’ plan and the interests as well as the willingness and attention of 
the students to participate in each learning unit.4) The curriculum evaluation and improvement indicated that 
4.1) The reading comprehension average pre – test scores was 10.34 (S.D. =1.59) and average post – test scores 
was 17.77 (S.D. = 1.30). When compared pre – test scores, it was found that post – test scores was higher than 
pre – test scores at the 0.05 level with was at a statistical significant difference. 4.2) the reading comprehension 
was found that post – test scores was 77.48 that higher than pre – test scores at relative gain score more than 40 
4.3) the reading comprehension mean score of posttest was statistically higher than the criteria at the percentile 
of 80 4.4) the opinion of students toward teaching and learning using the local curriculum at the high level. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ และอาจารย์ ดร. มนต์ชัย  พงศกรนฤวงษ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม ที่มีความเมตตาให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ข้อคิด และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจ
ใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผู้วิจัยซาบซึ้งในความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านอ่านวิทยานิพนธ์ 
อีกท้ังยังให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ. สมพร ร่วมสุข ผศ. ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน ผศ.ดร.น้ ามนต์ เรือง
ฤทธิ์ ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม ้อาจารย์.ดร.ชลธิชา หอมฟูุง อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล อาจารย์ 
ดร.สามารถ ทิมนาค ที่ให้ความอนุเคราะห์ และเสียสละเวลาในการช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ใน
งานวิจัย ชี้แนะ เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอขอบพระคุณ นายทนง  แซมเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม และคณะครู
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา และขอขอบใจนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือวิจัย 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศร่วมรุ่นทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และให้ก าลังใจที่ดี มิตรภาพที่งดงามแก่
กันเสมอมา 

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้อย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณครอบครัว ญาติ พ่ี น้อง ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง 
ทุกก าลังใจที่กล่าวมา ที่มอบความรัก ความห่วงใย จนท าให้ผู้วิจัยสามารถส าเร็จการศึกษาโดยผู้วิจัยน า
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป 

  
  

จิตรลดา  อ้นวงษา 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ส าคัญในสังคมและช่วยสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี    
ต่อกันของคนในสังคม เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ต่างๆ         
และช่วยพัฒนาความคิด ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติไทย ตลอดจนการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีต่อกันของคนในชาติ  ซึ่ งแสดงถึง เอกลักษณ์ที่บ่ งบอกถึงความเป็นเอกราชของชาติ ไทย                  
ที่มีความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรม และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยมายาวนาน ดังนั้นภาษาจึงมี    
ความจ าเป็นเพราะถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติจึงต้องศึกษาหาความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญ 
แตกฉานเป็นอย่างดี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 2529 : 1-5) 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน และประโยชน์ของการอ่าน      
จับใจความส าคัญ จึงก าหนด เรื่อง การอ่านไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน           
โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ป.3/3 ว่าผู้เรียนต้องสามารถตั้งค าถามและตอบค าถาม
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ และ ป.3/5 ว่าผู้เรียนต้องสามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน(หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , 
2551: 12) 
 การอ่านจัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนรู้ เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุด   
ในการแสวงหาความรู้ การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกด้าน จึงถือว่าการอ่าน   
เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้อ่าน       
แต่การที่จะพัฒนานักเรียนให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการฝึ กปฏิบัติ         
อย่างสม่ าเสมอจึงจะประสบความส าเร็จ การอ่านเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะการอ่านจับใจความส าคัญ    
เพราะผู้ที่อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้มากย่อมมีโอกาสรับรู้เรื่องราวได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถ
จับใจความส าคัญของเรื่องได้  การอ่านจับใจความส าคัญเป็นสิ่งที่ต้องน าไปใช้มากในชีวิตประจ าวัน 
ถ้าอ่านแล้วจับประเด็นส าคัญได้ แล้วน าข้อมูลไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร ต าราจ านวนมากยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้อง
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จับใจความเรื่องที่อ่านให้ได้แม่นย า ชัดเจนจึงจะสามารถน าไปเรียบเรียงให้เป็นสาระความรู้ที่เกิดจาก
การค้นคว้าอย่างแท้จริง มิฉะนั้นจะเกิดความสับสน ดังที่แววมยุรา  เหมือนนิล (2553: 17) กล่าวว่า 
การอ่านจับใจความส าคัญเป็นความเข้าใจเรื่องที่ อ่านระดับต้น และเป็นพ้ืนฐานส าคัญมาก       
ส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป สอดคล้องกับศรีวิลัย  พลมณี (2545: 112) กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่ง
ส าคัญโดยเฉพาะการอ่านจับใจความส าคัญ เพราะผู้ที่อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้มากย่อม
มี โ อก าส รั บ รู้ เ รื่ อ ง ร า ว ไ ด้ ดี ก ว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถจั บ ใ จ คว าม ส า คั ญข อ ง เ รื่ อ ง ที่ อ่ า น ไ ด้                        
กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์ (2551 : 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ การอ่าน
จับใจความส าคัญเป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้ อ่านจะต้องฝึกตนเอง เพ่ือให้สามารถจับใจความส าคัญ      
ของเรื่องที่อ่านได้ เพราะจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้อ่านท าความเข้าใจกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ที่ผู้เขียนน าเสนอมายังผู้อ่าน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552: 2) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญไว้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งการพักผ่อนก็ใช้การอ่านจับใจความ
ส าคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ถนอมวงศ์  ล้ ายอดมรรคผล (2552: 52) กล่าวว่าการอ่าน         
จับใจความส าคัญเป็นหัวใจของการอ่าน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เนื่องจากความรู้ที่ได้จากการอ่าน
ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ การอ่านทุกชนิดทุกรูปแบบไม่ว่าจะมีเนื้อหาอย่างใด หากจับใจความส าคัญ
ไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน 

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าการอ่านจับใจความส าคัญมีความส าคัญ เป็นทักษะการอ่านที่มี
ความจ าเป็นส าหรับผู้เรียน เพ่ือใช้ในการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เนื่องจาก
เป็นการอ่านที่มุ่งเน้นความเข้าใจสาระส าคัญหรือใจความของเรื่อง การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพท าให้
ผู้ อ่านได้รับประโยชน์จะต้องอ่านแล้วจับใจความส าคัญได้สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ อ่านได้         
ส่วนปัญหาด้านการอ่านจับใจความส าคัญนั้น พบว่ามีนักเรียนจ านวนมากที่อ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ 
ไม่สามารถสรุปหรือจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ดังที่ ธัญมาส ตันเสถียร (2544: 4) ได้กล่าวถึง
ปัญหาของการอ่านจับใจความส าคัญซึ่งสรุปได้ว่า นักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน
ได้ รวมทั้งไม่รู้วิธีการอ่านที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับปัญหา
ด้านการสอนอ่านจับใจความส าคัญ มีความเห็นว่า นักเรียนมีปัญหาหลายประการได้แก่ ปัญหา
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา ไม่สนใจเรียน และเกิดความเบื่อหน่าย ท าให้ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ส าคัญอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยรักการอ่าน      
และไม่สามารถอ่านจับใจความส าคัญได้ดังนั้นครูจึงควรหาแนวคิดวิธีการสอนใหม่ๆ สื่อการเรียน    
การสอนที่ น่ าสนใจ เ พ่ือ พัฒนาการ อ่านจับ ใจความส าคัญให้แก่นั ก เรี ยน สอดคล้องกับ                  



 3 
 

แววมยุรา  เหมือนนิล (2553 : 3) ได้สรุปปัญหาที่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือของนักเรียนไทยว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือต่างๆน้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนจ านวนมากอ่าน   
จับใจความส าคัญไม่เป็นหรืออ่านได้ช้า ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ต าราที่สอนส่วนใหญ่มักเสนอทฤษฎี
หรือหลักการอย่างกว้างๆ ยากต่อการปฏิบัติให้บังเกิดผล การฝึกทักษะการอ่านในชั้นเรียนก็มีขีดจ ากัด 
ปัญหา การอ่านในโรงเรียนก็ไม่ได้รับการแก้ไข อย่างจริงจังและมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้ นเรื่อยๆ       
เพราะโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันมีหนังสือและข่าวสารต่างๆอย่างท่วมท้นในขณะเดียวกันได้เกิดสื่อ    
ที่รับรู้ง่ายกว่าหนังสือมาก 
 จากผลการประเมินผลการด าเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนตามนโยบาย           
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการอ่านออกเขียนได้ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า จ านวนผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงาน   
ปี 2555 โดยเฉพาะการอ่านออกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่      
ปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 89.52, 88.81 และ 86.61 ตามล าดับ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านการอ่านออก
ของนักเรียนพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุง      
ร้อยละ 15.24 และที่อ่านไม่ออกหรือไม่รู้เรื่อง ร้อยละ 5.51 เมื่อน าจ านวนนักเรียนในระดับปรับปรุง 
และอ่านไม่ออกมานับรวมกันแล้ว พบว่า มี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ต้องปรับปรุง        
จ านวน 101,215 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556: 22) 
นอกจากนั้นจากรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 พบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินด้านภาษา อยู่ในระดับร้อยละ 55.23 ซึ่งนับว่ายังเป็น
ผลคะแนนที่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจเท่าที่ควร (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2560: 108) 
  นอกจากนี้จากผลการประเมินด้านการอ่านของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โดยประเมิน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1. อ่านได้ 2. อ่านและตอบค าถามในเวลาที่ก าหนดได้ พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนมีผล
การประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อยู่ในระดับอ่านไม่ได้ จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.03 อยู่ในระดับอ่านดีแต่ไม่เข้าใจเรื่อง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2557 : 18) ซึ่งจะพบว่ายังมีนักเรียนที่อยู่
ในระดับปรับปรุง อ่านไม่ได้ และอ่านดีแต่ไม่เข้าใจ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 9.12 นั่นแสดงว่า
นักเรียนบางส่วนอ่านได้แต่จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ นอกจากนั้นจากการศึกษารายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา



 4 
 

สมุทรสงคราม พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 49.42 และในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 54.37 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม, 2560: 56) ซึ่งนับว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข
อาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพราะการอ่านจับใจความส าคัญเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
และจ าเป็นต้องใช้ในการแสวงหาความรู้ และข้อมูลสารสนเทศ ถ้านักเรียนอ่านแล้วไม่สามารถ       
จับใจความส าคัญจากการอ่าน เพื่อสรุปเรื่องไม่ได้ ผลที่ตามมาคือนักเรียนไม่สามารถพิจารณาเลือกรับ
สาระที่มีคุณค่าของเรื่องที่อ่านนั้นได้ 
 จากผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)     
ด้านภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งนิยามความสามารถ   
ด้านภาษา (Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่าน การฟัง การดู การพูด เพ่ือรู้ เข้าใจ 
วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ ประเมินสิ่งที่อ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่างๆ และสื่อสารด้วยการพูด    
การเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน           
การอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต พบว่า ปีการศึกษา 2557 – 2559 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม มีผลการประเมินในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 57.37, 
49.32 และ 57.33 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการทดสอบในปีการศึกษา 2559 พบว่านักเรียนมีผล
การทดสอบอยู่ในระดับระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 27.39 มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 10.38 ซึ่งพบว่ายังมีนักเรียนที่มีผลการประเมินพอใช้และปรับปรุงรวม ร้อยละ 37.77 ดังนั้น
โรงเรียนจึงมีเปูาหมายที่จะพัฒนานักเรียนจ านวนร้อยละ 37.77 ให้มีผลการประเมินด้านภาษาที่ดีขึ้น        
สอดคล้องกับผลการประเมินด้านภาษาจากเอกสารรายงานประจ าปี 2560 พบว่า ในปีการศึกษา 
2559 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา คือ 1. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 2. ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 3. บอกความหมายของเครื่องมือ/
สัญลักษณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560: 43) 

ในการที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาคือ เนื้อหาสาระที่จะให้เด็กๆได้ใช้เป็นสื่อ
ในการอ่าน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรพัฒนามาจากหลักสูตรในท้องถิ่น ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีการก าหนดเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นไว้ในหมวด 4 แนวทางการจัด
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การศึกษามาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร                
ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ        
ดังนั้นจึงมีเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เปิดกว้างให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 2.  ประสบการณ์บางอย่างใน
หลักสูตรระดับชาติ บางอย่างมีความจ าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าในระดับท้องถิ่น 3.  ประสบการณ์ที่
จ าเป็นบางอย่างของท้องถิ่นไม่มีในหลักสูตรระดับชาติ 4. ประสบการณ์บางอย่างเป็นความต้องการ
ของท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิชาการมากกว่าหลักสูตรระดับชาติ 

ถึงแม้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จะเปิดโอกาสให้สถานศึกษา 
สามารถที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ     
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษายังมีน้อยมากและยังไม่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากรายงาน
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีข้อเสนอแนะว่า
สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้ชัดเจน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี, 2552: 44) สอดคล้องกับบุญมี  เณรยอด (ม.ป.ป. : 49) ได้กล่าวถึงความส าคัญ           
ของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ ่นว่า  การพัฒนาหลักสูตรที ่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศได้คือ       
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นที่ส าคัญคือ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
อาชีพของแต่ละท้องถิ่น การให้การศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชน     
ดีขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศได้ เพราะหลักสูตรจากส่วนกลางไม่ยืดหยุ่นตามสภาพ       
เป็นการสอนในสิ่งที่ไกลตัว มีโอกาสที่จะศึกษาสิ่งรอบตัวน้อยมาก ไม่เกิดความภูมิใจในเรื ่อง          
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาในการน าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางขึ้นแทนผลการเรียนรู้    
ที่คาดหวัง ดังนั้นจึงเห็นความจ าเป็นที่ควรสร้างหลักสูตรท้องถิ่นโดยน าตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ที่มี
ความต้องการน ามาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ           
ความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับบริบทของสังคม และน าไปใช้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง ซึ่งในการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ การเลือกเนื้อหาสาระที่จะ
น ามาให้เด็กอ่านก็มีความส าคัญที่ครูผู้สอนควรเลือก เพราะมีส่วนส าคัญที่จะส่งผลถึงการอ่าน         
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ถ้าเนื้อเรื่องน่าสนใจ นักเรียนชอบ อยากอ่าน เป็นเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของนักเรียน จะท าให้นักเรียน
สนใจและอยากอ่าน อันจะส่งผลไปถึงการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ          
ของนักเรียนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของแก้วกาญจน์  สระศรี (2554: 36) พบว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ และความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ        
ในการอ่านจับใจความ และความคิดเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ รุ่งอรุณ หัสชู (2553: 114) พบว่า หลังจากจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่นรายวิชาเพ่ิมเติม ท 16201 นิทานพ้ืนบ้าน แล้วนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อท้องถิ่น พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นในระดับเห็นด้วยมาก 

จากการศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามนั้นแต่เดิมเป็นชุมชนที่มีมาก่อน สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เดิมเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี     
จึงแยกออกมาจากราชบุรี เรียกว่า เมืองแม่กลอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การด ารงชีวิต
ไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทย และที่ส าคัญเหนืออ่ืนใด คือความส าคัญต่อประวัติศาสตร์พระราชวงศ์ของไทย 
กล่าวคือ เป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2         
และเป็นเมืองของพระราชินีไทยถึงสองพระองค์ คือสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ในรัชกาลที่ 1                 
และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2 จึงเป็นเรื่องส าคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้ถึง
เรื่องราวในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน และร่วมสืบสานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเองต่อไป อีกทั้งใน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา คือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความภาคภูมิใจ และด าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบรรพชน        
มีจิตส านึกรักแผ่นดินถิ่นก าเนิด เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้ท าประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามในชุมชนท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินการ        
น าเนื้อหาในท้องถิ่นมาเป็นบทอ่านให้นักเรียนอ่านเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม, 2552: 2) 

จากการสัมภาษณ์ครูวิชาการของโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามจะมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาบ้างแล้ว แต่ยังขาดการด าเนินการในส่วนของการน าเนื้อหาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น      
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และความต้องการชุมชนมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรยังไม่เป็นระบบตาม
หลั ก ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  น อก จ า ก นี้  ค รู ข า ด ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง ท้ อ ง ถิ่ น                         
(อ้อยใจ นิ่มนวล :2559) จากการสังเกตและสนทนาซักถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3             
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้           
จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝุายวิชาการ และครูผู้สอนโรงเรียน
เมืองสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ควรให้นักเรียนโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือจะได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของท้องถิ่นต่อไป ซึ่งในการจัด
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เป็นระดับที่พัฒนาทักษะพ้ืนฐานภาษาไทยที่จ ะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืนๆได้อย่างรวดเร็ว ที่เน้นทักษะการอ่าน การเขียนและ
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามกับ
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รวมกับพิจารณา
โครงสร้างของรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่ นใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มาเป็นเนื้อหาในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โดยมุ่งให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาความรู้
จากหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน          
เริ่มจากเรื่องง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น เป็นการฝึกการอ่านจับใจความส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่น่าสนใจ และเพ่ือให้นักเรียนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินเกิดความรักในท้องถิ่นของตน  

ในการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกวิธีในการจัดการเรียน   
การสอน ซึ่งมีวิธีการสอนอ่านหลายวิธี แต่วิธีที่น่าสนใจคือการเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการ
สอนอ่านที่ พัฒนามาจากการสอนอ่านแบบ SQ4R นี้ ได้ปรับปรุงมาจากการสอนแบบ SQ3R         
ของ  ฟรานซีส พี. โรบินสัน (Robinson, 1961: 29-obinson, 1961: 29-30, อ้างถึงใน            
อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล, 2542: 30-32) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นการอ่านเพ่ือหาจุดส าคัญ
ของเรื่องโดยการตอบค าถามที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ Survey (S) คือ การส ารวจ 
Question (Q) คือการตั้งค าถาม Read (R) คือ การอ่านอย่างรอบคอบ Record (R) คือ             
การจดบันทึก Recite (R) คือ การสรุปใจความส าคัญ Reflect (R) คือการการวิเคราะห์           
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(สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ, 2554: 225) ที่ช่วยสร้างนิสัยในการอ่านได้ดีและมีประสิทธิภาพ     
ซึ่งจะประกอบด้วยหลายกลวิธีที่ช่วยพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน เช่น การส ารวจ            
การตั้งค าถาม การตอบค าถามจากเรื่องที่ อ่านซึ่งเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน           
หรือการวิเคราะห์ เพ่ือช่วยในการจ าเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้วิธีสอนแบบ SQ4R ยังสามารถช่วยให้
ผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่านได้อีกด้วยเริ่มตั้งแต่ขั้นส ารวจ ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรี ยนจะได้มองภาพรวม        
ของเรื่องที่จะอ่านเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคิดถึงเรื่องที่ก าลังอ่านและยังมีกลวิธีตั้งค าถามซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนฝึกหาค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้ ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการอ่านเนื่องจากมีจุดประสงค์     
ในการอ่านที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่อ่านให้จบเท่านั้น และ เมื่อผู้เรียนสามารถหาค าตอบได้จะท าให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านว่าไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป เพราะผู้เรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่อง      
ที่อ่านได้และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการอ่าน และผู้เรียนที่มีจุดอ่อนในเรื่อง  ของค าศัพท์ก็ยัง
จะได้ฝึกฝนจากการอ่านซ้ าๆ เพราะวิธีการสอนแบบ SQ4R เน้นที่การอ่านซ้ าๆ อย่างละเอียดจนกว่า 
จะเข้าใจและจดจ าเรื่องที่อ่านได้และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของตนเองได้ในขั้นเขียนสรุป
ใจความ ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนว่าสามารถท าความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มาก
น้อยเพียงใด และหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจากการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R จนมีความช านาญแล้ว 
การอ่านต าราก็จะไม่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนอีกต่อไป ส่วนฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน  (2547 : 8-10)  
ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านจะได้ผลดีหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับวิธีอ่าน ถ้าน ามาปฏิบัติอย่างครบถ้วนแล้ว
ก็เป็นวิธีการที่ได้ผล สอดคล้องกับเอมอร  เนียมน้อย (2551 : 18-19) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนอ่าน     
ตามหลักการของ ฟรานซิส พี โรบินสัน ซึ่งเป็นวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ผู้อ่านสามารถจับใจความ
ส าคัญได้ดี และยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเรื่องจากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้
รวดเร็ว และจดจ าเรื่อง ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนสุคิด  บุญเต็ม (2554  :  23)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบ  SQ4R  ไว้ว่า  
การจัดการเรียนรู้แบบ  SQ4R  นี้ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการอ่านดีกว่าการอ่านโดยไม่ได้    
ตั้งค าถามเอาไว้ล่วงหน้า จะท าให้การอ่านไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน       
อ่านแล้วอาจจะจับจุดส าคัญหรืออ่านไปแล้วใช้จุดมุ่งหมายเหมือนกับการเหวี่ยงแหไม่รู้ว่าจะจับอะไร  
ได้อะไรหรือไม่  แต่ถ้ามีการตั้งค าถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดจากค าถามและพยายามหาค าตอบ
เมื่อผู้สอนถาม  ดังนั้นการใช้ค าถามจึงเป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้       
แล้วจะท าให้ดีขึ้น คล้ายคลึงกับสุภาณี  โสโท (2554  :  34) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอน    
แบบ SQ4R เรียนรู้ที่จะจับใจความส าคัญได้เร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนจดจ าเรื่อง
ที่อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จักการคาดเดาค าถามที่จะพบในแบบทดสอบ และไม่จ าเป็นต้องกลับไป
วิเคราะห์อีกครั้ง เพราะสรุปใจความส าคัญทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบันทึก นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้
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อ่านได้เร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลานานเมื่อมีการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย       
ของสุคนธรัตน์ สวัสดิกูล (2554: 71) ได้วิจัย เรื่อง การสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความส าคัญโดยวิธี 
SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความส าคัญอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็นได้ว่าวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญได้  

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการน าแนวคิด       
การเรียนรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เช่น แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 เด็กต้องมีคุณลักษณะ            
ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เนื่องจากวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)      
เป็นแนวคิดการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
น าแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งบทเรียน     
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านการส่งต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน     
ช่วยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาในชั้นเรียนในการเรียนเนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เหมาะสม         
และเกิดคุณค่ามากกว่านั้น คือใช้ส าหรับแปลงความรู้ไปเป็นความรู้หรือสาระเพ่ือความเข้าใจ            
ที่เชื่อมโยงกับโลกและชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ต้องการความช่วยเหลือจากครู นั่นคือวิธีการของ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  คือเรียนเนื้อหาวิชาความรู้ที่บ้าน และท าการบ้าน         
ที่โรงเรียนหรือรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่บ้านแล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา              
ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง เกิดทักษะที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2556: 12)  
 จันทิมา ปัทมธรรมกุล (2558) ได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดทั่วไปของห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) คือการให้นักเรียนดูเนื้อหาบรรยายจากสื่อที่ใช้นอกห้องเรียนได้ ในห้องเรียน
จะเป็นการฝึกท าโจทย์การบ้าน ซึ่งนับเป็นแนวคิดกว้างๆ ของ Traditional ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) ขณะเดียวกัน ก็ยังมีความเข้าใจว่า ห้องเรียนกลับด้าน                 
(Flipped Classroom) คือ การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากที่สุด ซึ่งเป็น Flipped-mastery classroom ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
ประเภทนี้นักเรียนแต่ละคนจะมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของตนอย่างมาก เนื่องจากเป็นการใช้
เทคโนโลยีควบคู่กับวิธีการสอนซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้จะช่วยให้ได้แนวทางการสอนที่แตกต่างขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา
เป็นหลัก ท าให้นักศึกษาสามารถก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฟังเนื้อหาส่วนของบรรยาย
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ด้วยตนเอง พวกเขาจะรู้ได้ว่าก าลังเรียนรู้สิ่งใด และก าลังค้นหาค าตอบอะไรอยู่ และนักศึกษา         
แต่ละคนไม่จ าเป็นต้องท างานชิ้นเดียวกันหรือรูปแบบเดียวกัน (Jonathan Bergman and Aaron 
Sams, 2012: 17-41 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช,  2556: 44) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
นี้ช่วยนักเรียนที่มีภาระมาก เพราะการเรียนในลักษณะนี้มีลักษณะยืดหยุ่น โดยเนื้อหาหลักๆเรียนรู้
ผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ล่วงหน้าได้ ช่วยนักเรียนทุกระดับความสามารถให้เรียนรู้ได้ดี
ขึ้นโดยนักเรียนสามารถหยุด หรือวิเคราะห์สิ่งที่ครูสอนได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน           
และนักเรียนกับนักเรียนมีมากขึ้น ช่วยให้ครูได้รู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้     
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง (Jonathan Bergman Aaron Sams, 2556: 7) 

ส่วนสุรศักดิ์  ปาเฮ (2556: 2) ได้กล่าวไว้ว่า“ห้องเรียนกลับด้าน” กลายเป็นนวัตกรรม        
และมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรี ยน    
ให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ                  
“รู้จริง (Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครู        
ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจอร์มี สตาร์เยอร์ (Jeremy F. Strayer, 2007: 178 อ้างถึงในพรรณวิภา รัชตธนกุล, 2557: 75) 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียนกับการจัดการเรียนการสอน     
ในรูปแบบเดิมในรายวิชาสถิติขั้นพ้ืนฐาน ในชั้นเรียนแบบกลับด้านชั้นเรียน นักเรียนได้เรียนเนื้อหา        
นอกชั้นเรียน ส่วนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท าโครงงาน โดยเน้นกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์            
ส่วนชั้นเรียนปกติเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนผ่านโปรแกรมน าเสนอ และให้นักเรียนไปท าการบ้านที่บ้าน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีข้อสงสัยในภาระงานน้อย 
กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านช่วยลดความสงสัยในปัญหาต่างๆ         
ส่วนงานวิจัยของ แกรแฮม เบรนต์ จอห์นสัน (Graham Brent Johnson, 2013: 69) ได้ศึกษาความรู้
ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียน      
การสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการบ้าน   
ที่ต้องท าน้อยกว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม นักเรียนสนุกกับการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน และนักเรียนได้ประโยชน์จากการดูบทเรียนวีดิทัศน์  นอกจากนี้                      
นิชาภา  บุรีกาญจน์ (2556: 774)    ได้ท าวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิด
แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
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 ดังจะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีการสอนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาระมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบันที่นักเรียน
สมัยใหม่ชอบใช้สื่อ ICT ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ        
มีความยืดหยุ่น ช่วยเหลือนักเรียนทีมีงานยุ่ง ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเพ่ิมขึ้ น    
ช่วยให้นักเรียนทุกระดับความสามารถให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู
เพ่ิมขึ้น ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ และช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
นักเรียนด้วยกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพนักเรียนโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีจ านวนมากต่อห้องเรียน และเด็กมีความหลากหลายด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ    
และมีความแตกต่างด้านการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้          
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นพัฒนาด้านการอ่านจับใจความส าคัญ 
 จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัย      

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาวิเคราะห์จากกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และจากการสอบถามความต้องการของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสาระที่ 1 การอ่าน ในมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน       

สร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน     

โดยการสอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร

ท้องถิ่น มาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 3. วัฒนธรรมท้องถิ่น    

4. บุคคลส าคัญ และ 5. สถานที่ส าคัญ มาเป็นเนื้อหาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความส าคัญตั้งแต่    

ขั้นพ้ืนฐาน เริ่มจากเรื่องง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านจับใจความได้

เร็วขึ้นเพราะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่น่าสนใจ และเพ่ือให้นักเรียนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน เกิดความรักในท้องถิ่นของตนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกับ       

การเรียนรู้แบบกลับด้าน คือ เรียนวิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียนหรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน     

แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านจับใจความ

ส าคัญของผู้เรียนและบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้ วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ     
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด            
และงานวิจัยต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีนักการศึกษาเ สนอขั้นตอน       
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา (Taba, 1962: 12 – 13 ; 
อ้างในฆนัท ธาตุทอง. 2552 : 77 – 78) มีดังนี้ 1. การส ารวจความต้องการ (diagnosis of needs)         
ครูหรือผู้ร่างหลักสูตรเริ่มกระบวนการ ด้วยการส ารวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสูตรได้วางแผน
ไว้ 2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) หลังจากที่ครูได้ระบุความต้องการ    
ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ล้ ว  ค รู ก า ห น ด จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ที่ จ ะ ใ ห้ บ ร ร ลุ ผ ล  3. ก า ร เ ลื อ ก เ นื้ อ ห า                           
(selection of contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือสร้างขึ้นเป็นตัวชี้แนะแนวทางในการเลือก
รายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร และควรเลือกเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงและส าคัญ 4. การจัดเนื้อหา 
(organization of contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้ว ต้องจัดเนื้อหาโดยเรียงล าดับขั้นตอน        
ให้ถูกต้อง โดยค านึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจของผู้เรียน         
5. การเลือกประสบการณ์การเรียน (selection of learning experiences) เมื่อได้เนื้อหาแล้ว       
ครูคัดเลือกวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ เรียน 6. การจัดประสบการณ์การเรียน 
(organization of learning experiences) กิจกรรมการเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงล าดับ
ขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะกับผู้ เรียน                 
7. การประเมินผลและวิธีการประเมินผล (evaluation and means of evaluation) ผู้ที่วางแผน
หลักสูตรต้องประเมินว่า จุดมุ่งหมายใดบรรลุผลส าเร็จและทั้งครูและนักเรียนควรร่วมกันก าหนด
วิธีการประเมินผล สงัด อุทรานันท์ (2532 : 38) ได้เสนอ 7 ขั้นตอนคือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 2. การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร 3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู้ 4. การก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล 5. การน าหลักสูตรไปสู่
ภาคปฏิบัติ 6. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตร ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ (2534 : 8) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรไว้ 10 ขั้นตอนคือ 1. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 3. การก าหนด     
ความเหมาะสมกับนักเรียน 4. ก าหนดความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5. ก าหนดความคิดรวบยอด 
6. การร่างรายวิชา 7. วิเคราะห์ร่างรายวิชา 8. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการเรียนการสอน 
9. จัดสร้างปัจจัยเกื้อหนุนการสอน 10. น าไปทดลองใช้  
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 นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 
ยังมีผู้เสนองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยระบุขั้นตอนต่างๆที่มีความ
สอดคล้องกับข้อสรุปของนักการศึกษาหลายท่าน ดังเช่น มาเรียม นิลพันธุ์ (2536 : 86)                
ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม ส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับสร้างหลักสูตร 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตรวัฒนธรรม การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัยวัฒนธรรม        
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติส ารวจชุมชน      
ที่เป็นสนามวิจัย 2. การสร้างหลักสูตรวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูล
พ้ืนฐานโดย 2.1. การสร้างโครงร่างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักการจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม
การฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 2.2. การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร เป็นการน าหลักสูตรที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นมาประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ต่างๆก่อนน าหลักสูตร    
ไปใช้ 2.3. การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร น าผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรของผู้ประเมินหลักสูตร
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้              
3. การทดลองใช้หลักสูตร โดยการประชุมระหว่างผู้วิจัย วิทยากร และตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรม 
เตรียมความพร้อมในด้านการใช้หลักสูตร ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม ด าเนินกิจกรรม
การอบรม   ฝึกปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การประเมินผลหลักสูตร โดยการประเมินผลขณะใช้
หลักสูตร (Formative Evaluation) และประเมินผลหลังการใช้หลักสูตร (Summative Evaluation)         
โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พิจารณาจากผลงาน การตรวจสอบ
ข้อมูลโดยการศึกษาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานียา คล้ายทอง (2551: 8) ได้ท าการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 4 มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร คือ 1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน โดยศึกษาเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ลงพื้นที่ด าเนินการ โดยเน้นความต้องการของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติ 2. การร่างหลักสูตรฉบับร่าง ซึ่งประกอบด้วย 
หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ อัตราเวลาเรียน แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 3. การตรวจสอบคุณภาพร่าง
หลักสูตร 4. การทดลองใช้หลักสูตร 5. การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร 6. การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรโดยน าข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินหลักสูตรและข้อเสนอแนะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
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หลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งอรุณ หัสชู (2553: 57)     
ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาเพ่ิมเติม ท 16201 นิทานพ้ืนบ้าน ส าหรับนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ระบุขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1. การศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน (Research) 2. การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น (Implementation) 3. การทดลองใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น (Implementation) 4. การประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น (Evaluation) นอกจากนั้น          
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ม้าละออเพชร (2556: 11) ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน โดยศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี 2. การพัฒนาหลักสูตร น าผลการศึกษาในขั้นตอน
ที่  1 มาพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 3. การทดลองใช้หลักสูตร โดยการน าหลักสูตรไปใช้                   
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

จากข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยได้ท าการสัง เคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น             
จากมาเรียม นิลพันธุ์, ฐานียา คล้ายทอง, รุ่งอรุณ หัสชู และพัชรี ม้าละออเพชร  ดังนี้                  
1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น          
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง 
แต่ยังคงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดทฤษฎีของ ทาบา , สงัด อุทรานันท์, กรมวิชาการอยู่ 
ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดังกล่าวมาใช้ด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)          
ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
       ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
ในขั้นตอนที่ 1  การส ารวจความต้องการ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ในขั้นตอนที่ 1
และ 2 (การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร              
ของสงัด อุทรานันท์  ในขั้นตอนที่ 1 (การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร) ขั้นตอน       
การพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ์ (2536: 83), ฐานียา คล้ายทอง (2551: 8),         
รุ่งอรุณ หัสชู  (2553: 57),  พัชรี ม้าละออเพชร (2556: 11)  ในขั้นตอนที่ 1 (การส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน) มาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรของผู้วิจัย ซึ่งมีรายละเอียด                 
ในการด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
ของโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น 2. ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบ SQ4R และแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 3. วิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น 4. วิเคราะห์ความต้องการ               
(Need Assessment) ของครูผู้สอนภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
ในขั้นตอนที่ 2 – 5 (การก าหนดจุดมุ่งหมาย  การเลือกเนื้อหา การจัดเนื้อหา การเลือกประสบการณ์
การเรียน) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ในขั้นตอนที่ 3 – 9 (การก าหนดความ
เหมาะสมกับนักเรียน ก าหนดความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ก าหนดความคิดรวบยอด            
การร่างรายวิชา วิเคราะห์ร่างรายวิชา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการเรียนการสอน      
จัดสร้างปัจจัยเกื้อหนุนการสอน) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท์ ในขั้นตอนที่ 2 – 4 
การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร การคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์       
การเรียนรู้ และการก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล) และข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัย
ของมาเรียม นิลพันธุ์ (2536: 83), ฐานียา คล้ายทอง (2551: 8), รุ่งอรุณ หัสชู  (2553: 57),              
พัชรี ม้าละออเพชร (2556: 11) ในขั้นตอนที่ 2 (การพัฒนาหลักสูตร) มาสังเคราะห์เป็นแนวทาง     
ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของผู้วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการก าหนด
โครงสร้างของหลักสูตร ได้แก่   1. จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้าง 3. เนื้อหา 4. เวลาเรียน 5. กิจกรรม   
การเรียนการสอน 6. สื่อการเรียนการสอน 7. การวัดและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญหาค่า IOC    
และด าเนินการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นของทาบา ในขั้นตอนที่ 6 (การจัดประสบการณ์การเรียน) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร              
ของกรมวิชาการ ในขั้นตอนที่ 10 (น าหลักสูตรไปทดลองใช้) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร             
ของสงัด อุทรานันท์ ในขั้นตอนที่ 5  (การน าหลักสูตรไปใช้) และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร        
จากงานวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ์ (2536: 83), ฐานียา คล้ายทอง (2551: 8), รุ่งอรุณ หัสชู        
(2553: 57), พัชรี ม้าละออเพชร (2556: 11) ในขั้นตอนที่ 3 (การทดลองใช้หลักสูตร) มาสังเคราะห์
เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยน าหลักสูตรท้องถิ่นไปทดลองใช้   
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จ านวน 44 คน โดยท าการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre – test) แล้วด าเนินการทดลองโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเราโดยใช้วิธี
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สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยมีการเตรียม     
ความพร้อมก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1. ประชุมผู้ปกครองเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่อง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ บทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 2. สอนวิธีการดูและการใช้วีดิทัศน์อย่างถูกต้อง 3. ฝึกการอ่าน
จับใจความส าคัญให้แก่นักเรียน 4. ฝึกการจดบันทึก 5. ฝึกการตั้งค าถาม    
 หลังจากเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการสอนในครั้งแรกแล้วมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้   
ขั้นการจัดการเรียนรู้ 

1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่บ้าน) 
     1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
            1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
            1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 

2. การเรียนในชั้นเรียน        
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและพร้อมที่จะ
เรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากท่ีบ้าน 
          ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจบทอ่านเพ่ือหา
จุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้นสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
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             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจากค าถาม     
ที่ตั้งไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถามที่สงสัยอยากรู้
ให้จดบันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามที่ตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญ       
อย่างย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมีข้อ
สงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
เนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและ
สิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป    

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา ในขั้นตอนที่ 7 (การประเมินผลและวิธีการประเมินผล) ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรของสงัด อุทรานันท์ ในขั้นตอนที่ 6 – 7 (การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร) และขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ์ (2536: 83),      
ฐานียา คล้ายทอง (2551: 8), รุ่งอรุณ หัสชู  (2553: 57),  พัชรี ม้าละออเพชร (2556: 11) ในขั้นตอน
ที่ 4 (การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ของผู้วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการประเมิน ดังนี้ 1. การประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน ได้แก่                 
1.1 การประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ และ 1.2 การประเมินความคิดเห็น     
ของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้ได้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สมบูรณ ์

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่าน  
ที่พัฒนามาจากการสอนอ่านแบบ SQ3R ที่โรบินสัน (Robinson, 1961: 29-30, อ้างถึงใน           
อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล, 2542: 30-32) ได้เสนอไว้ ดังนี้  Survey (S) ส ารวจ Question (Q) ตั้งค าถาม 
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Read (R) อ่าน Recite (R) อ่านจ า Review (R) วิเคราะห์ ต่อมาในปี 1984 วอลเตอร์ พอค    
(Wallter Pauk) ได้เสนอแนะวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอนคือ Survey (S) คือการส ารวจ 
Question (Q) คือการตั้งค าถาม Read (R) คือการอ่านอย่างรอบคอบ Record (R) คือการจดบันทึก
Recite (R) คือการสรุปใจความส าคัญ Reflect (R) คือ วิเคราะห์ที่ช่วยสร้างนิสัยในการอ่านได้ดี     
และมีประสิทธิภาพ 

สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2545 : 289-290) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า SQ4R เป็นวิธีการ     
ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่อ่านได้เร็วขึ้น สามารถจับใจความของเรื่องได้ดี บอกรายละเอียด 
จดจ าเรื่องที่อ่าน และสามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขั้นตอนของวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R เริ่มจากให้ผู้อ่านส ารวจ (S : Survey) หรืออ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ เพ่ือหาจุดส าคัญ   
ของเรื่องแล้วตั้งค าถาม (Q: Question) เพ่ือให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและจับประเด็น
ส าคัญได้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้อ่านอ่านข้อความ (R : ตัวที่ 1 : Read)ในบทอ่านอย่างละเอียดเพ่ือค้นหา
ค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ แล้วให้จดบันทึก (R ตัวที่ 2 : Record) ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน    
ในขั้น R ตัวที่ 1 : Read โดยมุ่งเน้นจดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็นโดยใช้ข้อความ        
อย่ า งรั ดกุ มหรือย่ อๆ ขั้ นตอนต่อมา เป็ นการตอบค าถามหรือ เขี ยนสรุป ใจความส าคัญ                    
(R ตัวที่ 3 : Recite) โดยผู้อ่านพยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากที่สุด ขั้นตอนสุดท้าย            
เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ บทอ่าน (R ตัวที่ 4 : Reflect) และแสดงความคิดเห็นสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้อง โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ จิตตะกาล (2556: 90)      
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียนโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว    
การออกแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  
ที่ถูกคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนของโจนาธาน เบอร์มานน์ และอาร์รอน แซมส์ 
(Jonathan Bergman Aaron Sams, 2012: 17-41 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช,  2556: 24) ซึ่งเป็นครู
วิชาเคมีของโรงเรียนวู๊ดส์แลนด์ ปาร์ก ไฮสคูล (Woodland Park High School) รัฐโคโลราโด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโจนาธาน (Jonathan) และอาร์รอน (Aaron) ได้กล่าวว่า รูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นวิธีการที่ครอบคลุมการใช้งานและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้เวลามากขึ้น     
ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการที่ถูกใช้          
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เป็นส่วนใหญ่มักจะท าการสอนโดยใช้วีดิทัศน์ที่ถูกสร้างข้ึนโดยครู ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้นอกเวลา
เรียน โจนาธาน (Jonathan) และอาร์รอน (Aaron) เรียกว่า ห้องเรียนกลับด้าน                  
(Flipped Classroom) เพราะกระบวนการเรียนและการบ้านทั้งหมดจะพลิกกลับ สิ่งที่เคยเป็น
กิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การจดบันทึก (lecture) จะถูกท าที่บ้านผ่านทางวีดิทัศน์ที่ครูสร้างขึ้นและสิ่ง
ที่เคยต้องท าที่บ้าน (งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย)จะน ามาท าในชั้นเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้านหรือ Mastery Learning 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเจอร์มี สตาร์เยอร์ (Jeremy F. Strayer, 2007: 178 อ้างถึงใน          
พรรณวิภา  รัชตธนกุล, 2557: 75) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน     
ชั้นเรียนกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมในรายวิชาสถิติขั้นพ้ืนฐาน ในชั้นเรียนแบบ      
กลับด้านชั้นเรียน นักเรียนได้เรียนเนื้อหานอกชั้นเรียน ส่วนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท าโครงงาน                
โดยเน้นกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วนชั้นเรียนปกติเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนผ่ านโปรแกรมน าเสนอ 
และให้นักเรียนไปท าการบ้านที่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านการกลับด้านชั้นเรียน       
มีข้อสงสัยในภาระงานน้อย กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนแบบกลับด้านชั้นเรียนช่วยลด        
ความสงสัยในปัญหาต่างๆ 
   จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของนักการศึกษาและผู้ที่ท า
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวมาสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือน ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน     
กลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน
แบบ SQ4R  
ฟรานซีส พี.โรบินสัน (Francis P. Robinson: 

1961), วอลเตอร์ พอค (Walter Pauk: 1984) 
 

3. แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

(Flipped Classroom) 
 

หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ     
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้ อ ง เ รี ย น ก ลั บ ด้ า น  ( Flipped 
Classroom) ส าหรับนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้าง 
หน่วยการเรียนรู ้
3. เนื้อหา   4. เวลาเรียน  
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
6. สื่อการเรียนการสอน  
7. การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วธิีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด หอ้งเรียน   
กลับด้าน (Flipped Classroom)          
มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นการจัดการเรียนรู ้
1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่
บ้าน) 
 1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา  
     1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line 
และดีวิดี  
       1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจาก
เรื่องที่อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 
ค าถาม 
2. การเรียนในชั้นเรยีน  
      ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน     
      ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียนโดยการถาม – ตอบเกี่ยวกับ
เนื้อเร่ืองบทอ่านในส่ือวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้
กลับไปศึกษามาจากทีบ่้าน 
      ขั้นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
1. ขั้นส ารวจ (Survey) 2. ขั้นตั้งค าถาม 
(Question) 3. ขั้นอ่าน (Read) 4. ขั้น
บันทึกค าตอบ (Record) 5. ขั้นเขียนสรุป
ใจความส าคัญ (Recite) 6. ขั้นวิเคราะห ์
(Reflect) 
         ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ความสามารถในการ
อ่านจับใจความ
ส าคัญ 

ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตรท้องถิ่น   
โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped 
Classroom) 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1 – 18) 
 
1.2 กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม, 2557: 1-8) 
 1.3 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม, 2557: 35- 44) 
 2. วิธีสอนแบบ SQ4R 

 

1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

โจนาธาน เบอร์มานน์ และอาร์รอน แซมส์  
(2012) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 4. เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

4.1 เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4.2 เพ่ือประเมินพัฒนาการความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

4.3 เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน           
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

4.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ค าถามการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างไร 
 2. หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างไร 
 4. ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้ 
    4.1 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น     
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
    4.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น     
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 หรือไม ่
    4.3 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น     
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 หรือไม ่
    4.4 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้าน
เรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับใดและ
เป็นอย่างไร 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่นสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น 
 2. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่ น          
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่าร้อยละ 40  
 3. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น          
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน               
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  
 4. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน     
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน  
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน          
5 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 204 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง ป.3/5 มีนักเรียนจ านวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย        
(Simple Random Sampling) 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเราโดยใช้วิธีสอน    
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
   ตัวแปรตาม ได้แก่  
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  
   2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา  
 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ได้จากการคัดเลือกให้สอดคล้องกับสาระที่ 1       
การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ป.3/3 ป.3/4 และ ป.3/5 ตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและขอบข่าย         
ของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น โดยเนื้อหาที่น ามาใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นหน่วย แม่กลองบ้านเรานี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์       
จากกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม         
และจากการสอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การอ่านจับใจความส าคัญ         
จากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม  2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านาน
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว  เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ                   
5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม    
 

ระยะเวลาในการทดลอง 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ 
โดยสอนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง มวลประสบการณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์จากกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น 
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ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3. เนื้อหา  4. เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียน   
การสอน 6. สื่อการเรียนการสอน 7. การวัดและประเมินผล โดยผู้วิจัยน าเนื้อหาจากการสอบถาม
ความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น         
มาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่         
1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม                     
2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ 3. การอ่าน           
จับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง 
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไป
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งผู้ วิจัยได้ พัฒนาขึ้นเ พ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ได้เรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

2 .  การ พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น  หมายถึ ง  หลักสู ตรที่ ส ร้ า งขึ้ นจากสภาพปัญหา               
และความต้องการของผู้เรียน โดยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่น และสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียนและชุมชน โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
แม่บท ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามสภาพจริงในท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
เรื่องราวของท้องถิ่น อันน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ โดยด าเนินงานตามขั้นตอน 
4 ขั้น ดังนี้ คือ 1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3. การทดลองใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น 4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 
 3. วิธีสอนแบบ SQ4R หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์มาจาก
วิธีการสอนอ่านของ ของฟรานซีส พี . โรบินสัน (Francis P. Robinson) และวอลเตอร์ พอค    
(Walter Pauk) ที่น าวิธีที่ใช้ในการสอนอ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นส ารวจ (Survey)                
2. ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3. ขั้นอ่าน (Read) 4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 5. ขั้นเขียนสรุป
ใจความส าคัญ (Recite) 6. ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
 4. แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน    
ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาบทเรียน เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ด้วยตนเองที่บ้านหรือนอกชั้นเรียนผ่านสื่อ    
วีดิทัศน์ที่ครูจัดให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line หรือ ดีวีดี โดยไม่ก าหนดเวลาเรียน 
และท ากิจกรรมหรือท าการบ้านกับเพ่ือนร่วมชั้นโดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ          
ในห้องเรียน โดยก าหนดเวลาเรียน วันละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 2 สัปดาห์ 

5. วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์มาจากวิธีการสอนอ่านของ ของฟรานซีส พี. โรบินสัน 
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(Francis P. Robinson: 1961) และวอลเตอร์ พอค (Walter Pauk: 1984) ที่น าวิธีที่ใช้ในการสอน
อ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นส ารวจ (Survey) 2. ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3. ขั้นอ่าน (Read)      
4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 5. ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 6. ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
โดยครูผู้สอนเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูเป็นผู้สอนในห้องเรียน ผู้เรียนกลับไป
ท าการบ้านส่งเปลี่ยนจากผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อจากวีดิทัศน์ที่ครูจัดให้      
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น YouTube, Line หรือ ดีวีดี ที่ผู้สอนก าหนดขึ้นใช้ร่วมกับการเรียนการสอน   
ในห้องเรียน โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือตลอดเวลา  
 6. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ  
ในการตั้งและตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ ความสามารถในการเรียงล าดับเหตุการณ์และสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได ้

7.  ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ 
บรรยากาศในการเรียนรู้  และประโยชน์ที่ได้รับในการจัดการเรียนรู้จากหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้         
จากแบบสอบถามความคิดเห็น 

8. นักเรียน หมายถึง ผู้ เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน              
เมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม           
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ได้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับครูชั้นอ่ืนๆ      
และบุคคลที่สนใจให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 3. โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถน าไปใช้
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน รวมทั้งด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 
 
 



 27 
 

 

บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสาระส าคัญประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  

2. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวีดิทัศน์  
5. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญ 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 
     6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ SQ4R 
     6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
     6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญ 
 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งเน้น
ความส าคัญทั้ งทางด้ านความรู้  ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้                
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตา มธรรมชาติ            
และเต็มศักยภาพ 
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1.1.1 วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง     

ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ      
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

1.1.2 หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้ เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม     
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน             
ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 3. เป็นหลักสูตรการศึกษา    
ที่สนองการกระจายอ านาจให้สั งคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ             
และความต้องการของท้องถิ่น 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ 
เวลาและการจัดการเรียนรู้ 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6. เป็นหลักสูตร
การศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

1.1.3 จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

คนดี มีปัญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม          
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา          
หรือศาสนาที่ตนนับถือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้ ความสามารถ              
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3. สุขภาพกาย              
และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์    ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย        
การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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1.1.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดซึ่งการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ          
ที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง     
องค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เขา้ใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ       
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน        
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา    
และความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม        
ในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม 
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1.1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียน       

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝุเรียนรู้        
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการท างาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 

1.1.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา        
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน        
 
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางในมาตรฐาน ท 1.1 ที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ท 1.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

* การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- นิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น 

ท 1.1 ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดย
ระบุเหตุผลประกอบ 

- เรื่องเล่าสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ข่ าวและเหตุการณ์ ในชีวิ ตประจ าวัน ในท้องถิ่ น        
และชุมชน 

ท 1.1 ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- เรื่องเล่าสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ข่ าวและเหตุการณ์ ในชีวิ ตประจ าวัน ในท้องถิ่ น        
และชุมชน 

 
สรุปได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษา

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงสร้างที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น      
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และก ากับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
ให้เกิดจากการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง และความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพ่ือพัฒนา
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เด็กและเยาวชนทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม มีความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนา    
สู่อาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

1.2 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาส      

ให้สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ได้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสาระเพ่ิมเติม  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553: 45)  และในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นผู้พัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. อ่านออกเสียงค าข้อความเรื่องสั้นๆและ
บทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
2. อธิบายความหมายของค าและข้อความ
ที่อ่าน 

* การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค า ค า
คล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 
ค าพ้ืนฐานเพ่ิมจาก ป.2 ไม่น้อยกว่า 1,200 ค า รวมทั้ง
ค าท่ีเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย  
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมี รร 
- ค าท่ีมพียัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
- ค าพ้อง 
- ค าพิเศษอ่ืนๆ เช่น ค าท่ีใช้ ฑ ฤ ฤๅ 

3. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

* การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- นิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น 

4 .  ล า ดั บ เ หตุ ก า รณ์ แ ล ะคาดคะ เ น
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ  
5. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- เรื่องเล่าสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในท้องถิ่นและ
ชุมชน 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน 

* การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น  
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

7. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือข้อแนะน า 
 
 

* การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ข้อแนะน า 
- ค าแนะน าต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
- ประกาศปูายโฆษณาและค าขวัญ 

8. อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพแผนที่และแผนภูมิ 

* การอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิ 
 

9. มีมารยาทในการอ่าน * มารยาทในการอ่าน เช่น  
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ท าลายหนังสือ 
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปหางานขณะที่ผู้อ่ืน
ก าลังอ่าน 

 
    สรุปได้ว่า สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก าหนดแต่ขอบเขตไว้       
อย่างกว้างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ใน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน และสาระและขอบข่าย 
รายละเอียดของสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาสามารถก าหนดขึ้นได้เอง จากสภาพความต้องการ     
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  
 ผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา     
จึงได้จัดเนื้อหาสาระที่ส าคัญซึ่งตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับกรอบสาระ      
การเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม น ามาก าหนด            
เป็นโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่องแม่กลองบ้านเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ได้วิเคราะห์           
จากโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน โดยก าหนดเวลาเรียน     
รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2560 รหัสวิชา ท 13101 

ที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั่วโมง น้ าหนัก
คะแนน 

ปลายปี 

ภาคเรียนที่ 1 

1 เรียบเรียงเหตุการณ์ 
และสรุปความ 

ท 1.1 ป.3/1, ป.3/5,ป.3/6 
ท 2.1 ป.3/2, ป.3/3 
ท 3.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,
ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 ท 5.1 
ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,ป.3/4, 
ป.3/5,ป.3/6 

20 5 2 

2 หลักภาษา ท 1.1 ป.3/1,ป.3/5 
ท 4.1 ป.3/2,ป.3/3, ป.3/5, 
ป.3/6 

20 5 4 

3 วรรณคดีล าน า ท 1.1 ป.3/1, ป.3/3,ป.3/4,
ป.3/5,ป.3/6  
ท 2.1 ป.3/2, ป.3/3, ป.3/5 
ท 3.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,
ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 
ท 4.1 ป.3/2,ป.3/3, ป.3/6 
ท 5.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,
ป.3/4 

20 5 3 

4 ไทยบันเทิง ท 1.1 ป.3/1,ป.3/2 ,ป.3/6, 
ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9 
ท 1.1 ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

20 10 3 

5 อ่านสนุก ท 1.1 ป.3/1,ป.3/2 ,ป.3/6, 
ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9 
ท 1.1 ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

20 10 3 

รวม 
 

100 35 15 
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ที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั่วโมง น้ าหนัก
คะแนน 

ปลายปี 

ภาคเรียนที่ 2 

6 พินิจถ้อยค าเขียนน า
สาร 

ท 1.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/4, 
ป.3/5,ป.3/6, ป.3/7     
ท 2.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3, 
ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6, ป.3/7 
ท 4.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/4,  

23 10 3 

7 บอกเล่าเหตุการณ์ 
สรุปประเด็นส าคัญ 

ท 1.1 ป.3/1, ป.3/5,ป.3/6 
ท 2.1 ป.3/2, ป.3/3 
ท 3.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,
ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 ท 5.1 
ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,ป.3/4,  

20 5 3 

8 ชนิดของค าท าหลาย
หน้าที่ 

ท 1.1 ป.3/1,ป.3/5 
ท 4.1 ป.3/2,ป.3/3, ป.3/5,  

19 5 4 

9 คุณค่าวรรณคดีพาที
วรรณกรรม 

ท 1.1 ป.3/1, ป.3/3,ป.3/4,
ป.3/5,ป.3/6  
ท 2.1 ป.3/2, ป.3/3, ป.3/5 
ท 3.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,
ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 
ท 4.1 ป.3/2,ป.3/3, ป.3/6 
ท 5.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,
ป 

18 5 2 

10 ความสุขจากการอ่าน 
(แม่กลองบ้านเรา) 

ท 1.1 ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 20 10 3 

รวม 100 35 15 

รวมทั้งปีการศึกษา 200 70 30 
 
ที่มา : หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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 จากหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ผู้วิจัย
ได้ เลื อกพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น ในหน่ วยการ เ รี ยนรู้ ที่  10 เ รื่ อง  ความสุขจากการ อ่าน                  
(แม่กลองบ้านเรา) เวลา 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเน้นเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย    
3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
และ ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีโครงสร้างหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง ความสุขจากการอ่าน ที่จะน ามาพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

น้ าหนัก 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 การอ่านจับ
ใ จ ค ว า ม
ส า คัญจ า ก
นิทาน  

ท 1.1 
ป.3/3, 
ป.3/4  
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน
ช่วยให้ผู้ อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่
ผู้เขียนต้องการสื่อผู้เขียนจะสอดแทรก
แนวคิด ทัศนคติ เจตคติที่มีต่อท้องถิ่น 

2 4 

2 การอ่านจับ
ใ จ ค ว า ม
ส า คัญจ า ก
ต า น า น
ท้องถิ่น 

ท 1.1 
ป.3/3, 
ป.3/4   
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากต านาน
นิยายหรือเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมา
เป็ น เ วลานาน  จนหาต้นตอไม่ ได้      
และมีเนื้อหาเพ่ืออธิบายที่มาของสิ่ง
ต่ า ง  ๆ  หรื อสถานที่ ต่ า ง  ๆ  ที่ คน       
ในสมัยก่อนยังไม่สามารถเข้าใจได้ 

2 4 

3 การอ่านจับ
ใ จ ค ว า ม
ส า คัญจ า ก
บทความ  

ท 1.1 
ป.3/3,  
ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ           
จากบทความเป็นงานเขียนที่น าเสนอ
เนื้อหาสาระและความคิด   
 

2 4 

4 การอ่านจับ
ใ จ ค ว า ม
ส า คัญจ า ก
ข่าว  

ท 1.1 
ป.3/3,   
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว    
คื อ  กา ร ร าย ง านข้ อ เท็ จ จ ริ ง ของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นความคิดเห็น
ของบุคคลโดยเรื่องราวที่น ามารายงาน
นั้นจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ 

2 4 



 36 
 

ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
น้ าหนัก 

จ านวน
ชั่วโมง 

5 การอ่านจับ
ใ จ ค ว า ม
ส า คัญจ า ก
บ ท ร้ อ ย
กรอง  

ท 1.1  
ป.3/3,  
ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ           
จากบทร้อยกรอง เป็นการอ่านที่ผู้อ่าน
ต้องจับสาระส าคัญของเนื้อเรื่องหรือ
ข้ อ ค ว า ม ที่ อ่ า น  แ ล้ ว ส า ม า ร ถ         
ตอบค าถามอภิปรายเนื้อหา และสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องได้ 

2 4 

รวม 10 20 

 

1.3  แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 

 หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญของการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือ และเป็นตัวก าหนดแนวปฏิบัติ    
ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หลักสูตรต้องมีการพัฒนา     
อยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจที่ก าลังเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

     1.3.1 ความหมายของหลักสูตร 
หลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่ องมือส าคัญ             

ในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผู้ เรียน หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนา              
ให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ 

ค าว่า “หลักสูตร” ตามความหมายในภาษาอังกฤษว่า Curriculum มีรากศัพท์     
มาจากภาษาละตินว่า “Racecourse” ซึ่งหมายถึงสนามแข่ง ความเป็นจริงแล้วความคิดเกี่ยวกับ
หลักสูตรแต่เดิมนั้น คนส่วนใหญ่คิดว่าหลักสูตรมีลักษณะเป็นสนามแข่งจริงๆ คือ นักเรียนต้องแข่งขัน
กันเรียนให้จบเพ่ือที่จะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญา แม้ในปัจจุบันความเชื่อหรือหรือแนวคิด
เกี่ยวกับหลักสูตรก็ยังยึดมั่นอยู่ว่า “หลักสูตร” คือสนามแข่งที่ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ซึ่งนักเรียน
จะต้องเรียนให้ประสบผลส าเร็จ (ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา , 2530 : 1 อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์ 
2543: 4) หลักสูตรถือเป็นหัวใจส าคัญต่อการศึกษา หลักสูตรเป็นเสมือนแม่บทที่มีความส าคัญมาก   
ต่อการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระบบการศึกษา การจัดการศึกษาของประเทศใดๆก็ตาม      
จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปตามที่ก าหนดไว้ ถ้าหากไม่มีหลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา         
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เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสร้างสรรค์
ผู้เรียน หลักสูตรเป็นแกนส าคัญที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจตรงกัน เพ่ือจะได้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้บรรลุ จุ ดมุ่ งหมายของการจัดการศึกษาตามที่ ก าหนดไว้  ทาบา                 
(Taba 1962: 11) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึงแผนส าหรับให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้                
ส่วนกู๊ด (Good :1973) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ คือ 1) หลักสูตร หมายถึง 
เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือให้ส าเร็จในการศึกษา วิชาใดวิชาหนึ่ง 2) หลักสูตร 
คือ เค้าโครงทั่วไปของเนื้อหา หรือสิ่งเฉพาะที่ต้องสอน ซึ่งโรงเรียนจัดให้แก่เด็ก เพ่ือให้มีความรู้      
จบชั้นให้สามารถเข้าเรียนต่อในวิชาชีพต่อไปได้ และ3) หลักสูตร คือกลุ่มวิชาหรือประสบการณ์ที่สอน 
เพ่ือก าหนดไว้ให้นักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้ การแนะน าของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา                             
เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander 1974: 4) ได้ให้ค านิยามหลักสูตรไว้ว่า       
หลักสูตร คือ การจัดเตรียมมวลประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ความมุ่งหมาย       
ทางการศึกษาอย่างกว้างๆ และจุดมุ่งหมายเฉพาะโรงเรียน วิลเลอร์ (Wheeler, 1974: 11)        
และโครว์ (Crow, 1980: 250) กล่าวสอดคล้องกันว่า หลักสูตรหมายถึงประสบการณ์ที่โรงเรียน    
หรือสถานศึกษาจัดให้นักเรียนหรือที่นักเรียนได้รับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือ ให้นักเรียน    
ได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม ปัญญาและจิตใจ โบแชมพ์ (Beauchamp 1981: 61 – 62)           
ได้ให้ขอบเขตความหมายของหลักสูตรไว้ 3 สถานะคือ1) ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของ
ศาสตร์สาขาหนึ่ง ในที่นี้หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สอนกันในระดับอุดมศึกษา        
ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานี้จะต้องศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาถึงวิธีการใช้หลักสูตร       
และศึกษาถึงวิธีการประเมินผลหลักสูตรว่าควรท าแบบใดและจะท าอย่างไร 2) ความหมาย         
ของหลักสูตรในขอบเขตข้อก าหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ที่เขียนขึ้นอย่างเป็ นทางการ 
ความหมายนี้หลักสูตรจะหมายถึงเอกสารที่เขียนอย่างเป็นทางการ เอกสารนั้นจะประกอบด้วย
รายละเอียดของจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียน
การสอน ข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งการก าหนดเวลาส าหรับการเรียน
การสอน 3) ความหมายของหลักสูตร ในขอบเขตทางระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่ง
ความหมายของหลักสูตรในลักษณะนี้  จะหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดที่มีความหมายเกี่ยวข้อง             
กับหลักสูตรซึ่งได้แก่ การจัดบุคลากร กระบวนการใช้หลักสูตร กระบวนการประเมินผลหลักสูตร 
ตลอดจนผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตร โซโลมอน (Solomon 1998: 68 – 69) กล่าวว่า 
หลักสูตรคือ ประสบการณ์ทั้งหมดของโรงเรียนที่มีการออกแบบเนื้อหา/รายวิชาหน่วยการเรียนให้ได้
มาตรฐานตามล าดับขั้น จากระดับเริ่มต้นถึงระดับช่วงชั้นที่สูงขึ้น  โอลิวา (Oliva, 2005: 16-17) 
กล่าวไว้ว่า หลักสูตรหมายถึงแผนหรือโครงการเพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียน           
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ตามแนวทางของโรงเรียน และยังหมายถึงหลักการที่ได้รับการจัดตั้งหรือวางแผนไว้โดยนักทฤษฎี    
หรือนักการศึกษา เป็นองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและฝึกฝน   

วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542: 81) มาเรียม นิลพันธุ์ (2543: 6) และกรมวิชาการ 
(2544 ก: 1) ให้ความหมายหลักสูตรที่สอดคล้องกันว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดให้
ผู้เรียน โดยอยู่ในรูปแบบการจัดท าเป็นเอกสารโครงการ แผนหรือข้อก าหนด อันประกอบด้วย 
หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้  นอกจากนั้น             
มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆไว้ในเอกสารเล่มอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน 

นพเก้า  ณ พัทลุง (2551 : 1) รุจิร์  ภู่สาระ (2551 : 1) ฆนัท  ธาตุทอง (2552 : 6) 
และพรทิพย์ หุ่นสะดี (2553 : 30) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสอดคล้องกันว่า                      
คือ มวลประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ที่จัดให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรม 
โครงการหรือแผน ซึ่งประกอบด้วยความมุ่งหมายของการสอน การจัดการเรียนรู้ เนื้ อหารายวิชา 
โครงการ กิจกรรม และประสบการณ์ที่หน่วยงาน สถาบันการศึกษาได้จัดท าขึ้น เพ่ือน ามาใช้         
ในกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไว้ 

จากความหมายที่นักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศ         
และต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร คือ แผนการจัดการเรียนรู้หรือมวลประสบการณ์       
ที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะ           
การพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   1.3.2 ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น 
    กรมวิชาการ (2545: 23) นิคม ชมพูหลง (2545: 89) และส าลี รักสุทธิ (2546: 11) 
กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกันว่า หมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดตั้งขึ้น       
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพการด ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยพยายามใช้ทรัพยากร         
ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมือง ส่วนกองพัฒนาการศึกษา    
นอกโรงเรียน (2550)  กล่าวว่า หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหา              
และความต้องการของผู้เรียนหรือสร้างจากหลักสูตรแกนกลางที่ปรับเข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน
ตามท้องถิ่นต่ างๆ หรือสร้ างจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ในปัจจุบันที่ มีผลกระทบต่อผู้ เ รี ยน             
หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เน้นการเรียนรู้
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ชีวิตของตนเอง ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ การใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร
ข้อมูลในการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามสภาพชีวิตจริงของตนเอง สามารถน าเอาความรู้ไปใช้      
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นได้ ฆนัท ธาตุทอง (2550: 151)        
ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นไว้ว่า เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ     
ความต้องการและความเป็นจริงของท้องถิ่น เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
เช่น ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี อาชีพและค่านิยมของผู้เรียนและชุมชน 
  สรุปความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น คือ มวลประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น
โดยเฉพาะ ตามสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพ้ืนฐานของสภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนเอง  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการด ารงชีวิต โดยพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จริง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆของชาติ
บ้านเมือง 

1.3.3 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะท าให้ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
บรรลุผลสมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะหลักสูตรมีความส าคัญในการช่วยพัฒนา
บุคคลในทุกๆด้าน กล่าวคือ ผู้เรียนอยู่ในวัยที่ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หลักสูตรมีความส าคัญ   
ต่อการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพราะผู้ท าการพัฒนาหลักสูตรสามารถที่จะก าหนด
จุดมุ่งหมาย และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพ่ือวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติ         
ของนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความส านึกในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ท าให้นักเรียนเจริญเติบโต
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม หลักสู ตรจะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด              
และความสนใจของตนเอง ตลอดจนสามารถก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด 
หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหางเสือที่คอยบังคับหรือก าหนดทิศทางในการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อประเทศชาติต้องการ      
ที่จะสร้างคุณลักษณะของประชาชนให้ เป็นอย่างไร รัฐบาลก็สามารถจะก าหนดจุดหมาย              
และเนื้อหาวิชาที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ ให้ เยาวชนเป็นไปตามจุดมุ่ งหมายของชาติ ได้                    
(มาเรียม  นิลพันธุ์ , 2543: 6) ส่วน ฆนัท  ธาตุทอง (2552: 9) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า                   
หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ 1) ระดับประเทศ เป็นการชี้ให้เห็นถึง   
แนวทางการจัดการศึกษาโดยภาพรวม และเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มสังคมกับการจัดการศึกษา    
ในอนาคต 2) ระดับสถานศึกษา ซึ่งนับได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจและจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษานั้นๆ 3) ระดับห้องเรียน ซึ่งมีความส าคัญต่อการน าไปปฏิบัติ เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เกิด
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ขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง โดยมีรายละเอียด และเอกสารประกอบที่ก าหนดแนวทางว่าจะสอนใคร       
เรื่องใด เพ่ืออะไร  
  ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2550: 6) และ พิจิตรา ธงพานิช (2557 : 11) ได้สรุป
ความส าคัญของหลักสูตรสอดคล้องกัน ดังนี้ 1. หลักสูตรเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของประชาชน        
ในประเทศหรือแผนที่เดินเรือ ซึ่งคนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับในประเทศ หลักสูตรจะเป็น
ตัวก าหนดคุณลักษณะของคนที่จบการศึกษาในระดับนั้นๆ 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษา 
ถ้าประเทศหรือหรือการศึกษาระดับใดมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพตามมา 3. หลักสูตรเป็นแนวทางในการให้การศึกษา ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลติดตามของการศึกษาได้ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง         
ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคน 4. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้าง        
ที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม 5. หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร              
6. หลักสูตรก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติของผู้เรียนที่จะ
อยู่ร่วมกันในสังคม และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง 
  สรุปได้ว่าหลักสูตรมีความส าคัญ คือ หลักสูตรเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของประชาชน
ในประเทศหรือแผนที่เดินเรือ เป็นตัวก าหนดแนวทางในการให้การศึกษา สามารถท านายลักษณะ    
ของสังคมในอนาคต นอกจากนั้นยังช่วยก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ      
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพด้วย 

1.3.4 ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญ           

ของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไว้ดังนี้  
นิคม ชมภูหลง (2545:  249) กล่าวถึง เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดการศึกษา

ที่ผ่านมาเป็นการจัดตามแนวทางของประเทศที่เจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่ วิชาความรู้ต่างๆที่จัดให้เรียน
นั้นค่อนข้างนานไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตในสังคมชุมชนเมือง โดยยังมีการประยุกต์
ให้เหมาะสมกับสภาพการด ารงชีวิตในชุมชนค่อนข้ างน้อย ประกอบกับเศรษฐกิจและสังคม            
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนท้องถิ่นและชุมชนปรับตัวตามไม่ทันบังเกิดผลเป็นปัญหาของชุมชน
ชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจสภาพสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง       
ไปในเชิงลบค่อนข้างมาก ปัญหาต่างๆดังกล่าวจะผ่อนคลายลงได้หากมีความค านึงถึงสภาพปัญหา   
และความต้องการ เฉพาะของแต่ละท้องถิ่ นและมีกระบวนการพัฒนาที่ เฉพาะเจาะจง                
ส าหรับแต่ละท้องถิ่นนั้นและหากยังเปิดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมกันก าหนด ความหมายและแนวทาง     
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การพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยแล้วก็ยิ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้มากขึ้นและตรงตามความต้องการ     
ของท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรท้องถิ่นที่ดีที่โรงเรียนจัดท าและพัฒนาขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ชีวิต สภาพสังคมตามที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นนั้นควรมีเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์จ าเป็น       
5 ประการคือ 1. เป็นสภาพชีวิตสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมจริงของท้องถิ่น 2. เปลี่ยนสภาพ
ปัญหาความต้องการของนักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น 3. ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นฐาน
ส าคัญเพ่ือพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นให้ดีขึ้น 4. ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักสภาพแวดล้อม    
ในท้องถิ่น มีความรักถิ่นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีสภาพที่ดีขึ้น             
5. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความต้องการได้รับ 

ฆนัท ธาตุทอง (2555: 58) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่
สอดคล้องกัน คือ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมาก         
เพราะในแต่ละสภาพของท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันออกไป เช่น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม 
เศรษฐกิจ อันมีผลต่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน 

นอกจากนั้นความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกิดจากสภาพความแตกต่าง
ของแต่ละท้องถิ่นที่มี สภาพสังคม ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ท าให้การจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศนั้นย่อมไม่สอดคล้อง            
กับกฎหมาย กฎกระทรวง นโยบายทางการศึกษาที่ระบุไว้ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 
มาตรา 80 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2545 ระบุไว้ในมาตรา 27 วรรค 2 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร     
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตน
ได้อย่างปกติสุข ดังนั้นจึงมีเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 2.1 การพัฒนาหลักสูตร
ระดับชาติ เปิดกว้างให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาให้ เหมาะสมกับท้องถิ่น                 
2.2 ประสบการณ์บางอย่างในหลักสูตรระดับชาติ บางอย่างมีความจ าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่า      
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ในระดับท้องถิ่น 2.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นบางอย่างของท้องถิ่นไม่มีในหลักสูตรระดับชาติ             
2.4 ประสบการณ์บางอย่างเป็นความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิชาการมากกว่าหลักสูตร
ระดับชาติ 

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวไว้             
ในการบริหารจัดการหลักสูตรว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆเป็นหน่วยงาน
ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น     
เพ่ือน าไปสู่การจัดหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีภารกิจส าคัญ คือ ก าหนดเปูาหมายและจุดเน้น           
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการ       
ในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญ      
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพ      
การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสถานศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการ      
ของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ไว้ในข้อ (1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   
ของชาติ  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน                 
และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย      
และในข้อ (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ว่าการท าให้คุณภาพการศึกษา     
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น สถานศึกษาควรค านึงถึงการก าหนดมาตรฐานการศึกษา      
ที่ แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 
จัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพ            
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

5. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ.2554 – 2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 กล่าวไว้ในค านิยามของกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
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ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลลัพธ์หรือผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ            
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่งก าหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ที่ก าหนดอัตลักษณ์     
ของสถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)        
จะประเมินตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด และตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ 
เช่น โรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา วิถีพุทธ สองภาษา เป็นต้น 

จากเหตุผลที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ .ศ.2554 สอดคล้องกับในแต่ละท้องถิ่นที่มีสภาพ      
ทางสังคมแตกต่างกันออกไป อันมีผลต่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ และการเปลี่ยนแปลง      
ทั้งทางด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเหมาะสม
กับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน            
และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียน    
ได้รู้จักสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรักถิ่นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น      
ให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

1.3.5 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  นักพัฒนาหลักสูตรหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
  ไทเลอร์ (Tyler 1950: 1) กล่าวว่า ในการจัดท าหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่ต้องค านึงถึง      
4 ประการ คือ มีจุดประสงค์อย่างไร มีเนื้อหาอะไรบ้าง จะจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์อย่างไร 
และจะท าการประเมินผลอย่างไร ส่วนทาบา (Taba 1962: 422) เซเลอร์ (Sayler 1981: 30)       
และเคอร์ (Kerr 1989: 16 – 17, อ้างถึงใน สิทธิเดช   ส าลีแก้ว 2545: 38) กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของหลักสูตรสอดคล้องกัน มี 4 ประการ คือ 1. วัตถุประสงค์ 2. เนื้อหาความรู้ 3. ประสบการณ์
จัดการเรียนรู้ 4.การประเมินผล สอดคล้องกับรุจิร์   ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 8)     
และนพเก้า ณ พัทลุง (2549 : 6) กล่าวว่า มีองค์ประกอบหลักสูตรที่ส าคัญ  4 ประการ คือ 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร  

พจน์   สะเพียรชัย (2525:  75-78) กล่าวว่า หลักสูตรจะดีหรือไม่ดีนั้น             
ย่อมขึ้นกับคุณภาพของโครงสร้าง หรือองค์ประกอบของหลักสูตร ส่วนรายละเอียดของเนื้อหา วิธีการ
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และการจัดการ ขึ้นอยู่กับคุณภาพครู และสรุปไว้โครงสร้างหรือองค์ประกอบทั่วไปของหลักสูตร        
มี 6 ส่วน ดังนี้ 1. ปรัชญาและปัญหา 2. จุดหมาย 3. เนื้อหาวิชาและจ านวนชั่วโมงส าหรับสอนแต่ละ
วิธี 4. กระบวนการเรียนการสอน 5. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 6. การจัดการหลักสูตร 
และการบริหารวิชาการ ส่วนกาญจนา คุณารักษ์ (2527: 10-14) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตร
ควรประกอบด้วย 1. ความมุ่งหมาย (Objective) 2. เนื้อหาวิชา และประสบการณ์               
(Subject Matter and Experience) 3. วิธีการสอน (Method) 4. วัสดุอุปกรณ์การสอน (Material)                      
5. กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) 6. การประเมินผล (Evaluation) 

ส่วนโบแชมป์ (Beauchamp 1981: 107 – 109, อ้างถึงในกุณฑริกา สุมนพันธุ์ 
2547: 13) กล่าวว่า หลักสูตรประกอบไปด้วยเนื้อหาและวิธีการจัดการ จุดมุ่งหมายทั่วไป             
และจุดมุ่ งหมายเฉพาะ แนวการน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผล สงัด  อุทรานันท์               
(2532: 83 – 84) แบ่งองค์ประกอบของหลักสูตรได้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. จุดมุ่งหมาย 2. เนื้อหา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. การประเมินผล 4. เหตุผลและความจ าเป็น 5. การใช้สื่อ 6. การเสนอแนะ
แนวทาง 7. การจัดการเรียนการสอน และ 8. การช่วยเหลือ นอกจากนั้น ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 13)          
สรุปองค์ความรู้ของหลักสูตรได้ว่าองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร คือ 1. จุดหมายของหลักสูตร        
เป็นผลรวมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียนหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว 2. โครงสร้างเนื้อหาสาระ       
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการให้มี รวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการ       
ให้ได้รับ 3. อัตราเวลาเรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบกระบวนการ            
และมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  5. การวัดและประเมินผล เ พ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพ             
และเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตรก่อนและหลังการน าไปใช้ 

จากองค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวความคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมา        
ผู้วิจัยจึงน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การสังเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร 

องค์ประกอบของ
หลักสูตร 

ไท
เลอร์ 

(1950) 

ทาบา 
(1962) 

พจน์  
สะเพียรชัย 

(2525) 

กาญจนา 
คุณารักษ์ 
(2527) 

สงัด 
อุทรานันท์ 
(2532) 

ฆนัท  
ธาตุทอง 
(2550) 

ผู้วิจัย 

1 ปรัชญา        

2. จุดมุ่งหมาย        
3. โครงสร้างหน่วย      
การเรียนรู้ 

       

4. เนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

       

5. วิธีการสอน        
6. กระบวนการเรียน    
การสอน 

       

7. อัตราเวลาเรียน        
8. การประเมินผล        
9. เหตุผลและความ
จ าเป็น 

       

10. วัสดุอุปกรณ์การสอน        
11. การเสนอแนะ
แนวทาง 

       

12. การช่วยเหลือ        

13. การจัดหลักสูตร     
และการบริหารวิชาการ 

       

   
จากองค์ประกอบของหลักสูตรที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์        

และน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยเลือกองค์ประกอบที่นักการศึกษาส่วนใหญ่          
ให้ความส าคัญและน ามาใช้เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมาย              
2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3. เนื้อหา 4. เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 6. สื่อการเรียน
การสอน 7. การวัดและประเมินผล ส่วนองค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และอัตราเวลา
เรียนที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นองค์ประกอบด้วยเนื่องจากหลักสูตรที่พัฒนามีพ้ืนฐานมาจากหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องมีโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียนที่ชัดเจน จึงได้น ามา
เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรนี้ด้วย 
  1.3.6 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้          
และเป็นการวางแผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตาม      
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป ดังนั้น หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
ของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้า
ทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของการ พัฒนาหลักสูตรไว้
หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander 1974: 7) สงัด อุทรานันท์ 
(2532: 30) และเปรื่อง กิจรัตน์ (2535: 15) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การพัฒนาหลักสูตรท าได้    
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ลักษณะที่สอง หมายถึง    
การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่  โดยไม่มีหลักสูตรเดิม เป็น พ้ืนฐานอยู่ เลย ซึ่ งสอดคล้องกับ                 
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ และอุบลรัตน์ กิจไมตรี (2544 : 30) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสูตร
หมายถึง การสร้างหลักสูตร หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหา สาระเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามที่ก าหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษา กาญจนา คุณารักษ์ 
(2540 : 334) ได้ให้ความหมายการพัฒนาหลักสูตรหมายถึง กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
ส่วนศรินทิพย์ ภู่ส าลี (2542 : 36) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นการแก้ไขหลักสูตรที่มีอยู่แล้วเพียงบางส่วนโดยไม่
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือแบบของหลักสูตรเดิมแต่เป็นการแก้ไขเพ่ือให้ดีและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ซึ่งต้องกระท าอยู่ตลอดเวลาในการใช้หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนั้นเป็นการสร้าง
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมทั้งระบบทุกองค์ประกอบของหลักสูตร  

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร คือ การปรับ แต่ง เสริม เติมต่อ       
หรือการด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคม   
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
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  1.3.7 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2     

พ.ศ. 2545 แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีบทบาทในเรื่องของ
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดท าหลักสาระของหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและต้องปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวนั้น ครูอาจารย์ในสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
จึงจะท าให้การจัดการศึกษาสามารถด าเนินไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับนี้ได้ต่อไป (สุธี วรประดิษฐ์, 2553 : 3) จากการศึกษาความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ของนักการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541 : 2) นิคม ชมภูหลง (2545: 13)               
และอัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2559) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกันว่า หมายถึง 
หลักสูตรที่สร้างขึ้นจากที่ท้องถิ่นปรับปรุงขยายหรือเพ่ิมรายละเอียดเนื้อหาสาระ ตามสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจัดตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จและสังคม
ของท้องถิ่นนั้น เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่ตอบสนอง   
กับวิถีชีวิตของตนเองท าตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้เรียนจะเรียนรู้
ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้  

สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คือ หลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหา    
และความต้องการของผู้เรียน โดยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่น และสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียนและชุมชน โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
แม่บท ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามสภาพจริงในท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
เรื่องราวของท้องถิ่น อันน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 

1.3.8 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
            1.3.8.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ 
     ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ได้น าเสนอแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ว่าต้องตอบค าถามพ้ืนฐานที่ส าคัญ 4 ประการ (Tyler, 1949: 3) คือ 1. จุดมุ่งหมาย        
ทางการศึกษา (Educational Purpose) อะไรบ้างที่โรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้             
2. ประสบการณ์ทางการศึกษา (Educational Experiences) อะไรบ้างที่โรงเรียนจะต้องจัด         
เพ่ือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรจึงจะท าให้การสอน           
มีประสิทธิภาพ 4. ประเมินประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะทราบได้ว่า
นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 



 48 
 

แบบจ าลองของไทเลอร์ ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาหลักสูตร ไทเลอร์ให้
ค าแนะน าว่า ในการก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรท าได้ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และข้อมูลเนื้อหาสาระวิชา น าข้อมูล
จากสามแหล่งนี้มาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพ่ือช่วยให้มั่นใจในข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การเชื่อมโยงข้อมูล
เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลไปก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร  (ฉบับร่าง) ต่อจากนั้น      
จึงกลั่นกรองด้วยปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้  ไทเลอร์มองว่า           
นักการศึกษาจะต้องจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับสังคม ด้วยการยอมรับความต้องการของสังคม           
และในการด าเนินชีวิต ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่มุ่งปรับปรุงสังคม ผู้สอนควรได้น าทั้งปรัชญาสังคม
และปรัชญาการศึกษา มาเป็นเค้าโครงพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 1. ความจ าและการระลึกได้       
ขอ งแต่ ล ะคน เ ป็ น พ้ื น ฐ านขอ งก า ร เป็ น มนุ ษย์  ไ ม่ จ า กั ด ว่ า จ ะ เ ป็ น เ ชื้ อ ช าติ  สั ญช า ติ                      
หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2. โอกาสเพ่ือการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างในทุกระยะของกิจกรรม    
ในกลุ่มสังคม 3. ให้การสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงมากกว่ามุ่งตอบความต้องการส่วนบุคคล       
4. ความเชื่อและสติปัญญาเป็นดังวิธีของความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาส าคัญมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับ
อ านาจรัฐหรือผู้มีอ านาจ 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของไทเลอร์  พบว่า           
มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน กล่าวคือ        
มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร ในปัจจุบันการจัดการศึกษา  
มีแนวคิดว่าเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน และท าประโยชน์ให้กับสังคม แนวคิดของไทเลอร์ได้สนับสนุน
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและต้องค านึง             
ถึงสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนของนักเรียน 

1.3.8.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา (Taba, 1962: 12 – 13 ; อ้างใน       

ฆนัท ธาตุทอง. 2552 : 77 – 78) มีดังนี้ 1. การส ารวจความต้องการ (diagnosis of needs)         
ครูหรือผู้ร่างหลักสูตรเริ่มกระบวนการ ด้วยการส ารวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสูตรได้วางแผน
ไว้ 2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) หลังจากที่ครูได้ระบุความต้องการ   
ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ล้ ว  ค รู ก า ห น ด จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ที่ จ ะ ใ ห้ บ ร ร ลุ ผ ล  3. ก า ร เ ลื อ ก เ นื้ อ ห า                    
(selection of contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือสร้างขึ้นเป็นตัวชี้แนะแนวทางในการเลือก
รายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร และควรเลือกเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงและส าคัญด้วย                
4. การจัดเนื้อหา (organization of contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้ว ต้องจดเนื้อหา            
โดยเรียงล าดับขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยค านึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
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แ ล ะ ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย  5. ก า ร เ ลื อ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น                              
(selection of learning experiences) เมื่อได้เนื้อหาแล้ว ครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม       
กับเนื้อหาและผู้เรียน 6. การจัดประสบการณ์การเรียน (organization of learning experiences) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรได้รับการจัดเรียงล าดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครูต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้ เรียนด้วย 7. การประเมินผลและวิธีการประเมินผล 
(evaluation and means of evaluation) ผู้ที่วางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่า จุดมุ่งหมายใด
บรรลุผลส าเร็จและทั้งครูและนักเรียนควรร่วมกันก าหนดวิธีการประเมินผล  
  แนวคิดของทาบา มีลักษณะขั้นตอนที่สอดคล้องกับไทเลอร์ แต่จะมีการปรับขยาย   
ให้สมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดมากขึ้น เช่น การเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ          
ของหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบหมวดวิชา หลักสูตรที่มุ่งเน้น
พ้ืนฐานหลักการเพ่ือชีวิตและสังคม หลักสูตรแบบกิจกรรมและประสบการณ์ และหลักสูตร         
แบบแกนวิชา ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนตามแนวของทาบาอยู่
อย่างแพร่หลาย  

1.3.8.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป์  
โบแชมป์ (Beauchamp 1981 : 164) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร     

ในรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบ โดยก าหนดขั้นตอนของการทดลองใช้ การวิเคราะห์การแก้ไข ซึ่งมี
กระบวนการที่ประกอบด้วยตัวน าเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product)           
ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป์ 
ที่มา : George A. Beachamp, Curriculum Theory, 4 th ed (Itsca : F.E Peacock 

Publisher 1981: 164) 
 

1.3.8.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์      
และเลวีส  

เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวีส (Saylor J.G, Alexander. W.M. and Lewis Arthur J 
1981: 24) น าเสนอแบบจ าลองในการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ภายใต้แนวคิด      
ของการวางแผนให้โอกาสในการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับประชากร ดังนี้ 1. จุดหมาย วัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา 2. การออกแบบ
หลักสูตร 3. การน าหลักสูตรไปใช้ 4. การประเมินหลักสูตร 

1.3.8.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้สรุปแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร โดยรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรจะเป็นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ดังนี้ 

ตัวน าเข้า (Input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (Product) 

1. พ้ืนฐานการศึกษา 
2. ลักษณะของชุมชน 
3. บุคลิกภาพ 
4. เนื้อหาที่เรียนแล้ว 
5. แนวทางของศาสตร์แต่
ละสาขา 
6. คุณค่าของสังคมและ
วัฒนธรรม 

1. เลือกขอบข่ายและ
ขั้นตอนของหลักสูตร 
2. เลือกบุคลากร 
3. เลือกล าดับ            
การด าเนินงาน 
4. พิจารณาวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
5. ทดลองใช้หลักสูตร 
6. ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง 

รู ป เ ล่ ม ข อ ง ห ลั ก สู ต ร       

ที่ ท า ให้ ผู้ เ รี ยน เปลี่ ย น     

เจตคติและสามารถน าไป

ปฏิบัติได้ 
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        1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ใช้ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม 
มาก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้าง และออกแบบหลักสูตร โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบ 

2. ยกร่างเนื้อหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละ
รายวิชา โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดผลการเรียนรู้  จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้           
วางแผนการสอน ท าบันทึก ผลิตสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ทดลองใช้หลักสูตรในสถานศึกษาน าร่อง และแก้ไขข้อบกพร่อง 
4. อบรมผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ 
5. ปฏิบัติการสอน กิจกรรมการใช้หลักสูตรใหม่มี 4 ประการ คือ                      

5.1 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือจัดท าวัสดุ สื่อการสอน 5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เช่น 
บุคลากร (ครู) วัสดุหลักสูตร และบริการต่างๆ 5.3 การสอน ผู้สอนประจ าการ ท าหน้าที่ด าเนิน      
การสอน 5.4 การประเมินผล ประเมินทั้งผลการเรียนและหลักสูตร แล้วน าไปแก้ไข 

1.3.8.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา   
โอลิวา (Oliva) ได้แสดงแบบจ าลองการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1.ก าหนดเปูาหมาย

และปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา 2. ระบุความต้องการของนักเรียน ชุมชน เนื้อหาวิชา             
3. ระบุเปูาหมายของหลักสูตร 4. ระบุจุดประสงค์ของหลักสูตร 5. การจัดการและการน าหลักสูตร  
ไปใช้      6. ระบุเปูาหมายในการสอน 7. ระบุจุดประสงค์การสอน 8. เลือกกลวิธีการสอน               
9. เลือกวิธีการสอน 10. น าวิธีสอนไปปฏิบัติ 11. ประเมินการสอน 12. ประเมินหลักสูตร 
  นอกจากนั้นสงัด อุทรานันท์ (2532 : 314 – 316) ได้เสนอ 7 ขั้นตอนคือ            
1. จัดตั้งคณะท างาน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 4. การคัดเลือก     
และจัดเนื้อหาสาระ 5. ก าหนดความคิดรวบยอด 6. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 7. การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหลักสูตร ซึ่ งมีความคล้ายคลึ งกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ              
(2534 : 15 – 21) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 10 ขั้นตอนคือ 1. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 3. การก าหนดความเหมาะสมกับนักเรียน 4. ก าหนดความเหมาะสม         
กับระดับชั้นเรียน 5. ก าหนดความคิดรวบยอด 6. การร่างรายวิชา 7. วิเคราะห์ร่างรายวิชา            
8. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการเรียนการสอน 9. จัดสร้างปัจจัยเกื้อหนุนการสอน         
10. น าไปทดลองใช้  

นอกจากการน าเสนอรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้นผู้วิจัย
ได้ท าการสังเคราะห์รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรที่นักการศึกษาต่างๆ ได้น าเสนอไว้ ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 

รูปแบบของการพัฒนา
หลักสูตร 

ไทเลอร ์
(1949) 

 

ทาบา 
(1962) 

โบแชมป์ 
(1981) 

เซเลอร์ 
อเล็กซาน

เดอร์ 
(1981) 

วิชัย  
วงษ์
ใหญ่ 

(2533) 

ผู้วิจัย 

1. การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน 

      

2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย       
3. ยกร่างเนื้อหาสาระ          
และกลุ่มประสบการณ์ 

      

4. การพัฒนาหลักสูตร       
5. การออกแบบหลักสูตร       

6. การจัดและรวบรวม
เนื้อหาสาระ 

      

 7. การเลือก
ประสบการณ์การเรียน 

      

8. การสร้างหลักสูตร       

9. การทดลองใช้หลักสูตร       
10. การใช้และการศึกษา      
ผลของหลักสูตร 

      

11. อบรมผู้สอนผู้บริหาร      
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

      

12. การจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ 

      

13. การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

      

 
จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้

สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
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ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความ         
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
โดยผู้วิจัยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่ 4          
การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  
   1.3.9 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

การพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ในการจัดการศึกษานับเป็นนิมิตหมายที่ดี             
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551        
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมาย         
และขอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน ให้ เป็ นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี                 
และได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาให้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ      
และความต้องการของท้องถิ่นการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวการที่จะเชื่อมโยง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ     
ของท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีภารกิจส าคัญคือก าหนดเปูาหมาย       
และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น ดังนั้นก็พิจารณาส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นคงจะเป็นแนวทาง           
ให้สถานศึกษาน าไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตบริบู รณ์              
และความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ในระดับชาติต่อไป (กรมวิชาการ, 2552 : ค าน า) 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้อง        
กับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  และเ พ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเป็นไป             
อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานต้องมีระบบและเป็นขั้นตอนซึ่งนักการศึกษาและนักพัฒนา
หลักสูตรเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

กรมวิชาการ (2540: 51-53) และฉลองชัย อัมพรสินธุ์ (2540: 165) ได้เสนอขั้นตอน
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้  

1. จัดตั้งคณะท างานโดยเลือกบุคคลซึ่งมีความสามารถและมีความตั้งใจ             
ในการปฏิบัติงาน  
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2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานโดยการเก็บข้อมูลอาจใช้วิธีการวิจัย สัมภาษณ์
ประชุมสัมมนาหรือวิธีการอ่ืน ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ท าให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง  

3 การก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร คือ เนื้อหา กิจกรรม ระยะเวลา           
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา กลุ่มประสบการณ์ ครอบคลุมกับสภาพที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ 

4. จัดท าเอกสารหลักสูตร ได้แก่ แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพ่ิมเติม       
และสื่อต่างๆเป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ทดสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตรแบบพิจารณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ        
เพ่ือทดสอบองค์ประกอบต่างๆจากนั้น 

6. น าหลักสูตรไปทดลองใช้ศึกษาผลการทดลองใช้ได้ร่วมกันวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรล่าสุดที่สร้างขึ้นใหม่      
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและขั้นตอนที่ก าหนด  

7. การประเมินผลหลักสูตรและการปรับปรุงแก้ไข เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่า
ของหลักสูตร ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นข้อมูล
ส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

จากการศึกษาทฤษฎีหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พบว่า หลักสูตร
ท้องถิ่นหมายถึง มวลประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและปัญหา  
ของผู้เรียนและชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจอาชีพ    
และสังคมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นและส าคัญที่ต้องมี     
การด าเนินการเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น      
ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถน าเอาภูมิปัญญา
องค์ความรู้รวมทั้งทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ซึ่งรูปแบบในการพัฒนา
หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่มุ่งชี้       
ทางต่อการพัฒนาหลักสูตร ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมาใช้        
จะต้องมีการเลือกหรือปรับใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสังคม สิ่งที่ควรค านึงถึง        
ในการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้ดังนี้  

1. หลักสูตรควรมีการวางแผนและจัดการอย่างเป็นล าดับซึ่งจะต้องก าหนดสิ่งเหล่านี้
ไว้ในหลักสูตรด้วย นั่นคือความคาดหวังเฉพาะของแต่ละเนื้อหาวิชาความรอบรู้ในทักษะต่างๆ       
ความสร้างสรรค์ในผลงานที่เกิดขึ้น การพัฒนาเจตคติและความประทับใจในตนเองและบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วย หลักสูตรไม่ควรเป็นการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ไม่สอดคล้องกัน
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หรือเลือกกิจกรรมเหล่านั้นมาบรรจุไว้ตามอ าเภอใจ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงเกณฑ์เฉพาะในการเลือก
กิจกรรมเหล่านั้น 

2. หลักสูตรควรเน้นเรื่องการที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งในด้าน
เนื้อหาวิชาต่างๆภาษาต่างๆผลงานต่างๆและการเข้าใจตนเองภายใต้โครงสร้างหลักสูตรที่เหมือนกัน 
หลักสูตรไม่ควรเน้นในเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านสติปัญญา โดยแยกออกจากการพัฒนา
สมรรถภาพทางด้านเจตคติหรือมุ่งพัฒนาโดยไม่ใส่ใจในเรื่องของความก้าวหน้าทางปัญญา หลักสูตร
ควรก าหนดรายละเอียดต่างๆเพ่ือสนองความต้องการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งหมด           
ในการจัดการเรียนการสอนการ ท าให้ช่วงระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนบรรลุผลได้     
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยอาศัยหลักสูตรที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องการมอบหมายให้ผู้เรียนได้
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ และในระดับที่ต่างออกไปนอกเหนือไปจากที่คาดหวังไว้ตามระดับอายุ
ระดับชั้นเรียนของผู้เรียน และการยกเลิกการใช้หลักสูตรที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้วออกไป แล้วน าหลักสูตร
อ่ืนที่มีความเหมาะสมกับความสนใจความสามารถและความต้องการของผู้เรียนมากกว่ามาทดแทน     

3. หลักสูตรไม่ควรลงโทษผู้เรียนโดยจ ากัดโอกาสในการเรียนรู้ต่างๆของผู้เรียน     
ด้วยการไม่ใส่ใจลักษณะต่างๆของผู้เรียน รวมทั้งหลักสูตรควรเห็นความส าคัญของลักษณะที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคล ท าให้ความสนใจความต้องการความสามารถและความชอบในการเรียนรู้ ตลอดจน
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเลือกของบุคคลนั้นๆ หลักสูตรไม่ควร    
ขาดการอธิบายสิ่งที่คาดหวังและโอกาสต่างๆที่กล่าวไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของการจัดการกิจกรรม
ต่างๆในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือก  

4. หลักสูตรควรสร้างโอกาสต่างๆในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดใหม่     
จากความรู้ที่มีอยู่การรับรู้สิ่งต่างๆ จากแนวคิดต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งการใช้ข้อมูลที่มีอยู่          
ในการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือการใหม่ๆขึ้นมา หลักสูตรไม่ควรเน้นเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมพูนความรู้
หรือเสริมแรงในการเป็นผู้รอบรู้โดยไม่กระตุ้นผู้เรียนด้วยสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนเป็นแนวคิดท่ีมุ่งผลิตผลงาน  

5. หลักสูตรควรเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆส าหรับผู้เรียนในการที่จะพูดถึง
ประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาต่างๆของสังคม พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลทางสังคมในการวิเคราะห์และตอบสนองต่อประเด็นและปัญหาต่างๆเหล่านั้น 
หลักสูตรไม่ควรเฉพาะความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ควรกระตุ้นการพัฒนาการรับรู้ต่างๆที่จ าเป็น
ต่อการสร้างสรรค์เพ่ือสร้างโครงสร้างของหลักของโลกใหม่ ส่วนโลกในอุดมคติตามที่ควรจะเป็น
หลักสูตรควรรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆในการพัฒนากระบวนการคิดที่ซับซ้อนที่สามารถ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานที่สร้างสรรค์และพัฒนายุทธวิธีต่างๆในการสร้างผลงาน 
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6. หลักสูตรควรจะสอนทั้งทางทักษะการคิดตามต าแหน่งในระดับพ้ืนฐาน           
และระดับสูงและเป็นส่วนประกอบเชิงบูรณาการของทุกประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่ควรละเลย      
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานต่างๆส าหรับการสร้างความเชี่ยวชาญและทักษะการคิดที่มีระดับสูงขึ้น  

 7. หลักสูตรควรสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม       
ให้พร้อมทั้งฝึกยุทธวิธีและทักษะต่างๆในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมและหลากหลาย       
ไม่ควรอาศัยสมมติฐานว่าผู้เรียนที่มีความสามารถสูงจะมีความเป็นผู้น า โดยครูไม่ได้ฝึกฝนทักษะ     
และความเข้าใจต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดลักษณะดังกล่าว จากการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี       
ของนักวิชาการ นักการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรน าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของแต่ละ
ท่านมาวิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พบว่าแต่ละท่านมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร    
ที่ใกล้เคียงกันและสอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา (research and development)     

1.3.10 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  กาญจนา คุณารักษ์ (2535: 308-309) ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรศึกษาวิเคราะห์สภาพของสังคม
ปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ
ในการพัฒนาหลักสูตร แล้วก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร วางแผน ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร 
และเลือกเนื้อหาวิชา ทดลองใช้หลักสูตร และประเมินหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไข แล้วก าหนด
จุดประสงค์ องค์ประกอบในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กันและเท่าเทียมกันจะขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ 
  กรมวิชาการ (2546: 24) ได้ให้แนวทางพัฒนาหลักสูตรเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้        
1. การปรับกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น 
โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ เนื้อหา คาบเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐานนั้นเปลี่ยนไป 2. การปรับหรือเพ่ิม
รายละเอียดหัวข้อของเนื้อหา หมายถึง การปรับเนื้อหาด้วยการลดหรือเพ่ิมปรับรายละเอียด        
ของเนื้อหา โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ คาบเวลาเรียน ของรายวิชาพ้ืนฐานนั้นเปลี่ยนไป 3. การปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมเติม ตัดทอน สื่อต่างๆที่มีอยู่เพ่ือความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ คาบเวลาเรียน ของรายวิชาพ้ืนฐาน  4. การจัดท าสื่อการเรียน      
การสอนขึ้นใหม่ ท าได้โดยการจัดท าหนังสือเรียน คู่มือครู หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัด     
และเอกสารประกอบการเรียนการสอนใช้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา 
และสภาพท้องถิ่น 5. การจัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ เป็นการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น     
ทั้งรายวิชา แต่ไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เป็นรายวิ ชาพ้ืนฐาน โดยศึกษาทั้งหลักสูตรแกนกลาง         
และหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าไว้แล้ว 
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โดยกระบวนการและขั้นตอนที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้วิจัยสังเคราะห์นั้น
จะพบว่ามีขั้นตอนหลักๆอยู่ 4 ขั้นตอนตามที่ได้สังเคราะห์ออกมา และองค์ประกอบอ่ืนๆนั้น          
เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่าจะเป็นส่วนย่อยๆที่อยู่ใน 4 ขั้น นอกจากนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้วิจัยก าหนด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็น 4 ขั้นตอนนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการวิจัยและการพัฒนา   
ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      
เรื่อง แมก่ลองบ้านเรา ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา เพ่ือพัฒนาการอ่านจับ
ใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตร

ท้องถิ่น 

ขั้นที่ 4 ประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 

𝑅1 

 

𝐷1 

 

𝑅2 

 

𝐷2 

 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

 

ขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

1. ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น   
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรท้องถิ่น 
2. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
ท้องถิ่น 

 

1. ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
2. ปรับปรุงหลักสูตร 
3. น าหลักสูตรไปใช้จริง 

ประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรท้องถิ่น 



 58 
 

 
สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

1.3.11 การวัดประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น 
  กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นนั้นมีหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมการปฏิบัติ กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมส ารวจตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า 
หรือโครงงานต่างๆ ในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน 
ผู้เรียนแต่ละคนอาจท างานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน ผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกัน 
กิจกรรมเหล่านี้ต้องเก็บรวบรวมผลงานเข้าแฟูมพัฒนางาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก ทักษะการ
ปฏิบัติต่างๆ ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่ผู้เรียนท าและผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสม
และแตกต่างกัน เพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆด้าน หลายๆวิธี
ในสถานการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับชีวิตจริงและต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มาก
พอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ 

         1.3.11.1 จุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น  
    การประเมินผลหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร โดยใช้ผล

จากการวัดในแง่มุมต่างๆของสิ่งที่ประเมิน เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าจะให้คุณค่าของ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีคุณภาพดี ได้ผลตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535: 192) ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลักสูตรที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่
มีอยู่ 2 ประการคือ 1. การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 2. การประเมินผลเพ่ือสรุปผล 
คุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรว่าดีควรใช้ได้ต่อไป หรือควรจะยกเลิกทั้งหมดหรืออาจจะยกเลิ ก     
เพียงบางส่วน ส่วน ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 192 193) กล่าวว่าโดยทั่วไปการประเมินผล
หลักสูตรใดๆก็ตามจะมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกัน คือ 1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบใน
องค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร 2. เพ่ือหาทางแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตรและนิเทศก ากับดูแล 
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นซึ่ งจะด า เนินการขณะที่มี               
การน าหลักสูตรไปใช้จะได้ช่วยปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุตามเปูาหมาย 3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีก หรือควรยกเลิกหลักสูตรเพียงบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด         
4. เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
ไปตาม มุ่ งหมายของหลักสูตรหลังจากการผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่    
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นอกจากนั้น กาญจนา คุณารักษ์ (2540: 219) กล่าวว่า การประเมินผลหลักสูตรใดๆก็ตามจะมี
จุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกัน 3 ประการคือ 1. เพ่ือหาคุณภาพของหลักสูตรนั้นไปตรวจสอบบ้านหลักสูตร
นั้นสามารถสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่ 2. เพ่ือตัดสินว่า      
การวางเค้าโครงและรูปแบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตามหลักสูตรเป็นไป
ในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ 3. เพ่ือวัดผลรู้ว่าผลผลิตคือผู้เรียนนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นจุดมุ่งหมาย      
ของการประเมินหลักสูตร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์หรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ 

1.3.11.2 ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตร 
    การประเมินหลักสูตรควรด าเนินการอย่างมีระบบและขั้นตอนที่แน่นอนเนื่องจาก

การประเมินผลอาจเกิดการผิดพลาดได้ ดังที่ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 193-194) กล่าวว่า การ
ประเมินผลหลักสูตรควรมีการด าเนินการเป็นระยะๆ ทั้งนี้เนื่องจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของ
หลักสูตรมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและในระยะต่างกันการประเมินหลักสูตรที่ดีควรจะมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ  

1. การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ อาจมีการด าเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน   
ของการจัดท าตั้งแต่การก าหนดจุดหมายไปจนถึงการก าหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
สร้างหลักสูตรฉบับร่างเสร็จแล้วก่อนจะน าหลักสูตรไปใช้จริง จึงควรมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรฉบับร่างและองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรทางด้านนี้ต้องอาศัย
ความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาหลักสูตรตามด้านเนื้อหาทางด้านวิชาชีพครู         
ทางด้านการวัดผล  

2. การประเมินหลักสูตรในระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตร ในขณะที่              
มีการด าเนินการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้น ควรมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้
ได้ดีเพียงใดจะได้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม เช่น การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรด้านการบริหาร 
การจัดท าหลักสูตร การนิเทศก ากับดูแลและ การจัดกระบวนการเรียนการสอน  

3. การประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตรสถานที่มีการใช้หลักสูตรมาแล้วระยะ
หนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ควรจะประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งได้แก่การประเมิน    
ของประกอบด้านต่างๆของนักสู้ทั้งหมด คือ เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตร การนิเทศก ากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือสรุปผลตัดสิน
ว่าหลักสูตรที่จัดท าขึ้นนั้นควรจะด าเนินการใช้ต่อไปหรือความปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือควรจะยกเลิก 
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1.3.11.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 
พิจิตรา ธงพานิช (2557: 224) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรมีขั้นตอนการประเมิน

หลักสูตรดังนี้  
1. ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการประเมิน การก าหนดจุดมุ่งหมาย

ในการประเมินเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการในการด าเนินการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักการประเมินให้ชัดเจนว่าจะท างานอะไรในส่วนใด       
หรือวัตถุประสงค์อย่างไร เช่นต้องการประเมินเอกสารหลักสูตรเพ่ือดูว่าเอกสารหลักสูตรต้องสมบูรณ์
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน หรือจะประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ในเรื่องอะไร     
แค่ไหนหรือการน าหลักสูตรไปใช้ทั้งหมดหรือจะประเมินหลักสูตรทั้งระบบการก าหนดวัตถุประสงค์    
ในการประเมนิที่ชัดเจนท าให้เราสามารถก าหนดวิธีการเครื่องมือและข้ันตอนในการประเมินได้อย่างไร 
ถูกต้องและท าให้การประเมินหลักสูตรด าเนินไป  

2. ขั้นก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผล การก าหนดเกณฑ์       
และวิธีการประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน าไปสู่เปูาหมายของการประเมินเกณฑ์การประเมิน    
จะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูกประเมินการก าหนดวิธีการที่จะใช้การประเมินผล
ท าให้เราสามารถด าเนินงานได้ตามข้ันตอนได้อย่างราบรื่น  

3. ขั้นการสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะมีผลท าให้การประเมินนั้น
น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ ไหน ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินหรือเครื่องมือ                
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ซึ่งผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้ในสร้างอย่างมีคุณภาพ   
มีความเชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงสูง  

4. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้ประเมินต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในบางครั้งถ้าจ าเป็นต้องอาศัยผู้อ่ืนในการรวบรวม
ข้อมูลควรพิจารณาผู้ที่จะมาท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพราะเก็บรวบรวมข้อมูล  
มีส่วนช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเท่ียงตรงและน่าเชื่อถือ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นนี้ผู้ประเมินจะต้องก าหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล
พิจารณาเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม แล้วจึงวิเคราะห์สัง เคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้  

6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน ในขณะนี้ผู้ประเมินสรุป
และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้น ผู้ประเมินจะต้องพิจารณารูปแบบของการรายงานผลว่า
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ควรจะเป็นรูปแบบใดและรายงานผล เสนอข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม่ เพียงใด    
มีส่วนใดบ้างที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก  

7. ขั้นน าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
1.3.11.4 ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553: 300-304) และพิจิตรา ธงพานิช (2557: 225) กล่าวถึง

ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องกันว่า การประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะท าให้เราทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรการประเมินผล มีประโยชน์   
ในการจัดการศึกษา การจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรต้องอาศัยผลการประเมินผลเป็นสิ่งส า คัญ 
ประโยชน์ของการประเมินผลหลักสูตรมีดังนี้ 1. ถ้าไม่ทราบหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดี
หรือจะเสียตรงไหน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น  2. สร้างความน่าเชื่อถือความมั่นใจและค่านิยมที่มีต่อโรงเรียนให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน        
3. ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการผู้บริหารจะได้รู้ว่า ควรจะตัดสินใจและสนับสนุนช่วยเหลือหรือ
บริการทางด้านใดบ้าง 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษา 5. ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรา เรียนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนนักเรียนได้ผลดี
หรือความร่วมมือกันทางทางโรงเรียนและทางบ้าน 6. ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือหาทางส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรี ยนกับทางโรงเรียน                
7. ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบเพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑ์ท าให้เป็นเหตุผล      
ในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 8. ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร 9. ช่วยให้สามารถวางแผน        
การเรียนในอนาคตได้ ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตรท าให้ทราบต่อใหม่แนวทางและขอบเขต                 
ในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

2. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เพ่ือให้สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
ก าหนด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญ คือ ก าหนดเปูาหมาย/จุดเน้นใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาคุณภาพการใช้หลักสูตร ก าหนดสาระ        
การเรียนรู้ท้องถิ่น จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลระดับท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง            
การด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ในระบบการศึกษาที่มีการกระจาย
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อ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนอีกครั้ง เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ภายใต้การดูแลรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเ พ่ือพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกันในระดับชาติตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน           
มีความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่นของตน เพ่ือให้การจัดการศึกษาภายใน
ท้องถิ่นบรรลุผลตามที่กล่าวมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงครามซึ่งจัดท ากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่นที่ผู้เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)       
เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้น าแนวทาง      
การจัดรายละเอียด สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียด ตามภาพที่ 4 
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2.1 วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2552 พัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ภูมิหลังวิธีการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และทรัพยากร
ของจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามมีความรักความภาคภูมิใจ      
ในฐานะพลเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป 

2.2 จุดหมาย 

หลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตดังนี้ 1. มีคุณธรรมจริยธรรม      
และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
2. มีความรู้ความภาคภูมิใจ และด าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของบรรพชน      
3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 4. มีจิตส านึกรักแผ่นดินถิ่นก าเนิด 
เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน และของชาติยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในชุมชน
ท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.3 เป้าหมาย/จุดเน้น 

หลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2552 เน้นการปลูกฝังผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของจังหวัดสมุทรสงครามดังนี้  1. ผู้ เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะกระบวนการ               
และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2552      
2. ได้เรียนรู้ เรื่องราวของชุมชน และท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 3. ผู้เรียนทุกคนมี                  
ส านึ ก รั กและภาคภูมิ ใ จ ในท้ อ งถิ่ น ร่ วมรั กษาสภาพแวดล้ อม ในท้ องถิ่ น  ร่ ว มกิ จกรรม                   
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

2.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

หลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2552 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมือง
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝุเรียนรู้      
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการท างาน 7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ 9. รักและภูมิใจ    
ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
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2.5 แนวการจัดโครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างเวลาเรียนของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 
2552 สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามศักยภาพความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 1. บูรณาการสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 2. ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม       
3. ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.6 วิธีการประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
พุทธศักราช 2552 ให้สถานศึกษาวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการประเมิน     
ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนวัดผลประเมินผลตามเปูาหมาย และผลการเรียนรู้     
ที่คาดหวังของกิจกรรม/โครงการ/ชุมนุม/ชมรมของสถานศึกษา 

2.7 สาระการเรียนรู ้

 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามศักยภาพของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 9 เรื่อง ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม 2. ประวัติศาสตร์ 3. ภูมิศาสตร์ 4. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 5. สภาพสังคม 
การเมืองการปกครอง 6. วัฒนธรรมท้องถิ่น 7. บุคคลส าคัญ 8. สถานที่ส าคัญ 9. สภาพปัญหา     
(กลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม, 2552: 8) 

จากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็น     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มประชากร จ านวน 199 คน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
เกี่ยวกับความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เนื้อหาโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า นักเรียน      
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีเนื้อหา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม        
2. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 3. วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. บุคคลส าคัญ และ 5. สถานที่ส าคัญ    
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเนื้อหาทั้ง 5 เรื่องนี้ใช้เป็นเนื้อหาสาระส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาการอ่าน    
จับใจความส าคัญ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ SQ4Rร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) 

 3.1 วิธีสอนแบบ SQ4R 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  (Survey,  Question,  Read,  Recite,  Review,  
Reflect) เป็นวิธีการเรียนรู้ด้านการอ่านที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่คาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน  
เข้าใจแนวคิด  ของเรื่องที่ อ่านอย่างรวดเร็ว  จดจ าได้ดี และวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.1 ความหมายของการสอนแบบ SQ4R 
วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนที่จัดล าดับการสอนตามตามแบบของวอลเตอร์ 

พอค (Walter Pauk) ซึ่งเป็นการสอนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของแนวคิดทางการจัดการสอนภาษา คือ 
ทฤษฎีอภิปัญญา (Meatacognitive Theory) ที่ได้ปรับปรุงมาจากการสอนแบบ SQ3R ของฟรานซีส 
พี.โรบินสัน (Francis P. Robinson) ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ                 
ซึ่งยุวดี โปธายะ (2546: 4) กล่าวถึงวิธีสอนแบบ SQ4R ว่าเป็นเทคนิคการสอนอ่านอย่างคร่าวๆเพ่ือ
หาข้อมูลส าคัญของเรื่องประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจ (Servey) ผู้สอนให้
นักเรียนส ารวจเรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าวๆเพ่ือค้นหาจุดส าคัญ   ของเรื่อง จากนั้นเป็นขั้นตั้งค าถาม 
(Question) โดยผู้สอนควรตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่านกับนักเรียนเพ่ือฝึกการตอบค าถาม ขั้นอ่าน 
(Read) การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้นๆซ้ าอย่างละเอียดและในขณะเดียวกันก็พยายามค้นหา
ค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) เมื่อได้ค าตอบแล้ว ให้ผู้เรียนจดบันทึก
ข้อมูลต่างๆที่ได้อ่านโดยใช้ภาษาของตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถจ าค าตอบนั้น
ได้ โดยค าตอบนั้นคงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว้ ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) ให้ผู้เรียน
สรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเอง ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ บทอ่านที่ผู้เรียนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผู้เรียนมีความคิดเห็นสอดคล้อง
หรือความคิดเห็นไม่สอดคล้อง เพ่ือเป็นการสะท้อนคิดจากเรื่องที่อ่านทั้งหมดและเป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน 
      สรุปได้ว่า การสอนแบบ SQ4R หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัย
สังเคราะห์มาจากวิธีการสอนอ่านของ ของฟรานซีส พี . โรบินสัน (Francis P. Robinson)             
และวอลเตอร์ พอค (Walter Pauk) ที่น าวิธีที่ใช้ในการสอนอ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นส ารวจ 
(Survey)  2. ขั้นตั้ งค าถาม (Question)  3. ขั้น อ่าน (Read)  4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)             
5. ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 6. ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
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3.1.2  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสอนแบบ  SQ4R  
ศศิธร  ไชยเทศ  (2555  :  22)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  

(Survey,  Question,  Read,  Recite,  Review,  Reflect)  พัฒนามาจากการเรียนแบบ  SQ3R  
(Survey,  Question,  Read,  Recite,  Review)  ซึ่งเป็นแนวคิดของ  Robinson  (Robinson 
1961: อ้างถึงใน พรนิภา  บรรจงมณี    2548  :  29-30)  เป็นวิธีการเรียนรู้ด้านการอ่านที่สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน  เข้าใจแนวคิด  ของเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็ว  
จดจ าได้ดี และวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบ  SQ4R  ได้เพ่ิม
ขั้นตอนการเขียน  เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในลักษณะของการเขียนสรุปใจความ           
เป็นวิธีการตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่อ่านของผู้เรียนโดยเขียนสรุปใจความ  เพียงประโยคเดียว    
ซึ่งเป็นการสร้างความคงทน  ในการจัดการเรียนแบบ  SQ4R  จะช่วยสร้างนิสัยในการอ่านที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้ประโยชน์ คือ เรียนรู้ที่จะจับใจความส าคัญอย่างรวดเร็ว  
เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันการสอนแบบ SQ4R ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน เพราะโครงสร้างมีหน้าที่
ช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและเลือกข้อมูลที่ต้องการในการตอบค าถามและยังช่วยตีความเรื่องที่อ่านอีกด้วย 
หากมีข้อมูลบางส่วนหายไปการใช้โครงสร้างความรู้จะช่วยวิเคราะห์  ข้อมูลจากความทรงจ าของตน
เพ่ือ ท าให้เรื่องราวที่ขาดหายไปสมบูรณ์ขึ้น   
  เทคนิค SQ4R เป็นเทคนิคที่เน้นกลวิธีในการอ่านหลายวิธีมาประกอบกัน เพ่ือให้   
การอ่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจต่อบทอ่าน วิธีการที่ผู้อ่าน
อ่านบทอ่านได้อย่างมีความหมาย จ า เป็นต้องมีกลวิธีความเข้า ใจการอ่าน 4 วิธี                       
(Gunning, 1996: 319 – 321) ดังต่อไปนี้ 
  1. กลวิธีการเตรียมตัว (Preparational Strategies) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่าน     
ใช้การส ารวจบทอ่าน การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่มีอยู่ใน
บทอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างใจความส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน รวมไปถึงการสรุปความ
และการใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Map) ในการเตรียมตัวให้ผู้อ่านสร้างความหมายต่อ
บทอ่าน 
  2. การเพ่ิมเติมรายละเอียด (Elaborating) เป็นการเชื่อมโยงหรือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่ได้จากบทอ่านกับองค์ความรู้เดิมของตนหรือเป็นการน าเอาความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้จาก
บทอ่านมาผสมผสานกันได้เป็นข้อมูลใหม่ การเพ่ิมเติมรายละเอียดประกอบไปด้วยการอนุมานการ 
อุปมาอุปไมย การประเมินหรือการอ่านบทอ่านในเชิงวิจารณญาณ 
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  3. การท่องจ า (Rehearsing) เป็นกลวิธีท่าเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการจ า โดยอาศัย
การเขียนอย่างคร่าวๆ การเขียนบันทึกย่อ การขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ การทดสอบตนเอง           
และการอ่านวิเคราะห์ซ้ า การเพ่ิมเติมรายละเอียดและการท่องจ า เป็นกลวิธีที่มีการใช้ร่วมกัน 
  4. การตรวจสอบ (Monitoring) เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงในการท าความเข้าใจ
ในการอ่านของตนและความสามารถในการเลือกกลวิธีในการอ่านได้อย่างอัตราความเร็วในการอ่าน   
ต่อบทอ่านที่ยาก การตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านและการอภิปรายกันเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใ จ    
ในการอ่าน 
  จากกลวิธีดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ว่า กลวิธีในการอ่านทั้ง 4 วิธี มีบทบาท
ในการสร้างความเข้าใจต่อบทอ่าน ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้จักกลวิธีหรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้    
การอ่านมีประสิทธิภาพมาก 
  เทคนิค SQ4R กับความเข้าใจในการอ่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ของผู้เรียน ดังนี้ 
  1. การส ารวจหัวข้อของบทอ่านและสรุปอย่างคร่าวๆ ส่งเสริมทักษะการอ่าน     
อย่างรวดเร็วของผู้เรียน การช่วยจ าบทอ่านและภาพรวมของบทอ่าน 2. การตั้งค าถามก่อนการอ่าน
ช่วยท าให้ความเข้าใจในการอ่านเพ่ิมขึ้น เมื่อเกี่ยวข้องกับค าถามที่ต้องการมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตั้งสมมติฐานและประเมินข้อมูลในบทอ่าน 3. การบอกค าตอบอีกครั้ง เป็นการให้ผู้เรียนได้บรรยาย
เรื่องที่อ่านจากความทรงจ าอย่างทันทีหลังจากการอ่าน ซึ่งเป็นการลดอัตราการลืมให้น้อยลง        
และสามารถตอบค าถามจากบทอ่านได้มากขึ้น 4. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความคิดหลัก และสามารถ
เชื่อมโยงการคิดต่างๆ ที่ได้จากบทอ่านเข้าด้วยกัน ซึ่งความสามารถดังกล่าวส่งเสริมความเข้าใจ       
ในบทอ่านและความจ า 5. ขั้นการวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เรียนมีโอกาสได้สรุปและ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ จากบทอ่านเข้ากับความต้องการและความสนใจของตน จะเห็นได้ว่า กิจกรรม
ข้างต้นเหล่านี้ ผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
รวมทั้งผู้อ่านยังได้ฝึกการคิดที่ซับซ้อนหรือในระดับสูง ผู้อ่านจ าเป็นต้องอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์
เพ่ือให้เข้าใจความคิดของผู้แต่ง การอ้างอิงสื่อต่างๆ และการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆ       
เข้าด้วยกัน เป็นต้น 
  สรุปได้ว่าเทคนิค SQ4R ส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างรวดเร็วของผู้เรียนการช่วยจ า
บทอ่านและภาพรวมของบทอ่าน ท าให้ความเข้าใจในการอ่านเพ่ิมขึ้น เป็นการลดอัตราการลืมให้
น้อยลง และสามารถตอบค าถามจากบทอ่านได้มากขึ้น ส่งเสริมความเข้าใจในบทอ่านและความจ า
รวมทั้งผู้อ่านยังได้ฝึกการคิดที่ซับซ้อนหรือในระดับสูง 
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3.1.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ SQ4R  
    การอ่านแบบเอส คิว โฟร์ อาร์ มีแนวคิดจากทฤษฏีอภิปัญญาและทฤษฏีโครงสร้าง
ความรู้ ดังต่อไปนี้  

1. ทฤษฎีอภิปัญญา หมายถึงวิธีการหรือขั้นตอนที่จะท าให้การอ่านบรรลุตามเปูาหมายของ
การอ่าน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ ความตระหนักรู้ และการควบคุมกลไกที่ใช้ในกระบวน  
การอ่าน บราวน์, อาร์มบรัสเตอร์ และเบเคอร์ (Brown, Armbruster and Baker)  (1986, citing 
Carrell, et.Al, 1989: 650) กล่าวไว้ว่า  อภิปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจกระบวน   
การทางปัญญาของบุคคลส าหรับในแง่ของการอ่านนั้น อภิปัญญาประกอบด้วย กระบวนการ        
ทางปัญญา 2 ประการคือ การความตระหนักรู้ เกี่ยวกับยุทธวิธีต่างๆในการอ่าน และการควบคุม
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในขณะที่อ่าน ผู้อ่านที่ประสบความส าเร็จ จะมีการวางแผนใช้ยุทธวิธี
ในการอ่านมีการประเมินผลความส าเร็จ ขณะที่กระบวนการอ่านก าลังด าเนินอยู่ และสามารถแก้ไข
วิธีการอ่าน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้  จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ อ่านจะประสบ
ความส าเร็จในการท าความเข้าใจในการอ่านนั้น ผู้อ่านต้องการเรียนรู้ด้วยเองโดยมีความจริงจัง      
ต้องควบคุมตนเองระหว่างการอ่าน และมีการวางแผน ซึ่งต้องอาศัยอภิปัญญาและการใช้กลวิธีที่
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ  

2. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ มีความเชื่อว่า ความรู้ของคนเราจะได้รับการรวบรวมเป็นหน่วยๆ 
เรียกว่า โครงสร้างความรู้   ซึ่งเป็นหน่วยความรู้ที่ได้รับการเรียบเรียงขึ้นจากความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับ
ผู้คน สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ กระบวนการ มโนมติ และสิ่งต่างๆ ที่เป็นพ้ืนฐานให้เกิดการเรียนรู้  
(Rumelhart, 1984) ซึ่งเพียเจต์ Piaget (1970 ) เสนอว่าการเติบโตทางสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน
จัดจ าแนกจ าพวกทางด้านความคิด หรือโครงสร้างความรู้  ซึ่งประกอบไปด้วยมโนมติเกี่ยวกับสิ่งของ
และเหตุการณ์ที่มีคุณลักษณะทั่วไปหรือคุณลักษณะเฉพาะบางประการรวมกัน เมื่อคนเรา              
มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย จะเกิดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จัดจ าพวกไว้
แล้ว ถ้ามีลักษณะผสมกลมกลืนกัน ก็จะเพ่ิมความรู้ใหม่เข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิม (Assimilation) 
แต่ถ้าข้อมูลใหม่นั้นไม่อยู่ในลักษณะความรู้ที่มีอยู่แล้ว ก็จะเกิดการปรับความรู้ด้วยการสร้างโครงสร้าง
ความรู้ขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนโครงสร้างความรู้เก่าด้วยความรู้ใหม่ (Accommodation) โดยวิธีการนี้
โครงสร้างความรู้ที่จัดตั้งขึ้นจะมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น ส่วน เกรฟและโจเอล (Graves and Juel) 
(Graves, Juel & Graves, 1998  อ้างใน วนิดา เหล่าเทิดพงษ์, 2541: 32) ระบุว่า ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้  เป็นมโนมติหนึ่งที่ส าคัญของจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม โดยที่ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจทางด้าน
ความรู้ที่มีอยู่ในสมองของคนเรา และความส าคัญของความรู้เหล่านี้ที่มีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเชื่อ
ว่าความรู้จะถูกรวบรวมในโครงสร้างที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เรียกว่า โครงสร้างความรู้  
(Schemata) และรูมิลฮาร์ต (Rumelhart, 1981: 22-23) กล่าวว่า โครงสร้างความรู้เป็นที่รวบรวม
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ความรู้ของคนเราเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ เหตุการณ์ ล าดับขั้นของเหตุการณ์ การกระท า ล าดับ
ขั้นของการกระท า โดยที่เรามีโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ เราตีความประสบการณ์ไม่ว่าจะ
โดยตรงจากการเผชิญกับสิ่งต่างๆ หรือโดยอ้อมจากการอ่าน โดยการเปรียบเทียบ หรือการจับคู่
ประสบการณ์นั้นๆ เข้ากับโครงสร้างความรู้  ถ้าหากผู้อ่านมีเครือข่ายโครงสร้างความรู้ที่รวบรวมไว้              
อย่างหลากหลาย ก็จะมีความพร้อมสูงในการเลือกดึงมาใช้ ถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
ยิ่งมากก็จะง่ายขึ้นในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้นๆและก็จะยิ่งเรียนรู้ ได้มากขึ้น 
โครงสร้างความรู้จะช่วยอันดับแรกก็คือช่วยให้สิ่งที่อ่านมีความหมาย สามารถเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม พิจารณาความส าคัญของความสัมพันธ์ของข้อมูลในบทอ่าน       
การสรุปโดยนัย และการจดจ า (Anderson & Pearson, 1984) โครงสร้างความรู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการอ่านมี  3 ชนิด ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลก ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเรียบเรียง   
บทอ่าน และความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (Adams & Bruce, 1982 อ้างถึงใน                             
ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน, 2525)  

  จากที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฏีอภิปัญญาและทฤษฏีโครงสร้างความรู้     
ถือเป็นแนวคิดขั้นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ  SQ4R เนื่องจากการจัด    
การเรียนการสอนแบบ SQ4R จะเน้นฝึกฝนการคิดซ้ าๆ ของผู้อ่าน ซึ่งการคิดจะเกิดขึ้นจากการตั้ง
ค าถามในขั้นตอนการตั้งค าถาม  นอกจากนี้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ต้องอาศัยความรู้เดิม
ของผู้อ่าน   ยังส่งผลประโยชน์ในการจัดแผนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการสอนอีกด้วย 

3.1.4 ลักษณะส าคัญของการสอนแบบ  SQ4R    
      พนิตนาฎ  ชูฤกษ์   (2551: 117  -123) ได้กล่ าวว่าการสอนแบบ SQ4R  
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนนั้นให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีต่างๆ เพ่ือช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในการอ่านทั้งสิ้น เช่น ขั้นส ารวจ เป็นการดูแบบผ่านไปอย่างคร่าวๆกวาดสายตาเพ่ือดูข้อมูล
กว้างๆของบทอ่านเพ่ือส ารวจชื่อเรื่อง สารบัญ ค าน า ข้อมูลเ พ่ิมเติมต่างๆเช่น ภาคผนวก  
บรรณานุกรม ค าอธิบาย แผนภูมิ  กราฟ ตาราง หลังจากนั้นส ารวจเปูาหมายของผู้ เขียน               
และในขณะเดียวกันก็เป็นการจับใจความอย่างคร่าวๆ และดูหัวข้อย่อยในแต่ละบท รวมถึงค าถามและ
สรุปใจความท้ายบทแล้วน าไปตั้งค าถาม ซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับใจความส าคัญในบทอ่าน       
โดยค าถามที่ถามนั้น ได้แก่ ใคร อะไร ท าไม อย่างไร และเมื่อไหร่ ซึ่งจะท าให้การอ่านเป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมาย และจับประเด็นที่ส าคัญได้ซึ่งขั้นตั้งค าถามนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
วางแผน ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายในการอ่านด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับแนวคิดอภิปัญญาในการเข้าใจจุดประสงค์ตั้งจุดประสงค์การเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม  
การตัดสินใจและการประเมินความเข้าใจของตน หลังจากนั้นผู้เรียนต้องกลับมาอ่านเนื้อหาซ้ าอีกครั้ง
อย่างละเอียด การอ่านอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นในข้ันนี้เป็นการอ่านเพ่ือค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้ง
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ไว้ และในขั้นนี้หากนึกค าถามอะไรขึ้นได้อีกก็ให้จดบันทึกลงไป แล้วอ่านจนกว่าจะได้ค าตอบนั้น 
สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 225) ได้กล่าว่าการสอนอ่านแบบ SQ4R       
เป็นการอ่านเพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง โดยการตอบค าถามที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย Survey (S)  
Question (Q) Read (R) Record (R) Recite (R) Reflect (R) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้ 
1. Survey  –  S คือ การส ารวจเพ่ือให้เห็นภาพกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพ่ือดูขอบเขตของเนื้อหา
ของข้อเขียนนั้นอย่างคร่าวๆ 2. Question – Q คือ การตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน การตั้ง
ค าถามในขณะที่อ่านจะช่วยให้เราตั้งใจและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่าน 3. Read  –  R คือ การอ่านเพ่ือ
ค้นหาค าตอบให้แก่ค าถามที่ตั้งไว้ ค าที่พิมพ์ด้วยลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ   และภาพประกอบ
ต่างๆซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่อง เมื่อพบค าตอบที่ต้องการ ควรท าเครื่องหมายไว้เพ่ือให้มองเห็นได้ง่าย  
แล้วเขียนค าส าคัญไว้ในที่ว่างด้านข้าง  หรือขอบหนังสือ  แต่ยังไม่ต้องบันทึกข้อความที่ได้จากการอ่าน  
เพราะอาจต้องอ่านข้อเขียนนั้นซ้ าอีกถ้ายังมีปัญหายังไม่เข้าใจดีพอ 4. Record – R คือ  การวิเคราะห์
อ่านซ้ าอย่างรอบคอบ ให้ผู้ เรียนบันทึกข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 บันทึกเฉพาะส่วนที่ส าคัญ         
และจ าเป็น เป็นการบันทึกย่อๆ ตามความเข้าใจผู้เรียน 5. Recite – R  คือ การเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ  ด้วยภาษาตนเอง  ถ้ามีข้อสงสัยไม่แน่ใจในตอนใดตอนหนึ่งให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่                
6. Reflect  –  R คือ การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยใช้เหตุผลสนับสนุน อาจจะท าได้โดยการเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่อ่าน
กับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  
      สรุปว่าการสอนแบบ SQ4R เป็นการสอนที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นตอนได้แก่ ขั้นส ารวจ ขั้นตั้งค าถาม ขั้นการอ่าน ขั้นบันทึกค าตอบ ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ    
และข้ันวิเคราะห์ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่คาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่อง
ที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ าได้ดีและวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ความสามารถในการอ่านได้อย่างมีระบบ    

3.1.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนแบบ SQ4R 
     วิธีสอนแบบ SQ4R ของวอลเตอร์ พอค (Walter Pauk) เป็นการสอนที่ตั้งอยู่บน
รากฐานของแนวคิดทางการเรียนการสอนภาษา คือ ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)    
ที่ได้ปรับปรุงมาจากการสอนแบบ SQ3R ของฟรานซีส พี.โรบินสัน (Francis P. Robinson) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ เป็นการอ่านเพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง โดยการตอบ
ค าถามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R’s มี 6 ขั้นตอนคือ Survey (S) คือการส ารวจ 
Question (Q) คือการตั้งค าถาม Read (R) คือการอ่านอย่างรอบคอบ Record (R) คือการจดบันทึก
Recite (R) คือการสรุปใจความส าคัญ Reflect (R) คือ วิเคราะห์ที่ช่วยสร้างนิสัยในการอ่านได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
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เนื่องจากการสอน เอส คิว ทรี อาร์ และ เอส คิว โฟร์ อาร์ มีลักษณะความเป็นมา
และวิธีการสอนที่เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ SQ4R เพ่ิมขั้นตอนการบันทึก (Record) ขึ้นมา            
และขั้นสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ (Reflect) เพ่ือความเข้าใจที่ดีจึงขอเปรียบเทียบความหมายและ
ความแตกต่างของวิธีสอนแบบ เอส คิว ทร ีอาร์ และ เอส คิว โฟร์ อาร์ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความหมายและความแตกต่างของวิธีสอนแบบ SQ3R และวิธีสอน
แบบ SQ4R 

SQ3R SQ4R ความหมาย 

1. Survey 1. Survey ส ารวจ 

2. Question 2. Question ตั้งค าถาม 
3.Read 3.Read อ่าน 

- 4. Record จดบันทึก 

4. Recite 5. Recite อ่านจ า 
5. Review - ทบทวน 

 6. Reflect วิเคราะห์ 
 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ  (2545  :  226)  ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรม
ไว้  ดังนี้  
        1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้รู้สึกสบาย              
ไม่เคร่งเครียด เสนอสิ่งจูงใจหรือสิ่งเร้าเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนบทเรียนใหม่ การเสนอเนื้อหาใหม่
ส าหรับการอ่าน ผู้สอนอาจก าหนดให้ผู้เรียนเตรียมมาเองหรือผู้สอนจะเป็นผู้สอนจะเป็นผู้จัดเตรียม      
ก็ได้    
        2. ขั้นสอน ซึ่งกระท าการสอนตามระบบของวิธีการสอนแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอน  
คือ  
              2.1 Survey (S) อ่านอย่างคร่าวๆ เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่องใช้เวลาสั้นๆ  
การอ่านในขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าวๆจะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดเรื่องที่อ่าน
ได้  
              2.2  Question (Q) การตั้งค าถาม เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความ   
อยากรู้อยากเห็น ดังนี้จึงเพ่ิมความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้
เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว และที่ส าคัญก็คือค าถามจะต้อง
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สัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่านในเวลาเดียวกันก็ควรจะต้องถามตัวเองดูว่าใจความส าคัญที่ผู้เขียน
ก าลังพูดถึงอยู่นั้นคืออะไร ท าไมจึงส าคัญ ส าคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง ตอนไหน
และเม่ือไร อย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งค าถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปเป็นไปอย่าง
มีจุดมุ่งหมายและสามารถจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด  
                 2.3 Read (R) การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้นๆช้าอย่างละเอียด    
และในขณะเดียวกันก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือจับใจความ
และจับประเด็นส าคัญๆโดยแท้จริง ขณะที่ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้อีกก็อาจใช้วิธีจดบันทึกไว้ในที่
ว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ            

      2.4 Record (R) ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3  
โดยมุ่งจดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆตามความเข้ าใจ
ของผู้เรียน  
                 2.5 Recite (R) ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษา
ของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่  
                 2.6 Reflect (R) ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านที่ผู้เรียนได้อ่านแล้ว
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผู้เรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องหรือความคิดเห็นไม่สอดคล้อง  
บางครั้งอาจขยายความสิ่งที่ได้อ่านโดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง  
          3. ขั้นสรุปและประเมินผล เมื่อจบข้ันตอนการสอนแบบ SQ4R แล้วถ้าผู้สอนจะต้อง
มีการวัดผลและประเมินผลว่าผู้เรียนได้ความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่ เป็นการประเมินความสามารถ
เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและช่วยผู้ที่เรียนอ่อน โดยอธิบายเพิ่มเติมให้แบบฝึกมากขึ้น หรือส าหรับผู้ที่
เรียนดีก็อาจจะให้แบบฝึกเสริมให้มีทักษะเพ่ิมข้ึนอีกก็ได้ 

ธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม (2559: 1) ได้กล่าวถึงเทคนิคการสอนแบบ SQ4R             
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. กิจกรรมก่อนอ่าน 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ขั้นที่จัดท าให้บรรยากาศรู้สึกสบาย ไม่เคร่งเครียด 
เสนอสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมมาเอง หรือผู้สอนจะเป็นผู้จัดเตรียมก็ได้ เพราะการสอนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้อ่านได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะฉะนั้นสื่อที่น ามาใช้เป็นของจริง 
  2. กิจกรรมขณะอ่าน กระท าการสอนตามระบบวิธีการสอนแบบ SQ4R              
มี 6 ขั้นตอน คือ  

2.1 ขั้นส ารวจ (Survey) ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนส ารวจเรื่องราวที่ได้อ่าน
อย่างคร่าวๆ เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง การอ่านขั้นนี้ไม่ควรเวลานานเกินไป 
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   2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) ขั้นที่ผู้สอนควรตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน 
นักเรียนเพื่อฝึกการตอบค าถาม ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยากเห็น และท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องได้เร็ว 
   2.3 ขั้ น อ่ า น  ( Read)  ขั้ น ก า ร อ่ านข้ อค ว าม ในบทหรื อตอนนั้ น ๆ               
ซ้ าอย่างละเอียด และในขณะเดียวกันก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้เป็นการอ่าน   
เพ่ือความเข้าใจโดยแท้จริงและตอบค าถามท่ีตั้งไว้ 
   2.4 ขั้นบอกค าตอบอีกครั้ง (Record) ขั้นกิจกรรมที่เมื่อผู้เรียนได้ค าตอบ
แล้ว ก็จะจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้อ่านจากขั้นที่ 3 โดยใช้ภาษาของตนเอง เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น   
และสามารถจ าค าตอบนั้นได้ โดยค าตอบนั้นต้องคงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว้ 
   2.5 ขั้นสรุป เป็นขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) ขั้นกิจกรรมที่จัดให้
ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง โดยพยายามใช้ภาษา
ของตนเอง ถ้ายังไม่แน่ใจบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 
   2.6 ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นวิเคราะห์ (Reflect) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์บทอ่านที่ผู้ เรียนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีความคิดเห็นสอดคล้อง          
หรือเห็นแตกต่างไม่เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านทั้งหมด ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนว่าจดจ าหรือเข้าใจเรื่องราวได้มากน้อยแค่ไหน หากส่วนไหนที่ยัง จดจ าไม่ได้   
ก็กลับไปอ่านซ้ า และวิเคราะห์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ชัดเจนและมีความคงทน          
ในการจดจ าอีกด้วย 

3. กิจกรรมหลังอ่าน 
  ขั้นสรุปและประเมินผล หมายถึง เมื่อจบขั้นตอนการสอนแบบ SQ4R แล้วผู้สอน
จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าผู้เรียนได้ความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่ เป็นการประเมิน
ความสามารถเพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและช่วยผู้ที่เรียนอ่อน โดยอธิบายเพ่ิมเติมให้ท าแบบฝึก     
มากขึ้น หรือส าหรับผู้เรียนดีก็อาจจะให้แบบฝึกเพ่ือเสริมให้มีทักษะเพ่ิมข้ึนอีกก็ได้  

พิบูลย์ ตันยบุตร (2557: 30) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน     
แบบ SQ4R มีดังนี้  

1. ขั้นเตรียมความพร้อม จัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุ่มละ 5-6 คน 
พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน       
แบบ SQ4R 

2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง        
ที่จะอ่าน เช่น ให้ดูภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะอ่าน เกมทางการศึกษา และการใช้ค าถาม 
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3. ขั้นสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน         
จับใจความ 

             3.1 นักเรียนส ารวจ (Servey-S) บทอ่าน และอ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าว ๆ  
      3.2 นักเรียนตั้งค าถาม (Question-Q) จากบทอ่าน  
      3.3 นักเรียนอ่านบทอ่านอย่างละเอียด (Read) และค้นหาค าตอบส าหรับ

ค าถามท่ีตั้งไว้  
       3.4 นักเรียนจดบันทึก (Record-R) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านโดยบันทึก

ตามความเข้าใจของตนเอง พร้อมจดบันทึกค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้  
       3.5 ให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญ (Recite-R) โดยใช้ภาษาของตนเอง  
       3.6 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ (Reflect-R) วิเคราะห์ วิจารณ์    

บทอ่านหากข้อมูลที่ส าคัญหายให้นักเรียนกลับไปอ่านซ้ า 
4. ขั้นสรุป นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อเรื่องและวิธีการอ่าน 

ครูตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยค าถาม 
กานต์ธิดา แก้วกาม (2557: 50-51) ได้เสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม จัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุ่มละ 5-6 คน 

พร้อมทั้งชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง       

ที่จะอ่าน เช่น ให้ดูสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่าน เกมทางการศึกษา การใช้ค าถาม 
3. ขั้นสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน         

จับใจความ  
      3.1 นักเรียนส ารวจ (Survey-S) บทอ่าน และอ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ  
      3.2 นักเรียนตั้งค าถาม (Question-Q) จากบทอ่าน 
      3.3 นักเรียนอ่านบทอ่านอย่างละเอียด (Read-R) และค้นหาค าตอบส าหรับ

ค าถามท่ีตั้งไว้  
      3.4 นักเรียนจดบันทึก (Record-R) ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่านโดยบันทึก   

ตามความเข้าใจของตนเอง พร้อมจดบันทึกค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้  
      3.5 ให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญ (Recite-R) โดยใช้ภาษาของตนเอง 
      3.6 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ (Reflect-R) วิเคราะห์ วิจารณ์    

บทอ่าน แสดงความคิดเห็น ครูจะวิเคราะห์ค าถามและค าตอบที่ ได้จากบทอ่าน หากข้อมูลที่ส าคัญ
หายไปให้นักเรียนกลับไปอ่านซ้ า 
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4. ขั้นสรุป นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อเรื่องและวิธีการอ่าน 
ครูตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยค าถาม 

สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R 

การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบ 
SQ4R  

ฟรานซีส  
พี.โรบิน

สัน 
 (1964) 

วอลเตอร์
พอค  

(1984) 

สุคนธ์   
สินธพานนท์  
 และคณะ   
(2554) 

พิบูลย์  
ตันยบุตร  
(2557) 

กานต์ธิดา   
แก้วกาม 
(2557) 

ธารทิพย์  
แก้วเหลี่ยม  

(2559) 

ผู้วิจัย 

1. ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน   

       

2.  ขั้นสอน          
2.1 Survey  (S)   
อ่านอย่างคร่าวๆ 

       

2.2 Question  (Q) 
การตั้งค าถาม    

       

2.3  Read  (R)   
การอ่านข้อความ
ในบทหรือตอน
นั้นๆ 

       

2.4 Record  (R)   
ให้ผู้เรียนจดบันทึก
ข้อมูลต่าง  ๆ   

       

2.5  Recite  (R)   
ให้ผู้เรียนเขียนสรุป
ใจความส าคัญ   

       

2.6  Reflect  (R)   
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์  
วิจารณ์ บทอ่าน 

       

3.  ขั้นสรุปและ
ประเมินผล   
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สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R หมายถึง การออกแบบ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในการอ่าน โดยให้ผู้ เรียน               
ใช้ความสามารถในการคิดขณะที่อ่าน เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านดังนี้  

    1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          2.1 ขั้นส ารวจ (Survey) 
          2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 
          2.3 ขั้นอ่าน (Read) 
          2.4 ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)     

                     2.5 ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
          2.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
     3. ขั้นสรุปและประเมินผล 

3.1.6 ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
     สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 227) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบ  

SQ4R ว่าผู้เรียนได้ฝึกอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านโดยการตั้งค าถามไว้
ล่วงหน้าให้รู้ว่าหลังการอ่านแล้วต้องรู้อะไร สามารถสรุปใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ที่อ่านได้ ส่วนจิตรา ชัยอมฤต (2539: 25) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ SQ4R สรุปได้ว่าวิธี
สอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นวิธีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผน นอกจากนั้นสุนทร อุตมหาราช (2547: 48) กล่าวว่า
วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นกระบวนการอ่านที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดี 
ตลอดจนการตั้งค าถามจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน เพราะการตั้งค าถามเป็นแนวทางให้
ผู้อ่าน อ่านเนื้อหาที่อยู่ในขอบเขต ท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
      สรุปได้ว่าการสอนแบบ SQ4R ช่วยให้ผู้เรียนจับใจความส าคัญได้เร็ว เข้าใจเนื้อหาที่
มีความยากได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนจดจ าเรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จักการคาดเดาค าถามที่จะพบและไม่
จ าเป็นต้องกลับไปวิเคราะห์อีกครั้ง เพราะสรุปใจความส าคัญทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบันทึก      
และเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วย  

3.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
      3.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ได้มีนักวิชาการให้
ความหมายไว้หลายท่าน ซึ่งได้ประมวลสังเคราะห์ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน ดังนี้   
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โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, 
แปลโดยรุ่งนภา นุตราวงศ์, 2555: 54) และวิจารณ์ พานิช (2556: 21) ได้ให้ความหมาย              
ของการจัดการเรียนเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่คล้ายคลึงกัน คือ น าสิ่งที่เดิมเคยท าในชั้นเรียน  
ไปท าที่บ้าน และน าสิ่งที่ เคยถูกมอบหมายให้ท าที่บ้านมาท าในชั้นเรียนแทน โดยแมกเมฮอน 
(McMahon, 2013: อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556: 2) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้          
แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ิมเติม คือ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก
การบ้านที่ได้รับผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้น
ปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้ร่วมมือกับเพ่ือนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้    
ความช่วยเหลือชี้แนะ วิจารณ์ พานิช (2556: 21) ได้เพ่ิมเติม คือ เรียนวิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่
โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาให้เป็น
ความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง เกิดทักษะที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 2 

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สามารถสรุปได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การกลับด้านห้องเรียน จากเดิมที่เคยให้นักเรียน
เรียนเนื้อหาความรู้ที่โรงเรียน ท าการบ้านที่บ้าน กลับด้านห้องเรียนโดยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาความรู้
ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ ดีวีดี วีดีโอ และซีดี แล้วมาท าการบ้านที่โรงเรียน ซึ่งการบ้านที่เคยมอบหมาย
ให้นักเรียนฝึกท าเองนอกห้องเรียนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียนโดยครูเป็นผู้คอย
แนะน า ให้ความช่วยเหลือในการท าภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

บทบาทของครูและนักเรียน 
  โจนาธาน เบอร์มานน์ และอาร์รอน แซมส์ (Jonathan Bergman Aaron Sams, 
2012: 17 – 41 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช 2556: 21) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูและนักเรียน          
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ดังนี้ 
  บทบาทของครู 
  1. ครูมีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่กลับด้านคือ แทนที่สอนวิชาหน้าชั้นเรียน 
เปลี่ยนเป็นการสอนหน้ากล้องวีดิทัศน์ 
  2. เวลาที่โรงเรียน ครูท าหน้าที่เป็นครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือ
ประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการนั้นนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมาในสมอง      
และในหัวใจ ก่อนประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง 
  บทบาทของนักเรียน 
  1. นักเรียนมีวิธีการเรียนที่กลับด้านคือ ใช้เวลาเรียนเนื้อหาที่บ้าน โดยผ่านการดู    
วีดิทัศน์ที่บ้ าน ขณะที่ดูวีดิทัศน์  ต้องขจัดสิ่ งรบกวนสมาธิ  ได้แก่  ปิดโทรศัพท์  ไอแพ็ด ทีวี              
และตัวรบกวนอ่ืนๆ รู้จักหยุดวีดิทัศน์ หรือดูบางตอนซ้ า  โดยการดูวีดิทัศน์นักเรียนสามารถหยุด      
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และกรอกลับเพ่ือจดบันทึกประเด็นส าคัญหรือค าถาม แนะน าให้ไปศึกษาวิธีจดบันทึกแบบ Cornell 
ส าหรับน ามาใช้ตอนกลางคืน นักเรียนทุกคนได้ดูวีดิทัศน์สาระวิชาที่จะเรียนในวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งจด
ประเด็นส าคัญ จดค าถาม หรือส่วนที่ไม่เข้าใจ 
  2. กิจกรรมกรรมการเรียนที่โรงเรียน โดยการท าการทดลองหรือเป็นกิจกรรมค้นคว้า 
โครงงานหรือกิจกรรมแก้ปัญหาหรือการทดสอบ 
  จากบทบาทของครูและนักเรียนในจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
สามารถสรุปได้ว่า ครูมีหน้าที่ในการท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้      
นอกห้องเรียน ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้นครูยังท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการแนะน า
ช่วยเหลือนักเรียนในการท าภาระงานที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนมีหน้าที่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยการศึกษา
เนื้อหาผ่านสื่อวีดิทัศน์ แล้วน ากลับมาท ากิจกรรมตามภาระงานที่ก าหนดที่โรงเรียน 

3.2.2 ลักษณะของห้องเรียนกลับด้านและเรียนให้รู้จริง  
โจนาธาน เบอร์มานน์ และอาร์รอน แซมส์ (Jonathan Bergman Aaron Sams, 

2012: 17 – 41 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช 2556: 48) กล่าวว่า ลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน มีดังนี้ 
    1. สอนให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง เมื่อใช้ห้องเรียนกลับด้าน       

และเรียนให้รู้จริง บรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนไป ชีวิตครูเปลี่ยนไป และพฤติกรรมของเด็ก           
ก็เปลี่ยนไป ในห้องเรียนแบบเดิมนักเรียนนั่งฟัง รับค าสั่งและรับถ่ายทอด แล้วตอบข้อสอบเพ่ือพิสูจน์
ว่าตนได้เรียนรู้ สภาพเช่นนี้ได้ผลต่อเด็กส่วนน้อยเด็กอีกจ านวนหนึ่งหมดความสนใจ และหลุดไปจาก
กระบวนการเรียนรู้ แต่ในห้องเรียนแบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริง นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเอง การเรียนไม่ใช่สิ่งที่กระท าต่อนักเรียน แต่กลายเป็นสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของเป็นผู้กระท า 
และจะเป็นทักษะที่ติดตัวตลอดไป เมื่อกลับด้านห้องเรียนในช่วงแรกเด็กอาจไม่คุ้นและอาจต่อต้าน   
แต่เมื่อด าเนินการไประยะหนึ่ง เด็กจะเห็นคุณค่าและจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตน        
อย่างขมีขมัน 

2. ท าให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  
ห้องเรียนกลับด้านและเรียนให้รู้จริง เป็นวิธีท าให้การเรียนเป็นกิจกรรมเฉพาะตัว

ของเด็กแต่ละคนที่มีกิจกรรมเรียนรู้แตกต่างกันในห้องเรียนเดียวกันเวลาเดียวกัน และเด็กแต่ละคน
เรียนด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน และครูก็ดูแลเด็กด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกันได้ โดยมีมาตรฐานขั้นต่ า
ไว้ก ากับเด็กที่เรียนช้าและไม่ถนัดในวิชานั้น นักเรียนที่มีความถนัดและตั้งใจเรียนต่อทางใดทางหนึ่งก็
จะได้รับการส่งเสริมให้เอาดีด้านนั้นยิ่งๆข้ึน    

    3. การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของห้องเรียน ในห้องเรียนแบบเก่าครูเป็นจุดสนใจ   
ของห้องเรียน แต่ในห้องเรียนกลับด้านและเรียนให้รู้จริงจุดสนใจอยู่ที่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้หรือยังไม่รู้  
ในห้องเรียนแบบนี้ นักเรียนมาเข้าห้องเรียนพร้อมกับเปูาหมายของการเรียนรู้ ครูเป็นผู้จัดสิ่งของ
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ห้องเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียน รวมทั้งช่วยแนะน าให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้
ของตน ห้องเรียนเปลี่ยนจากที่รับถ่ายทอด (ความรู้) มาเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือการเรียนรู้      
และเพ่ือแสดงว่าตนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างรู้จริง นักเรียนอยู่ในสภาพเป็นเจ้าของ
กระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงผู้รับถ่ายทอดสาระเปลี่ยนห้องเรียน (classroom) เป็นพ้ืนที่ส าหรับ    
การเรียนรู้ (learning space)        

    4. การเรียนรู้แบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริงให้บริการ feedback แก่เด็กในทันที 
และลดเอกสารที่ครูต้องท า การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือ feedback  แก่เด็กในทันทีที่เด็กท า
กิจกรรมในห้องเรียน ช่วยให้เด็กได้รู้ความก้าวหน้าในการเรียนของตนทันทีและครูก็ไม่ต้องตรวจ
การบ้านกองโตนักเรียนจะเอาชิ้นผลงานมาคุยกับครูเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประเด็นหลักของ     
การเรียน ครูจะตรวจสอบความเข้าใจและความเข้าใจผิดของเด็กไปพร้อมๆ กัน ครูให้คะแนนได้ใน
ชั่วโมงเรียน และสามารถปรึกษาหรือวางแผนการเรียนที่จ าเป็นขั้นต่อไปเพ่ือช่วยให้เข้าใจชัดขึ้น   
หรือเพ่ือขจัดความเข้าใจผิด เด็กที่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว และแสดงความหัวไวในเรื่องนั้น ครูก็สามารถ
พูดคุยเพ่ือร่วมกันวางแผนการเรียนขั้นต่อไปเพ่ือให้ท้าทายยิ่งขึ้น เข้าใจได้ลึกและมีมุมมองที่กว้าง   
และเชื่อมโยงยิ่งขึ้น มีคอมพิวเตอร์ทดสอบความเข้าใจบทเรียนให้นักเรียนสอบเอง แล้วได้รับคะแนน
สอบในทันที นักเรียนกับครูสามารถวิเคราะห์ค าตอบร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจ ครูจะเห็นประเด็นที่
นักเรียนมีความเข้าใจผิดซ้ าๆกันหลายคน และน ามาปรับปรุงบทเรียนของตนได้และน ามาใช้ออกแบบ
การเรียนซ่อมได้ จุดส าคัญของวิธีการเรียนแบบใหม่คือนักเรียนจะมีความรู้ เรื่องนั้นถูกต้อง           
และเพียงพอส าหรับเป็นพ้ืนความรู้สู่บทเรียนต่อไป  

    5. การเรียนแบบรู้จริง ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนเสริมในชั้นเรียนตามปกติ      
มีนกัเรียนบางคนไม่ผ่านการทดสอบในรอบแรก ซึ่งหากเป็นชั้นเรียนตามปกติ การสอนก็ด าเนินต่อไป 
และนักเรียนที่เรียนไม่ทันก็จะค่อยๆ ล้าหลังยิ่งขึ้นๆ จนเบื่อเรียนแต่ในห้องเรียนแบบรู้จริง นักเรียน   
จะเรียนเรื่องเดิมใหม่จนกว่าจะรู้จริง และครูก็จะรู้ว่าจะต้องช่วยเหลือนักเรี ยนคนใดในเรื่องใด         
คือครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายคน เมื่อนักเรียนที่เรียนอ่อนเหล่านี้ได้แก้ความเข้าใจผิดของตน         
ก็จะสามารถเรียนบทเรียนต่อไปได้คล่องแคล่วขึ้น 

   6. การเรียนแบบรู้จริงเปิดช่องให้นักเรียนเรียนรู้สาระด้วยหลากหลายวิธี โดยใช้
ทฤษฎี UDL (Universal Design for Learning) ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก
เรียนด้วยวิธีที่ตนถนัดที่สุด เช่นบางคนชอบเรียนจากวดีทัศน์ บางคนชอบเรียนจากต าราเรียน บางคน
ชอบค้นจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ครูก็ส่งเสริมท าให้เด็กรู้สึกมีอิสระ และรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องของ
ตนเอง เป็นความรับผิดชอบของตนเอง การเปิดอิสระให้เด็กได้เลือกวิธีเรียนนี้ ช่วยให้เด็กค้นพบวิธี
เรียนที่ให้ผลดีที่สุดต่อตนเอง คือได้ฝึกทักษะการเรียนรู้นั่นเอง เมื่อเปิดอิสระเช่นนี้ นักเรียนจะทดลอง
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วิธีการต่างๆหลากหลายแบบ บางคนชอบเรียนไปก่อนล่วงหน้า บางคนชอบท าแบบฝึกหัด บางคน
ชอบท าแล็บ ก็ได้เรียนตามแบบท่ีตนชอบ  

    7. การเรียนแบบรู้จริงเปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู้ได้หลากหลายแบบ การสอบ
แบบเดิมก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่วิธีการทดสอบภูมิรู้ที่เหมาะต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นักเรียน
บางคนอาจแสดงความรู้ความเข้าใจได้ดีโดยการตอบข้อสอบตามปกติ แต่บางคนอาจแสดง        
ความเข้าใจได้ดีกว่า โดยการอภิปรายด้วยวาจากับครู หรือบางคนชอบการทดสอบโดยน าเสนอด้วย 
PowerPoint  หรือบางคนอาจเขียนเรียงความอธิบายความเข้าใจ ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือ            
มีนักเรียนขอท าวิดีโอเกมเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจวิชาของตน และเมื่อครูอนุญาตนักเรียนก็ท า
ให้ครูแปลกใจในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียนคนนี้  

    8. การเรียนแบบรู้จริงเปลี่ยนบทบาทของครู ครูได้ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อศิษย์มาก
ที่สุด เพ่ือช่วยให้เวลาในห้องเรียนเป็นเวลาที่ศิษย์เกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง  

    9. การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน ไม่ใช่รับจ้าง         
มาโรงเรียน โดยทั่วไปนักเรียนมาโรงเรียนโดยหวังได้เกรด ผ่านการท่องจ าเนื้อวิชา ไม่ใช่หวังได้เรียนรู้
นักเรียนในชั้นเรียนแบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริง จะเริ่มต้นด้วยความไม่พอใจวิธีเรียนแบบใหม่      
ที่ไม่ถ่ายทอดวิชาให้โดยตรง แต่ในที่สุดเด็กเหล่านี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นเด็กที่มีทักษะแห่ง          
“นักเรียนรู้” 

    10. วิธีเรียนแบบรู้จริงจัดซ้ าง่าย ขยายขนาดชั้นเรียนง่าย และจัดให้เหมาะต่อเด็ก
เป็นรายคนได้ง่าย ห้องเรียนแบบนี้เริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านนอกที่เป็นโรงเรียนเล็ก ไม่มีเครื่องมือ     
ครบครัน และเริ่มต้นที่ชั้นเรียนเคมี ซึ่งถือเป็นวิชาอันตราย ที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อเด็ก      
แต่ก็ท าได้ส าเร็จในโรงเรียนบ้านนอก   

   11. วิธีเรียนแบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริงช่วยเพ่ิมเวลาพบหน้าระหว่างครู       
กับศิษย์ เมื่อเริ่มการเรียนวิธีนี้ผู้ปกครองเด็กบางคนเป็นห่วงว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์จะลดลง         
ซึ่งในทางเป็นจริงกลับตรงกันข้าม ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มี
คุณค่าต่อการเรียนรู้ของศิษย์มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น และความเครียดลดลง          
เพราะเด็กเข้าถึงเนื้อหาได้เม่ือต้องการ 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์  

    12. การเรียนแบบรู้จริงช่วยให้นักเรียนทุกคนอยู่กับการเรียน หลักการเรียนแบบ 
brain-based มีว่า “สมองที่พัฒนา คือสมองของคนที่ก าลังท างาน” ในห้องเรียนแบบเดิม ผู้ที่ท างาน
คือครู แต่ในห้องเรียนแบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริง ผู้ท างานคือนักเรียน   

    13. การเรียนแบบรู้จริงท าให้การลงมือท าเป็นการเรียนแบบที่เหมาะต่อเด็กแต่ละ
คน ในการเรียนแบบเดิม การเรียนในห้องปฏิบัติการท าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และท าพร้อมๆ กัน ซึ่งดู
เสมือนว่าเป็นชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก แต่เมื่อมองจากมุมของการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนรู้แบบ
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กลับด้านและเรียนให้รู้จริง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบที่เหมาะต่อเด็กแต่ละคนในชั้น เรียนวิชาเคมี    
ครูใช้เวลาช่วงแรกอธิบายเรื่องข้อพึงระวังด้านความปลอดภัย แล้วปล่อยให้นักเรียนทดลองทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง โดยครูคอยช่วยเหลือแนะน าเป็นรายคน   

    14. ชั้นเรียนแบบรู้จริงช่วยให้เด็กติดตามการสาธิตของครูอย่างใกล้ชิดชั้นเรียนวิชา
เคมี ที่มีการสาธิต “จุดไฟเผาครู” นักเรียนทุกคนได้ลองเป็นผู้ “จุดไฟเผาครู”   

    15. ชั้นเรียนแบบกลับด้านห้องเรียนและเรียนให้รู้จริงเปิดโอกาสให้ครูช่วยเหลือ 
นักเรียน ที่จริงการเรียนรู้แบบนี้คือการเรียนรู้ที่ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งที่คิดขึ้น           
เป็นการน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้แบบ UDL, Mastery learning, Project-based learning, 
objective/standard-based grading, educational technology ผสมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่   
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์  

3.2.3 การใช้เวลาในชั้นเรียน 
  โจนาธาน เบอร์มานน์ และอาร์รอน แซมส์ (Jonathan Bergman Aaron Sams, 
2012: 17 – 41 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช 2556: 27) ได้กล่าวถึงการใช้เวลาในชั้นเรียนดังนี้  

ในการเรียนที่เน้นการบรรยายและถ่ายทอดเนื้อหาของบทเรียนเป็นหลักนั้น ท าให้
เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยส าหรับตอบข้อสงสัย หรือท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนจะมีแนวโน้ม   
ให้ความส าคัญกับการจดจ าในสิ่งที่ผู้สอนถ่ายทอดมากกว่า แต่ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้     
แบบห้องเรียนกลับด้านสัดส่วนการใช้เวลาในชั้นเรียนจะเปลี่ยนไป เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้ท า
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดเกี่ยวกับแนวคิดหลักหรือแก่นของความรู้นั้นๆ (Core Concept)      
ช่วยให้ครูผู้สอนทราบว่าผู้เรียนต้องการความรู้หรือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนใด ต้องการค าชี้แนะ
อย่างไรบ้าง บรรยากาศในห้องเรียนลักษณะนี้ดีกว่าการมุ่งบรรยายสาระ ความรู้ที่ผู้สอนต้องการให้
ครบถ้วนตามแผนการสอนในลักษณะของการสื่อสารทางเดียว แต่ไม่สามารถสร้างส่วนร่วมหรือดึงดูด
ความสนใจจากผู้เรียน ฉะนั้นเหตุผลประการหนึ่งที่น่าสนใจของห้องเรียนกลับด้าน  คือการเรียน     
การสอนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากกิจกรรมที่ให้ฝึกฝนนั้นจะช่วยให้ผู้สอนจะรู้    
ผลตอบรับว่านักเรียนมีความรู้มีทักษะอะไรจากการเรียนไปแล้วดังที่คาดหวังไว้หรือไม่ได้เป็นอย่างดี  

3.2.4 ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดิมกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 4) กล่าวว่า แนวคิดของห้องเรียนกลับด้าน มีบทสรุป

เปรียบเทียบให้เห็นถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (flipped Learning)       
กับแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
นั้น จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ได้ด้วยตัวตนเองด้านทักษะ ความรู้  ความสามารถ          
และสติปัญญาของบุคคลตามอัตราความสามารถทางการเรียน แต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่สุดจัดให้
ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปัจจุบันและเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
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นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทางด้านความคิด และวิธีการปฏิบัติซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่คุณ   
จะเป็นผู้สร้างความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้เรียนในลักษณะของครูเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการสอน   
แบบกับฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูอย่างสิ้นเชิง คือครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้                 
แต่จะท าบทบาทเป็นติวเตอร์หรือครูที่จะเป็นผู้จุดประกาย และสร้างความสนุกสนานในการ เรียน
รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ 
 ต่อไปนี้ขอกล่าวถึงเปรียบเทียบด้านตัวอย่างของกิจกรรมและเวลาระหว่างการเรียน
แบบเดิมกับห้องเรียนกลับด้าน ดังแสดงให้เห็นจากตารางท่ี 9  
 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาที่ใช้ในการสอนแบบเดิมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
การจัดการเรียนรู้แบบเดิม การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

กิจกรรม warm up 5 นาท ี กิจกรรม warm up 5 นาที 

วิเคราะห์การบ้านของคืนก่อน 20 นาท ี ถามตอบเรื่องวีดีทัศน์ 10 นาท ี
บรรยายเนื้อหาวิชาใหม่ 30 - 45 นาท ี กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายหรือนักเรียน

คิดเอง 75 นาท ี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายหรือนักเรียน
คิดเองหรือห้องทดลองแล็ป 20 - 35 นาท ี

 

 
ที่มา: วิจารณ์ พานิช, ครูเพ่ือศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน. 2556, 27. 

ในห้องเรียนจะเริ่มเวลา 35 นาที ส าหรับท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการแนะน า     
วิธีท าแบบฝึกหัด ร่วมกัน 2-3 ข้อ แล้วปล่อยให้นักเรียนท าเอง แนะน าวิธีใช้คู่มือเฉลยค าตอบ 
แบบฝึกหัด เป็นต้นครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการไม่ใช่ท่องจ า หัวใจคือ ครูเน้นท าหน้าที่ช่วย
แนะน าการเรียนของเด็กไม่ใช่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
ทั้งชั้น เป็นปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน 

สรุปได้ว่า การใช้ เวลาในชั้นเรียนนั้น ครูจะใช้ส าหรับมีปฏิสัมพันธ์สองทาง          
กับนักเรียน ท าให้เด็กที่เรียนช้าได้รับการเอาใจใส่ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน         
ส่วนนักเรียนจะมีเวลามากขึ้นในการท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ แนะน า
จากครูผู้สอน 

3.2.5 สื่อการเรียนการสอน 
  รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2556: 6) และวิจารณ์ พานิช (2556: 36) ได้กล่าวถึงสื่อการเรียน
การสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในท านองเดียวกัน กล่าวคือ การท าวีดิทัศน์
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บทเรียน ครูอาจเป็นผู้ด าเนินการจัดท า หรือใช้วีดิทัศน์ที่จัดท าขึ้นไว้แล้ว สิ่งที่ครูต้องค านึงถึง          
ในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน คือ ผู้เรียนต้องมีโอกาสอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
กันในการดูวิดีโอ การท าวีดิทัศน์ต้องมีการวางแผนบทเรียน แล้วจึงถ่ายท า ตามด้วยการตกแต่งแก้ไข 
แล้วจึงน าวีดิทัศน์ออกเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าดูได้ โดยอาจเอาขึ้นไว้ในเว็บไซต์ หรือเว็บ YouTube 
ส าหรับนักเรียนที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้ ไว้ใน server ของโรงเรียน ส าหรับ
นักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แต่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลด       
จาก server โดย flash drive, ipod หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ และน ากลับไปดูจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
หรืออาจต้องจัดท าเป็นแผ่น  DVD แจกนักเรียนที่บ้านเข้าเน็ตไม่ได้ ที่ส าคัญที่สุด คือ วีดิทัศน์       
ต้องไม่ยาว คือควรยาวเพียง 10 – 15 นาทีเท่านั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
   การตรวจสอบการดูวีดิทัศน์ของนักเรียน 
   เพ่ือให้มั่นใจว่านักเรียนดูวีดิทัศน์ที่มอบหมาย ครูได้มอบหมายให้นักเรียนท างาน   
จากการดูวีดีทัศน์ คือ จดโน้ต ซึ่งอาจท าได้หลายลักษณะ คือจดบนกระดาน หรือโพสต์ความคิดเห็น
ลงในบล็อก หรือส่งอีเมลล์ถึงครู นอกจากนั้นควรให้นักเรียนตั้งค าถาม ซึ่งเป็นข้อสงสัยจากการดูวิดีโอ
ที่นักเรียนไม่ทราบค าตอบ เพ่ือมาถามครูในชั้นเรียน 
   จากสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดห้องเรียนกลับด้าน สามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ครู
ต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน คือ ผู้ เรียนต้องมีโอกาส            
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันในการดูวีดิทัศน์ที่บ้าน ซึ่งผู้สอนอาจผลิตขึ้นมาเองหรือใช้วีดิทัศน์          
ที่ผู้ อ่ืนจัดท าไว้แล้วก็ได้ แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนดู วีดิทัศน์มาจากบ้านหรือไม่        
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

ขั้นตอนการสร้างห้องเรียนกลับด้าน 
  พรพรรณ กู้มานะชัย (2013: 11) กล่าวว่า การสร้างห้องเรียนกลับด้านมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1. ค้นหาหลักสูตรหรือชั่วโมงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมจะสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ซึ่งควรเป็นส่วนของเนื้อหาที่อาศัยความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า เนื้อหาที่ต้องมีการฝึกฝน           
หรือที่ต้องใช้กระบวนการคิด เนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ เป็นต้น 
  2. เลือกรูปแบบของการใช้ความรู้ ในห้องเรียน เช่น การเรียนกลุ่มย่อย          
(small group learning) การเรียนแก้ไขโจทย์ปัญหา (problem – based learning) หรือการเรียน
เป็นทีม (team – based learning) 
  3. การเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือแนะน าแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ผู้สอนอาจเริ่มจากสื่อการเรียนรู้เท่าที่มีอยู่และค่อยพัฒนาเพ่ิมขึ้นได้ และช่วยให้ค าแนะน าผู้เรียนใน
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การค้นคว้าเพ่ิมเติม สื่อการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 3.1 ส่วนของเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษา    
ด้วยตนเองต้องเป็นเนื้อหาที่กระชับ ในรูปแบบต่างๆ 3.2 ใช้เวลาไม่นาน ส าหรับผู้ เรียนที่มี
ความสามารถปานกลางควรใช้เวลาไม่นานกว่า 2 ชั่วโมง 
  4. ต้องชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจว่า การเรียนในชั่วโมงนี้มีลักษณะอย่างไร ต้องเตรียม
ตัวอย่างไรก่อนเข้าห้องเรียน และในห้องเรียนจะมีกิจกรรมใด 
  5. ควรมีกระบวนการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาความรู้มาก่อนเข้าเรียน 
ได้แก่ ตอบค าถามสั้นๆ ช่วงเริ่มเรียน และอาจมีการเก็บคะแนนเพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษา 
  6. เมื่อจบการเรียนต้องมีการสะท้อนกลับ (reflection) สิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่นักศึกษา  
   3.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2557: 8) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้
ห้องเรียนกลับด้าน มีทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative assessment) ซึ่งเป็นฐานส าคัญ       
ในการ พัฒนาและสร้ า งความรู้ ค ว าม เข้ า ใจแก่นั ก เรี ยน และการประเมินผลรวบยอด          
(Summative assessment) เพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามจุดประสงค์       
การเรียนรู้ที่เป็นเปูาหมายหรือไม่ การวัดและประเมินผลมีความยืดหยุ่นหลากหลายทั้งรูปแบบ วิธีการ 
และระยะเวลา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง   
   1. วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสดงร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงถึงการเรียนรู้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ ชิ้นงาน การเขียน การพูด ฯลฯ 
เพ่ือรับการประเมนิและพิสูจน์ให้ครูเห็นว่า เขาได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว 
   2. วัดและประเมินผลซ้ า นักเรียนบางคนอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบ       
หรือประเมินนครั้งแรก ดังนั้นอาจจัดสอบหรือประเมินผลหลายครั้งส าหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ หรือแม้บางคนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วแต่ยังไม่พอใจในผลงานของตนเอง ก็สามารถ
เข้ารับการประเมินซ้ าได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น 
   3. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวัดและประเมินผล ด้วยเหตุที่การวัดและประเมินผล    
อาจต้องด าเนินการหลายครั้งในระยะเวลาที่แตกต่างกัน จึงอาจจ าเป็นที่ต้องท าแบบทดสอบหลายชุด    
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกข้อสอบและตรวจให้คะแนนจะช่วยลดภาระงานของครูเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับทราบผลได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียนตามศักยภาพผู้เรียน 
   4. ใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หลังการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนจะมา
พบครู เพื่อสนทนาซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เข้าใจและยังไม่เข้าใจ ถ้าหากนักเรียนมีผลการประเมินที่พิสูจน์
ให้เห็นว่าเขามีความรู้ความเข้าใจบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว ครูก็ช่วยนักเรียนวางแผน    
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การเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ล าดับต่อไป ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถบรรลุตามจุดประสงค์        
ครูก็พิจารณาว่ามีสิ่งใดที่เขาต้องได้รับการพัฒนาและวางแผนซ่อมเสริมให้ตรงกับความต้องการ     
ของผู้เรียนแต่ละคน 
   นอกจากนั้น วิจารณ์ พานิช (2556: 61) กล่าวว่า สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม 
เราต้องการระบบประเมินที่ประเมินความเข้าใจของเด็กอย่างแม่นย า ค าถามคือครูรู้ได้อย่างไร       
ว่าศิษย์ได้เรียนรู้อย่างรู้จริงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของวิชา และถ้านักเรียนคนใดยังเรียนรู้
ไมไ่ด้ตามท่ีก าหนดจะท าอย่างไร เทคโนโลยีไอซีทีสมัยใหม่คือค าตอบ 
   การประเมินเพ่ือปรับปรุง (Formative Assessment) ครูที่มีประสบการณ์สูง      
จะสามารถบอกได้ทันทีว่าเด็กคนไหนยังไม่เข้าใจเรื่องอะไร เมื่อครูเดินไปรอบๆ ห้องเรียนแบบ      
กลับด้านและเรียนให้รู้จริง ครูจะลองสอบถามบางค าถามแก่นักเรียนบางคน และรีบแก้ความเข้าใจผิด  
ให้ครูจะมีวิธีช่วยเหลือศิษย์แตกต่างกัน บางกรณีครูจะช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ แต่ในบางกรณี      
ครูจะปล่อยให้เด็กใช้ความพยายามช่วยเหลือตนเอง การเรียนที่ดีไม่ใช่การเรียนแบบได้รับการปูอน
สาระความรู้ นักเรียนที่ช่วยตัวเองได้ควรได้เรียนแบบช่วยตัวเอง เพราะจะเรียนรู้ได้ลึกและเชื่อมโยง
กว่า แต่เด็กที่เรียนอ่อนก็ต้องได้รับ ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมผู้เขียนมอบให้นักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบการประเมินเพ่ือยืนยันการเรียนรู้ของตนเองว่าได้บรรลุการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์แล้วจะพิสูจน์โดยวิธีใดก็ได้ ส าหรับเด็กที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ ครูก็จะเข้าไป
ประเมิน และหาประเด็นที่เด็กยังไม่เข้าใจ แล้วจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือซ่อมเสริมความเข้าใจเป็น
รายคน คุณประโยชน์ของการทดสอบแบบ Formative เป็นเสมือน GPS ของการเรียนรู้ที่คอยบอกว่า 
การเรียนรู้ด าเนินไปถูกทางหรือไม่การทดสอบแบบ Formative และ Feedback แก่นักเรียนทันที 
ช่วยให้เด็กเรียนได้อย่างถูกทางไม่เดินผิดทาง 
   การสอบแบบได้-ตก (Summative Evaluation) นี่คือการสอบเพ่ือดูว่าเด็กบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  หรือไม่ โดยที่ครูต้องก าหนดว่าเกณฑ์สอบผ่าน -ไม่ผ่าน คืออะไร         
โดยก าหนดเกณฑ์ “รู้จริง” ว่าต้องผ่านร้อยละ 75 ของข้อสอบ โดยที่ตอนออกข้อสอบ ครูก าหนด
ความยากง่ายของข้อสอบให้เด็ก ที่ได้เรียนรู้ “ความรู้ที่จ าเป็น” (Essential Knowledge) ทั้งหมด    
จะสอบได้  ร้ อยละ 75 ส่ วน อีกร้ อยละ  25 ตอบได้ ด้ วยความรู้ ส่ วนที่ เ ลย  ความจ า เป็ น                 
(Nice  to  know) เด็กท่ีสอบได้ไมถ่ึงร้อยละ 75 ต้องเรียนเสริมแล้วสอบใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
   จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน      
กลับด้าน สามารถสรุปได้ว่า มีทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative assessment) ซึ่งเป็นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน และการประเมินผลรวบยอด 
(Summative assessment) เพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามจุดประสงค์       
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การเรียนรู้ที่เป็นเปูาหมายหรือไม่ การวัดและประเมินผลมีความยืดหยุ่นหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง   

3.2.7 ประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2557: 10) และวิจารณ์ พานิช (2556: 24) ได้กล่าวถึงข้อดี    

และคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งสามารถน ามาสังเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 
  1. เหมาะส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน ที่นักเรียนสมัยใหม่ชอบใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่า

เป็นการน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัล ดังนั้นการน าสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียน จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการดู
วิดีโอสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนเองได้ ท าให้เด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพัก
สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้  

3. มีความยืดหยุ่น ช่วยเหลือนักเรียนที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้มีกิจกรรมมาก ดังนั้น     
จึงต้องเข้าไปช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวิธีวีดิทัศน์ออนไลน์ ช่วยให้เด็ก
เรียนไว้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักการจัดเวลาของตนเอง  

4. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามการเรียนที่เรียน
แบบออนไลน์ การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียน
และนักเรียนพบปะกับครูห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียน      
แบบออนไลน์และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและเพ่ิมบทบาทของครูให้ เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) เพ่ือน (Friend) เพ่ือนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  

5. ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ ในชั้นเรียนปกติเด็กเหล่านี้
จะถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับด้านจะได้รับเอาใจใส่จากครูมากท่ีสุดโดยอัตโนมัติ  

6. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีเด็กที่มี
ความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอน      
แบบห้องเรียนกลับด้าน จะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือนด้วยกันก็เห็นด้วย
จุดแขง็ของแต่ละคน 

7. ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรียน  
ที่ ค รู จั ด ประสบการณ์ ขึ้ น มานั้ น  ผู้ เ รี ยนสามารถที่ จ ะช่ ว ย เหลื อ เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น                       
ได้เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งค รูหรือท างานให้เสร็จ         
ตามก าหนด เป็นการเรียนเพ่ือตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันจะเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ 
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน          
เป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนของครู โดยน าใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เหมาะส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน 
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเ พ่ิมขึ้น               
มาใช้ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่งช่วยเหลืองานเด็กเรียนอ่อน ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนให้ขวนขวาย
หาความรู้ ช่วยให้ความรู้ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียน           
ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองได้ 

จากข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) สามารถสรุปขั้นตอน
การจัดกิจกรรมได้ดังนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2556: 57) 

ขั้นเตรียมความพร้อม 
1. แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเรื่องการเรียนแบบใหม่ 2. สอนวิธีดูและจัดการ   

วีดิทัศน์ 3. ก าหนดให้นักเรียนตั้งค าถามที่น่าสนใจ 4. วางรูปแบบห้องเรียนแบบกลับด้านและเรียนรู้
ให้จริง 5. ให้เด็กได้จัดการเวลาและงานของตนเอง 6. ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือกันเอง 7. สร้างระบบ
ประเมินที่เหมาะสม 8. สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ 9. สร้างเครื่องช่วยการสอบเพ่ือผลได้-ตก 

ขั้นการจัดกิจกรรม 
1. จัดกิจกรรม warm up  2. ถามตอบเรื่องวีดิทัศน์ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครู

มอบหมายหรือนักเรียนคิดเอง 
3.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยผูว้ิจัย

ได้มีล าดับขั้นตอน โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ประชุมผู้ปกครองเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้           

บทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้อง เรียน    
กลับด้าน 2. สอนวิธีการดูและการใช้วีดิทัศน์อย่างถูกต้อง 3. ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญให้แก่
นักเรียน 4. ฝึกการจดบันทึก 5. ฝึกการตั้งค าถาม    
 หลังจากเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการสอนในครั้งแรกแล้วมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 
ดังตารางที่ 10 
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ตารางที ่10 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่บ้าน) 

        1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
        2. ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line      
และดีวิดี   
        3. ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 

2. การเรียนในชั้นเรียน        

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและ
พร้อมที่จะเรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากที่บ้าน 
          ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพื่อส ารวจบทอ่าน
เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
อยากรู้อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
  2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                 2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้น
สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจาก
ค าถาม ที่ตั้งไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถาม
ที่สงสัยอยากรู้ให้จดบันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามที่ตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญ       
อย่างย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน         
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ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

              5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านด้วยภาษาของตนเอง หาก
มีข้อสงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก
การอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
            ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหา 
อุปสรรคและสิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป    
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สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 สรุปวิธีสอน/เทคนิคการสอนในขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน/เทคนิคการสอน/แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

SQ4R ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 

ขั้นการจั ดการ
เรียนรู้ 

  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(เรียนรู้ที่บ้าน)   
       1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และเนื้อหา  
        2. ผู้ เรียนศึกษาเรียนรู้          
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
YouTube, Line และ ดีวิดี  
        3. ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจาก
เรื่ องที่ อ่ านพร้อมตั้ งค าถามคนละ         
1 ค าถาม 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน การเรียนในชั้นเรียน 
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ่ า น ที่ ค รู ใ ห้ ท า        

เป็นการบ้านจากเรื่องที่ศึกษาจากสื่อ     
วีดิทัศน์ การตั้งค าถาม การตอบค าถาม 
สรุปใจความส าคัญที่โรงเรียนโดยมีครู
ท าหน้าที่ เป็นโค้ช (Coach) คอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลา
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นส ารวจ (Survey)  

ขั้นตั้งค าถาม (Question) 
ขั้นอ่าน (Read) 

ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 

ขั้นวิเคราะห์ (Reflect)  

ขั้นสรุปและประเมินผล 
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4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวีดิทัศน์ 

4.1 ความหมายของวีดิทัศน์ 

ค าว่า “วีดิทัศน์ วิดิโอ เทปโทรทัศน์ หรือภาพทัศน์” มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน          
ตามที่ราชบัณฑิตสถาน (2546 : 374) บัญญัติขึ้น หมายถึง แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ที่ใช้บันทึก
สัญญาณภาพและสัญญาณเสียง นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมายของค าว่า “วีดิทัศน์” ไว้ดังนี้  

แฮนสัน (Hanson. 1987 : 12) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง กระบวนการที่น าเสนอภาพ    
และเสียงในรูปแบบบันทึกและการท าซ้ าโดยใช้แถบวีดิทัศน์  

จิรพรรณ พีรวุฒิ (2533 : 8) ได้สรุปว่า เทปวีดิทัศน์ หมายถึง การสังเคราะห์ที่เคลือบด้วย
สารแม่เหล็ก สามารถบันทึกสัญญาณภาพและเสียงได้ ผ่านกล้องโทรทัศน์โดยใช้เครื่องบันทึกภาพ    
หรือจากเครื่องรับโทรทัศน์โดยตรง แล้วสามารถน ามาเล่นกลับหรือถ่ายทอดออกมาได้โดยเครื่อง
บันทึกภาพซึ่งเครื่องบันทึกภาพจะท าให้ภาพและเสียงปรากฏที่เครื่องรับโทรทัศน์ 

บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ (2534 : 179) ให้ความหมายว่า วีดิทัศน์ หมายถึง กระบวนการบันทึก
หรือเก็บสัญญาณทางด้านภาพและสัญญาณทางเสียงไว้ในสื่อกลางที่เป็นวัสดุทางแม่เหล็กไฟฟูา     
รวมไปถึงกระบวนการถ่ายทอดภาพและเสียง โดยผ่านอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ผู้รับด้วย 

ส่วนเทปวีดิทัศน์ (Video tape) หมายถึงวัสดุที่บันทึกหรือเก็บสัญญาณภาพและเสียง     
หรือข้อมูลอ่ืนใดที่ต้องการไว้ในรูปของเส้นแรงแม่เหล็ก มีลักษณะคล้ายกับแถบบันทึกเสียงนั่นเอง    
เนื้อแถบวีดิทัศน์ท าด้วยสาร Polyester ที่บาง แต่เหนียว แข็งแรง ไม่ยึด ด้านล่างฉาบด้วยสาร 
Antistatic Carbon เพ่ือปูองกันไฟฟูาสถิตที่จะเกิดขึ้นบนเนื้อเทปวีดิทัศน์ขณะเดินผ่านหัวแม่เหล็ก 

สันทัด ภิบาลสุข (2525 : 20) อธิบายว่า “วีดิโอ” แปลตามศัพท์เทคนิค หมายถึง “ภาพ” แต่
“วีดิโอเทป” เป็นที่รู้จักกันดีในขณะนี้อาจแปลได้ว่า “เทปบันทึกภาพ” หรือ “เทปโทรทัศน์”         
นั้นหมายถึง 2 กรณี คือ 1. เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ หมายถึง เครื่องเล่นเทปโทรทัศน์ที่ใช้ได้       
ทั้งบันทึก (Record) และเล่นเทป (Playback) ออกทางเครื่องรับโทรทัศน์ (TV Receiver)              
2. เทปภาพ หมายถึง เทปโทรทัศน์ทั้งชนิดม้วนและชนิดตลับ (Cassette) สื่อการสอนเทปโทรทัศน์ 
หมายถึง แถบบันทึกภาพ เทปโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือเป็นบทเรียนโดยเฉพาะ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้มากขึ้นจากความหมายที่กล่าวมานั้น 
สรุปได้ว่า วีดิทัศน์ หมายถึง สื่อที่น าเสนอทั้งภาพและเสียงโดยถ่ายทอดผ่านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างความบันเทิง ให้ความรู้ ข่าวสาร รวมไปถึงการให้ผลทางด้านความรู้สึก 
อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ต่างกันออกไป และสามารถ
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย 
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จากความหมายดังที่กล่าวในข้างต้น สรุปได้ว่าวีดิทัศน์ หมายถึง วัสดุที่บันทึกหรือเก็บ
สัญญาณภาพและเสียงไว้ในรูปของเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งส่งภาพและเสียงโดยเครื่องส่งและเครื่องรับ
อิเล็กทรอนิกส์ จะท าให้เกิดภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นบนจอของเครื่องรับภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพที่
เคลื่อนไหวได้ มีสีสันสวยงามเหมือนธรรมชาติ นอกจากนี้วีดิทัศน์ยังสามารถส่งสัญญาณไปยังสถานีที่
อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วท า ให้ผู้ดูเกิดการรับรู้และเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

4.2 ประเภทของรายการวีดิทัศน์ 

ประเภทของรายการวีดิทัศน์ สามารถแบ่งในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (วสันต์ อติศัพท์. 2533 : 15 
; กิดานันท ์มลิทอง. 2536 : 181) 

      4.2.1 รายการโทรทัศน์เพ่ือการค้า (Commercial television : CTV) เป็นรายการ     
เพ่ือความบันเทิงและธุรกิจโฆษณา 

      4.2.2 รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (Educational television : ETV) เป็นรายการ
เพ่ือความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางวิชาการ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โดยไม่จ ากัดความรู้ของผู้ชมหรือเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป 

      4.2.3 รายการโทรทัศน์เพ่ือการสอน (Instructional television : ITV) เป็นรายการ    
ที่จัดขึ้น ตามหลักสูตรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสนอบทเรียนแก่ผู้เรียนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้เรียนอาจเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ในรูปแบบของการศึกษา
ทางไกล โทรทัศน์เพ่ือการสอนนี้รวมการแพร่ภาพและเสียงทั้งในระบบวงจรปิดและวงจรเปิด         
เช่น การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและของมหาวิทยาลัยรามค าแหงหรือการเรียน    
ในห้องเรียน โดยใช้รายการศึกษาและการสอนที่บันทึกไว้ในวีดิทัศน์เพ่ือให้ผู้เรียนชมแล้วบรรลุถึง
จุดหมายในการเรียน 

      4.2.4 รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาปกติ (Formal education program)          
เป็นรายการที่ให้การเรียนการสอนในระบบเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
ระดับอุดมศึกษา 

      4.2.5 ร ายการ โทรทั ศน์ เ พ่ื อกา รศึ กษานอก โ ร ง เ รี ยน (Non–formal 
educationprogram) เป็นรายการเพ่ือให้ความรู้และสารประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชนผู้ที่ไม่มีโอกาส
เข้ามารับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้โดยตรง 

      4.2.6 รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทั่วไป (Informal education program)        
เป็นรายการเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นสารคดีทั่วไป  วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษา     
เป็นต้น 
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4.3 ประโยชน์และคุณค่าของบทเรียนวีดิทัศน์ 

วีดิทัศน์การศึกษาสามารถน าไปผลิตใช้สอนได้ทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศส สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ พิมพ์ดีด จิตวิทยา ฯลฯ และยังมีข้อได้เปรียบที่ว่าสามารถเรียนได้ทุก ๆ ที่ ที่ใดหรือเวลา
ใดก็ได้ เลือกเรียนระดับใดก็ได้อีกด้วย ทั้งในและนอกห้องเรียน สาเหตุที่วีดิทัศน์เข้ามามีบทบาท
แพร่หลายทั่วไปโดยเฉพาะในด้านการศึกษาเนื่องจากวีดิทัศน์ให้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 
(วสันต์ อติศัพท,์ 2533 : 13–14 ; วาสนา ชาวหา, 2533 : 203 และวิภา อุตมฉันท,์ 2538 : 4–8 ;) 

      4.3.1 เป็นสื่อการสอนที่สามารถน า เอาสื่อการสอนหลายอย่างใช้ร่วมกันได้อย่างสะดวก 
เป็นการใช้สื่อที่เรียกว่า "สื่อประสม" ท าให้ได้การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ สื่อประสมที่น ามาใช้ เช่น 
ภาพยนตร์ สไลด์ เทปบันทึกเสียง รูปภาพ แผนภูมิ แผนสถิต ิของจริง หุ่นจ าลองหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

     4.3.2 เป็นอุปกรณ์การสอนที่ส าคัญในการสอน และการเรียนของนักเรียนโดยใช้ได้กับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย 

     4.3.3 เป็นแหล่งวิทยาการอันสมบูรณ์ เนื่องจากวีดิทัศน์เป็นแหล่งเผยแพร่การสอนไปได้
ไกลและกว้างขวาง ช่วยท า ให้นักเรียนมีโอกาสรับประสบการณ์จากบทเรียนที่ครูได้เลือกสรรแล้ว    
เป็นอย่างด ี

     4.3.4 ช่วยปรับปรุงการสอนของครูประจ าชั้น ครูประจ าการสามารถจดจ าตัวอย่างหรือ
กลวิธีในการสอนที่ดี หรือในแขนงที่ตนไม่ถนัดจากครูที่สอนในวีดิทัศน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ             
ในแต่ละสาขาวิชานั้นแล้วน าไปปรับปรุงการสอนของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีท าให้
เกิดผลดีแก่นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 

      4.3.5 ใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล ในบทเรียนที่มีการแสดงเป็นตัวอย่างวิชาการ           
ที่มีการปฏิบัติจริง ๆ เช่น การทดลองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ดนตรี ศิลปขับร้อง 
ละครหรือการแสดงกิจกรรมในวิชาอ่ืน ๆ ผู้เรียนจากวีดิทัศน์สามารถเรียนได้ดีเช่นเดียวกับเรียนจาก
คร ู

       4.3.6 ใช้สอนกับนักเรียนจ านวนมาก บทเรียนทางวีดิทัศน์ที่ครูสอนเพียงคนเดียว    
อาจถ่ายทอดไปยังนักเรียนจ านวนมาก เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ หรือสอนพร้อม ๆกันหลายห้องนับว่า
เป็นการประหยัดด้านเวลา อุปกรณ ์ครูผู้สอนและด้านการเงินเป็นอย่างมาก 

       4.3.7 บันทึกภาพที่สามารถน า มาดูย้อนกลับได้ทันที ท า ให้เหมาะแก่การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ในการฝึกอบรมต่าง ๆ ได้ด ีเช่น การฝึกพูด การฝึกสอนหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 

       4.3.8 มีอิทธิพลทางจิตใจต่อผู้ชม ท าให้เหมาะแก่การใช้เป็นเครื่องมือสร้างค่านิยม   
ต่าง ๆ แก่ผู้ชม 
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        4.3.9 สามารถใช้ผสมผสานกับสื่อชนิดอ่ืนๆได้ ท าให้สร้างคุณค่าการเรียนรู้ได้อย่างสูง 
เช่น เมื่อน า มาต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ หรือเครื่องเล่นแผ่น
บันทึกภาพจะช่วยท าให้ปฏิสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนกับสื่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

        4.3.10 สามารถแสดงสิ่งที่ส าคัญ ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนโดยใช้เทคนิค      
การถ่ายใกล้ (Close up) ซึ่งในสภาพความเป็นจริงไม่สามารถกระท า ได้ สามารถน า เอาสิ่งที่อยู่ไกล
ตัวผู้เรียนมาสู่ผู้เรียนได้ โดยการบันทึกภาพจากภาพยนตร์ 

        4.3.11 น าเสนอโสตทัศนูปกรณ์แบบเก่า เช่น หุ่นจ าลอง กราฟ ภาพถ่าย วิทยุ
ภาพยนตร์ โดยน า มาบันทึกลงในเทปวีดิทัศน์ ซึ่งจะท า ให้การน า เสนอด้วยภาพและเสียงได้พัฒนาถึง
จุดสูงสุดในรูปของสื่อโทรทัศน์และวีดิทัศน์นั่นเอง 

        4.3.12 เปิดใช้ง่ายไม่ต้องปิดไฟให้ห้องมืด เพียงการปรับปุุมสองหรือสามปุุมก็สามารถ
เริ่มต้นการรับชม 
                4.3.13 ภาพที่เกิดจากจอโทรทัศน์สามารถที่จะควบคุมและก าหนดว่าจะให้ผู้ดูได้รับรู้
และสนใจในสิ่งที่ต้องการจะให้รู้ได้ในเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโทรทัศน์และถ้ามี        
การน าเอาโทรทัศน์เข้าไปใช้ในการเรียนการสอนผู้เรียนก็จะสามารถเรียนรู้ได้มากข้ึน 

สรุปได้ว่า วีดิทัศน์การสอนมีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญมากต่อการศึกษาและการเรียน      
การสอนในปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะพิเศษและจุดเด่นดังที่ได้กล่าวแล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริม
ให้มีการผลิตวีดิทัศน์การสอนด้านการเรียนการสอนกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของวีดิทัศน์เป็นพ้ืนฐานประกอบกับการน า เทคโนโลยีสมัยใหม่ของคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้         
ในการผลิตวีดิทัศน์การสอน ก็จะท าให้ได้บทเรียนวีดิทัศน์การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

4.4 รูปแบบของบทเรียนวีดิทัศน์ 

บทเรียนวีดิทัศน์ประกอบด้วยรูปแบบ ความยาวของรายการที่เหมาะสม และแนวคิดเกี่ยวกับ
ละคร ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ ดังนี้ 

      4.4.1 รูปแบบ (Format) หมายถึง วิธีการและลีลาในการน า เสนอเนื้อหาสาระ       
และสิ่งที่อยู่ในรายการ โดยมีผู้จัดรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาไว้ ดังนี้ (จิตร ภักดีรัตน์,  
2539 : 423–426) 

4.4.1.1 รูปแบบพูดหรือบรรยายคนเดียว (Monologue) เป็นรายการที่มีผู้ปรากฏ
ตัวพูดคุย กับผู้ชมเพียงหนึ่งคน รายการจะน่าสนใจเมื่อผู้ด าเนินรายการมีความรู้และมีความสามารถ
ในการพูดและเสนอเนื้อหาสาระต้องมีภาพหรือภาพยนตร์ประกอบ 
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4.4.1.2 รูปแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน      
เป็นอย่างน้อย โดยมีผู้ถามและผู้สนทนา แสดงความคิดเห็น ประเด็นที่น าเสนอและแลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็นได ้

4.4.1.3 รูปแบบการอภิปราย (Discussion) เป็นรายการที่มีผู้ด าเนินการอภิปราย
หนึ่งคนปูอนประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คนซึ่งผู้อภิปราย    
แต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นต่าง ๆ โดยอาจเสริมหรือแย้งกับคนที่พูดก่อนได้ 

4.4.1.4 รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์และผู้ให้
สัมภาษณ์ มีความยาว 30 นาท ีหรือเป็นสัมภาษณ์ขนาดสั้นๆ ที่จะน า ไปใช้เป็น ส่วนหนึ่งของรายการ
ประเภทอ่ืนได ้

4.4.1.5 รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz program) เป็นรายการที่จัดให้มี      
การแข่งขันระหว่างคนหรือกลุ่มของผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหารายการแบบนี้
อาจจัดอยู่ในลักษณะที่ท า ให้ผู้ชมรายการมีส่วนร่วมด้วย 

4.4.1.6 รูปแบบรายการสารคดี (Documentary program) เป็นรายการที่ให้
ความรู้และการศึกษาได้ดีมาก เพราะเสนอเป็นภาพควบคู่กับเสียงบรรยายตลอดรายการโดยมีพิธีกร
หรือไม่มีพิธีกรก็ได้  

3.4.1.7 รูปแบบละคร (Drama) เป็นรายการที่เสนอเรื่องราวต่างๆด้วยการจ าลอง
สถานการณ์เป็นละครมีการก าหนดผู้แสดง จัดสร้างฉากการแต่งตัวและแต่งหน้าให้สมจริง           
และใช้เทคนิคการละครเสนอเรื่องราวให้เหมือนจริงมากที่สุด  ใช้ได้ทั้งรายการบันเทิงและรายการ   
เพ่ือการศึกษา 

3.4.1.8 รูปแบบสารละคร (Docu-drama) เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบ สารคดี
เข้ากับรูปแบบละคร หรือการน าละครมาประกอบรายการที่เสนอสาระบางส่วนมิใช่เสนอเป็นละครทั้ง
รายการ เพ่ือให้การศึกษาความรู้และแนวคิดในเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ต้องมีผู้ด าเนินรายการสรุปอธิบาย
หรือขยายสาระที่ชมจากส่วนที่เป็นละครเสมอ 

3.4.1.9 รูปแบบสาธิตและการทดลอง (Demonstration) เป็นรายการที่เสนอ    
“วิธีท า” หรือ “กระบวนการ” เพ่ือให้ผู้ชมได้แนวทางที่จะน า ไปใช้จริง เช่น รายการประดิษฐ์       
งานฝีมือต่าง ๆ รายการปรุงอาหาร ฯลฯ 

4.4.1.10 รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and music)  
4.4.1.11 รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live program) เป็นรายการที่ถ่ายทอด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น เช่น กีฬา งานราชพิธีหรืองานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ 
3.4.1.12 รูปแบบนิตยสาร (Magazine program) เป็นรายการที่เสนอรายการ   

หลายเรื่องหลายสาระ และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน 
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       4.4.2 ความยาวของรายการโทรทัศน์ ความยาวของรายการที่จะน า เสนอนับว่า      
เป็นองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับความพอเหมาะกับผู้ชมแต่ละวัยซึ่งมีแนวดังนี้ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 
2531 : 21–25 ; วิภา อุตมฉันท,์ 2538 : 14) 

4.4.2.1 เด็กอายุระหว่าง 3–6 ขวบ ความยาวของรายการที่น า เสนอ 5–15 นาท ี
4.4.2.2 เด็กโตอายุระหว่าง 7–12 ขวบ ความยาวของรายการ 15–30 นาท ี
4.4.2.3 เด็กวัยรุ่น ความยาวของรายการที่น า เสนอ 30 นาที หรือมากกว่า 
4.4.2.4 เด็กวัยประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 10 ปี) รายการที่น า เสนออยู่ระหว่าง    

10–15 นาท ี
4.4.2.5 เด็กในวัยมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาวรายการประมาณ 15–20 นาท ี
4.4.2.6 เด็กโตหรือผู้ใหญ่ ควรจะมีความยาวของรายการตั้งแต่ 20 นาทีขึ้นไป 

4.5 ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ 

ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ จ า เป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างฝุายผลิตหรือฝุาย
เทคนิคกับฝุายวิชาการและต้องปฏิบัติตามขั้นตอน จึงจะประสบผลส าเร็จตามที่หวังไว้ ดังที่          
ธวัชชัย สันคติประภา (2520 :13–19) ได้เสนอขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ไว้ 13 ขั้น ดังนี้ 

      4.5.1 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นที่ผู้ผลิตรายการจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ     
ในการผลิตรายการ เช่น เนื้อหา เวลา ค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสิ่งต่อไปนี้ คือ 

4.5.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการผลิตให้ชัดเจน 
4.5.1.2 ก าหนดหัวข้อเรื่องให้กระชับรัดกุม 
4.5.1.3 ก าหนดบุคคลเปูาหมายว่ามีใครบ้าง 
4.5.1.4 มีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ เพ่ือความเข้าใจร่วมกัน       

ในวัตถุประสงค์และเปูาหมาย และทุกคนจะต้องทราบถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างแจ้งชัด 
4.5.1.5 ก าหนดตารางการด า เนินงานว่าในแต่ละข้ันตอนจะใช้เวลาเท่าใด เช่น เวลา

ในการผลิตรายการนี้ใช้กี่วัน เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด จะน าเสนอรายการนี้เมื่อใด 
     4.5.2 การรวบรวมเอกสารและรายงานการวิจัย (Collection of materials and 

research) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้ผลิตรายการ รวบรวมต า รา เอกสาร รายงานการวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
และอาจเป็นภาพยนตร์ สไลด์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพ่ือน า มาประกอบในการผลิตวีดิทัศน์ดังกล่าวได้ 

      4.5.3 การคัดเลือกเอกสารชุดต่าง ๆ (Selection of materials) ต ารา เอกสารรายงาน
การวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนภาพยนตร์และสไลด์ที่รวบรวมมา เพ่ือเลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
จะต้องใช้ในการเขียนบท ส่วนที่ไม่เก่ียวข้องก็แยกต่างหาก 
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     4.5.4 การเขียนบทวีดิทัศน์ (Scenario writing) บท หรือที่เรียกว่า Script หมายถึง
เอกสารที่เขียนขึ้น เพ่ือใช้ในการถ่ายท า เทปวีดิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยถ้อยค า ลักษณะ และบทบาท
ของภาพและเสียง ทั้งสามส่วนนี้จะแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เอกสารต่าง ๆตลอดจน
ภาพยนตร์ หรือสไลด์ ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วนี้ ผู้เขียนจะน า สิ่งเหล่านี้มาก าหนดเป็นภาพ      
และเสียงเป็นเรื่องเป็นราวตามท่ีได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

      4.5.5 การเตรียมการเพ่ือบันทึกรายการวีดิทัศน์ (Preparation for video recording) 
ในขั้นนี้เป็นขั้นที่เราต้องเตรียมเพ่ือการบันทึกภาพ ตามตารางที่ได้ก าหนดไว้ วัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้   
มีอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถ่ายท าท่ีไหนในห้องสตูดิโอหรือนอกสถานที่ หากมีการถ่ายท า 
นอกสถานที่ควรจะมีผู้ไปดูสถานที่ที่จะถ่ายท า และนัดแนะกับผู้เกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้อง       
ในการด าเนินงานวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการผลิตรายการวีดิทัศน์  ได้แก่ กล้องวีดิทัศน์           
(video camera) เครื่องบันทึกภาพ (video tape recorder) เทปบันทึกภาพ (video tape)       
เทปบันทึกเสียง (audio tape) เครื่องบันทึกเสียง (tape recorder) ไมโครโฟน (microphone) 
อุปกรณ์แสงไฟ (lighting equipment) จอภาพ (monitor) ขาตั้งกล้อง (tripod) แบตเตอรี่ 
(battery) หูฟัง (earphone) สายและท่ีต่อต่าง ๆ (cables and connectors) 

     4.5.6 การเตรียมการเกี่ยวกับศิลปกรรม (Art work) ในการผลิตรายการวีดิทัศน์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีงานเกี่ยวกับศิลปกรรม เช่น ชื่อเรื่อง ผลิตรายการ ภาพวาด วัสดุ กราฟิก แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนสถิติ ตลอดจนสิ่งประกอบฉากต่าง ๆ 

     4.5.7 การเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุส า หรับใช้ในการสาธิต (Equipment and material 
for demonstration) ในกรณีที่มีการสาธิต หรือมีการใช้วัสดุอุปกรณ์แสดงในเนื้อหานั้น ผู้ผลิต    
ควรค านึงว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ประกอบการสาธิต จะหาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นได้มาจาก   
ที่ไหนบ้าง ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะด า เนินการถ่ายท า 

     4.5.8 การบันทึกภาพ (Video recording) เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เตรียมเรียบร้อย         
ก็ถึงเวลาที่ต้องบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาในบทวีดิทัศน์ 

      4.5.9 การตัดต่อ (Editing) หลังจากที่บันทึกภาพได้ตามต้องการแล้ว น าภาพต่างๆ     
มาตัดต่อเป็นเรื่องราวตามบทวีดิทัศน์ ไว้โดยใช้เครื่องตัดต่อภาพ (Editing machine) 

      4.5.10 การบันทึกเสียง (Sound recording) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่เสียงต่าง ๆ จะถูกบันทึก
เข้าไปในเทปวีดิทัศน์ตามบทนั้น เช่น เสียงค า บรรยาย ดนตรีประกอบ และเสียงอ่ืนๆ 

      4.5.11 การทดลองฉาย (Preview) เมื่อวีดิทัศน์ได้ถูกตัดต่อและบันทึกเสียงต่าง ๆ     
ตามบทท่ีก าหนดไว้แล้ว ก็น า วีดิทัศน์ดังกล่าวมาเสนอรายการโดยให้ผู้ร่วมงานทุกฝุายได้ชมพร้อมกัน 
ทั้งนี้เป็นการตรวจสอบและวิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
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      4.5.12 การน า ไปใช้ (Utilization of program) เมื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวได้เสนอให้บุคคล   
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างของบุคคลเปูาหมายชมและแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็น าวีดิทัศน์ดังกล่าว
ไปเสนอกับกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นการเสนอในห้องเรียนหรือห้องอบรม 

      4.5.13 การประเมินผล (Evaluation) เมื่อฉายวีดิทัศน์ดังกล่าวแล้วก็ควรมีการประเมิน
เพ่ือท า ให้ทราบว่ากลุ่มเปูาหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นกลุ่มเปูาหมาย     
มีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการถ่ายท า การแสดง การสาธิต(ถ้ามี) การด าเนินเนื้อหา การตัดต่อ 
ศิลปกรรม ดนตรีและเสียงประกอบ ซึ่งผลจากการประเมินนี้ ผู้ผลิตก็สามารถน า ไปใช้ปรับปรุง
รายการวีดิทัศน์ และอาจใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดิทัศน์ในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 

ส่วนการเขียนบทวีดิทัศน์ที่ดีนั้น ก่อนอ่ืนควรแปลเรื่องราวที่ต้องการผลิตเป็นบทเรียน       
วีดิทัศน์ออกมาเป็นนามธรรมเสียก่อน โดยการเขียนออกมาเป็นภาพที่แน่นอน เรียกว่า การมองเห็น 
(Visualization) และกระบวนการน า ภาพมาใช้ (Picturization process) หรืออาจเขียนเป็นแผ่น   
ล าดับเรื่องราว (Story board) ก็ได้ ตลอดจนการใช้เทคนิคการเปลี่ยนภาพระยะภาพ มุมของภาพ    
ในแต่ละภาพออกมาอย่างชัดเจน (จันทร์ฉาย เตมิยาคาร, 2532 :98–101) 

4.6 การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์ 

บทเรียนวีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นนั้นจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลาย ๆ ประการด้วยกัน การเขียนบทวีดิทัศน์ที่ดีถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้บทเรียนวีดิทัศน์    
ที่สร้างขึ้นมามีคุณภาพ การเขียนบทวีดิทัศน์ ถือได้ว่าเป็นการน า เอาความคิดสร้างสรรค์มาท าให้    
เป็นรูปธรรมขั้นหนึ่งก่อน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในรายการจะด าเนินไปอย่างไร โดยแสดง      
ให้เห็นทั้งลักษณะภาพที่จะปรากฏค า บรรยายหรือบทสนทนาซึ่งผู้เขียนบทจะต้องจินตนาการออกมา
ว่าจะน า เสนออย่างไรดี ดังนี้ (วสันต์ อติศัพท,์ 2526 :120–121) 

          4.6.1 การเขียนเค้าโครงบท (Treatment) ซึ่งเป็นบทหรือเค้าโครงย่อ ๆ ว่า
เหตุการณ์ในรายการจะด า เนินไปอย่างไร รายการจะน่าดูหรือไม่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการวางเค้าโครง
เรื่องเช่นกัน 

          4.6.2 การเขียนล า ดับเรื่อง (Story board) ในขั้นนี้ส า หรับผู้เขียนบทที่มี        
ความละเอียด อาจจะวาดภาพคร่าว ๆ ของแต่ละภาพ ว่าจะเป็นไปอย่างไรบ้าง ช่วยให้ตัวเอง       
และคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนบทต้องการได้ดีขึ้น 

           4.6.3 การเขียนบท (Script writing) เป็นการน า เอาเค้าโครงบทที่วางไว้มาขยาย   
ให้เป็นบทโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่ล า ดับภาพ กล้องและลักษณะภาพ ค า บรรยาย/บทสนทนา ตลอดจน
เสียงประกอบอ่ืน ๆ ในบางกรณีผู้เขียนบทอาจจะยังไม่ระบุลักษณะภาพและกล้องที่ใช้เอาไว้         
โดยจะมาระบุในตอนซ้อมกับกล้องโทรทัศน์จริง ๆ และเลือกลักษณะภาพตอนนั้นเลย แต่อย่างไร      
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ก็ตามหากมีการออกแบบเวทีไว้ก่อนขั้นนี้ ควรจะระบุลักษณะภาพและกล้องไปเลย เพราะสะดวกใน
การซ้อม ท าให้การด า เนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว การแก้ไขอาจมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

           4.6.4 เขียนร่างบท (Draft script) เป็นการเขียนร่างออกมาตามประเภทของบท 
           4.6.5 การเขียนเอกสารประกอบบท (Paperwork) เช่น รายชื่อผู้ปฏิบัติงานสิ่งที่

ต้องการทางเทคนิค เช่น แสง เสียง ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ซึ่งจะมีความส าคัญ                 
ต่อการปฏิบัติงาน 

          4.6.6 ทดสอบต้นร่างและปรับปรุงบท (Tryout and revision) น าบทมาอ่าน     
ออกเสียงเพ่ือดูลีลาและช่วงเวลา อาจให้ผู้ร่วมงานอ่านและวิพากษ์วิจารณ์ แล้วน า ข้อคิดมาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น จากนั้นจึงน าบทโทรทัศน์ไปให้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเขียนบทโทรทัศน์หรือบทวีดิทัศน์นั้น มีความส าคัญ     
ต่อการถ่ายท าวีดิทัศน์มาก บทเรียนวีดิทัศน์จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับการเขียนบท 
ดังนั้นผู้สร้างบทเรียนวีดิทัศน์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในล า ดับขั้นตอนของการเขียนบทวีดิทัศน์ 
เพ่ือการถ่ายท าวีดิทัศน์จะได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4.7 ความส าคัญของเสียงในการผลิตรายการวีดิทัศน์ 

เสียงในรายการวีดิทัศน์มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาพ เพราะเสียงนอกจากจะช่วยเร่ง
เร้าความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีแล้ว เสียงยังมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ชมสื่อความหมายให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตรายการวีดิทัศน์ต้องการ และกล่าวถึงเสียงกับการสื่อ
ความหมายไว้ว่าในการสื่อความหมายต่อผู้ชมหรือผู้เรียน (Target audience) ด้วยภาพแต่ล าพัง    
อาจไม่สามารถท า ให้ผู้ชมเกิดความเข้าถึงเนื้อหาที่เราต้องการสื่อความหมายอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้  
ยังอาจท า ให้การแปลความหมายหรือตีความหมายไม่ตรงกันหรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า
ผู้เรียนหรือผู้ชมจะมีความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาและตีความหมายตามประสบการณ์พ้ืนฐานของ
แต่ละบุคคล ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความหลากหลายอย่างยิ่ง เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่ช่วย            
ในการสื่อความหมายของภาพได้ชัดเจนขยายความในเนื้อหาของเรื่องราว  สร้างความสมจริงสมจัง   
แห่งเนื้อหา สร้างอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมหรือผู้เรียนในการผลิตรายการวีดิทัศน์นั้น  เสียงจัดเป็น
องค์ประกอบหลักในการให้ข่าวสารข้อมูลวีดิทัศน์มีองค์ประกอบในด้านภาพและเสียง มีค าพูดที่กล่าว
กันว่าภาพเพียงภาพเดียวอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าค าพูดถึงพันค า  แต่ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่นในปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่พลิกผันด้านค า พูดหรือถ้อยค า ค าพูดช่วยเพ่ิมความเข้าใจ
จากภาพเพราะจะท าให้มีเปอร์เซ็นต์การรับรู้เพ่ิมขึ้น 
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        4.7.1 เสียงบรรยาย (Narration) การบรรยายเป็นวิธีการใช้เสียงในการให้ข่าวสาร
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพ ผู้ใช้เสียงบรรยายจะอธิบายเหตุการณ์ หรือเชื่อมต่อ
ช่องว่างหรือช่วงของเหตุการณ์ท่ีน าเสนอบนจอให้มีความต่อเนื่อง 

         4.7.2 ค าสนทนา (Dialogue) หมายถึง การพูดกันหรือสนทนากันระหว่างคน 2 คน
หรือมากกว่านั้น หรือการที่คน ๆ หนึ่งพูดในขณะที่คนอ่ืน ๆ ก า ลังฟัง หรือแม้แต่การที่คน ๆ หนึ่งพูด
กับตัวเอง ซึ่งการคิดดัง ๆ นั้นถือเป็นการสนทนากับตัวเอง ซึ่งก็ยังถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการสนทนา 
แต่จะเรียกว่า “การสนทนาภายใน” การสนทนาเน้นความหมายหลักของการบอกเล่าเหตุการณ์
ทั้งหมดด้วย (ใจความ) การล าดับเรื่องราว (เค้าโครงเรื่อง) การบอกกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล
ภายในเรื่อง (การแสดงลักษณะนิสัยของตัวละคร) และการอธิบายถึงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน 
เมื่อไหร่ หรือภายใต้สถานการณ์ใด (บริบท) 

         4.7.3 เสียงดนตรีประกอบ (Background music) เป็นเสียงดนตรีที่ต้องเลือกจาก
แผ่นเสียง เทปหรือคอมแพคดิสก์หรือการเล่นดนตรีที่แต่งขึ้นเพ่ือประกอบการผลิตรายการวีดิทัศน์
โดยเฉพาะในการเลือกดนตรีประกอบจะต้องเลือกดนตรีที่เหมาะสมและเข้ากับบรรยากาศของภาพ   
ที่ใช้ในการบรรยายประกอบภาพนั้นเพ่ือไม่ให้ผู้ชมไม่เกิดความเบื่อหน่ายควรมีเสียงดนตรีประกอบ
คลอไปด้วย โดยเริ่มใช้เสียงดนตรีจากค่อยที่สุดมาจนถึงดังตามล าดับเสียงปกติ เรียกว่า  fade in    
เมื่อเริ่มบรรยายก็ค่อย ๆ ลดระดับเสียงดนตรีให้เบาลงเรื่อย ๆ เรียกว่า fade out จนเสียงดนตรีเงียบ
หายไปหรือคลอเบา ๆ ไปพร้อมกับค า บรรยายเรียกว่า fade under 

          4.7.4 เสียงประกอบ (Sound effect) ได้แก่เสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ได้เป็น
เสียงดนตรี เช่น เสียงเครื่องยนต์ เสียงน ้าไหล เสียงนกร้อง ฯลฯ ซึ่งเมื่อน ามาประกอบกับภาพจะช่วย   
เร่งเร้าความสนใจแก่ผู้ชม และช่วยท าให้ภาพที่น าเสนอมีชีวิตชีวาสมจริงสมจัง 

4.8 หลักการใช้เสียงบรรยายในรายการวีดิทัศน์  

ค าบรรยายเป็นสื่อเชื่อมโยงภาพที่น า มาฉายเข้าไว้ด้วยกัน จึงสมควรที่จะเน้นค าพูดในที่บาง
แห่งให้หนักแน่นและเล่าเรื่องให้กระชับ ค า บรรยายที่ดีนั้นควรเป็นถ้อยค าง่ายๆสั้นๆ และพุ่งตรงเข้าสู่
เปูาหมายไม่ชักช้า ส่วนในด้านภาษาที่ใช้ในการบรรยายควรใช้ภาษาที่ง่ายๆ ไม่จ าเป็นต้องสละสลวย
และข้อความกระชับ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการเขียนไว้ดังนี้ (สุรพล เกียนวัฒนา. 2533 : 113–114 ; 
ยุวยง อนุมานราชธน. 2540 : 34) 

      4.8.1 ค า บรรยายเป็นแต่เพียงการเสริมภาพเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่เป็นค า 
บรรยายที่แข่งกับภาพนั้นๆ เช่น การอธิบายรายละเอียดต่างๆ และการอ้างอิงไปถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏใน
รูปภาพ 
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       4.8.2 ให้อธิบายภาพโดยเฉพาะภาพที่แปลกตามากๆ ทันทีทันใดด้วยค าอธิบายที่ตรง
ไปสู่เปูาหมายมากที่สุด 

       4.8.3 พยายามใช้ค าพูดให้ถูกต้องตามหลักภาษาอย่างเคร่งครัด และผู้ที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้บรรยายนั้นควรพยายามฝึกการอ่านให้เหมือนการพูดตามปกติ 

       4.8.4 ควรจัดให้มีจังหวะของการพูดอย่างเหมาะสม มีการเว้นช่วงการพูดหรือเน้นค า 
พูดเมื่อเห็นสมควร 

       4.8.5 ส านวนกับค า บรรยายควรให้เหมาะสมกับภูมิหลังของผู้ชม 
       4.8.6 ควรเป็นส านวนการเขียนแบบสนทนาที่สุภาพ 
       4.8.7 ควรตรวจทานต้นฉบับค า บรรยายให้เรียบร้อย ต้นฉบับควรสะอาดชัดเจน    

อ่านง่าย 
        4.8.8 เมื่อเขียนค า บรรยายเสร็จแล้วควรลองอ่านประกอบการฉาย เพ่ือตรวจดูว่า

ข้อความการบรรยายตรงกับภาพที่ปรากฏบนจอหรือไม่ 
สรุปได้ว่า วีดิทัศน์การสอนที่ใช้เสียงบรรยายประกอบที่ดีมีประโยชน์ต่อการศึกษา           

และการเรียนการสอนนั้น ค าบรรยายควรเป็นถ้อยค า ง่าย สั้น และสุภาพ ควรมีจังหวะของการพูดที่
เหมาะสม 
 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญ 

 การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนสามารถน าทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ทั้งในสถานศึกษาหรือการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือการก้าวให้ทันวิทยาการใหม่ๆ ที่ก าลังเจริญมากขึ้นในทุกสาขาวิชา มีผู้ให้ความหมายของการอ่าน
จับใจความไว้ต่างๆ ดังที่ 

5.1 ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 

การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่มีความส าคัญในการศึกษาเล่าเรียน เพราะการอ่าน    
จับใจความส าคัญ สามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง          
ส่วนสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543: 88) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า    
การอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจข้อความหรือสารที่ อ่านถึง 4 ขั้นตอน       
คือ การแปลความส าคัญของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสาร การท าความเข้าใจความหมายของค า    
ประโยคและข้อความ การจับใจความส าคัญและแนวคิดของผู้เขียน และกระบวนการคิดที่เกิดขึ้น
ขณะที่ท าความเข้าใจสัญลักษณ์ สอดคล้องกับ ผกาศรี เย็นบุตร (2526: 137) ที่อธิบายความหมาย
ของการอ่านจับใจความ ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นการอ่านเพ่ือเก็บสาระส าคัญของเรื่องที่ อ่าน เช่น             
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เก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่อง เก็บแนวคิดหรือทัศนคติของผู้เขียน เก็บข้อเท็จจริง หรือ
ความรู้สึก อารมณ์ของผู้เขียน 
 สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านเพ่ือท าความเข้าใจข้อความ        
หรือเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยสามารถตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ได้ และสรุปใจความส าคัญจากเรื่อง    
ที่อ่านได ้

5.2 ความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ 

 การศึกษาถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ จะท าให้ทราบว่าท าไมต้องจัด      
การเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญนี้          
มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551 : 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ   
ไว้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้อ่านจะต้องฝึกฝนตนเอง เพ่ือให้สามารถ       
จับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ เพราะจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านท าความเข้าใจกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนน าเสนอมายังผู้อ่าน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน (2552 : 2) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญไว้ว่า                    
การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ         
รวมทั้งการพักผ่อนก็ใช้การอ่านจับใจความเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล 
(2552 : 55) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญที่คล้ายคลึงกันว่า การอ่าน        
จับใจความส าคัญ เป็นหัวใจของการอ่าน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เนื่องจากความรู้ที่ได้จากการอ่าน
ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ การอ่านทุกชนิดทุกรูปแบบไม่ว่าจะมีเนื้ อหาอย่างใด หากจับใจความ
ส าคัญไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน 
 จากความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน เพราะจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านท าความเข้าใจกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่
เขียนน าเสนอมายังผู้ อ่าน ท าให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ อ่าน ซึ่งจะท าให้ผู้ อ่านมีความรู้        
ความเข้าใจ สามารถเก็บใจความของเรื่องและสรุปเรื่องได้ 

5.3 จุดมุ่งหมายการอ่านจับใจความส าคัญ 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548 : 33 – 34) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความส าคัญ
สรุปได้ก็คือ เพ่ือให้การอ่านมีประสิทธิภาพ มีความรู้ส่วนเนื้อหา กระบวนการและเงื่อนไข รวมทั้ง
สามารถปรับใช้สารประโยชน์จากการอ่านได้ ส่วน ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545: 42) ได้กล่าวถึง    
ความมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ ไว้ดังนี้ 1. ให้เข้าใจข้อความที่อ่าน 2. ให้มีนิสัยที่ดี       
ในการอ่าน 3. ให้มีวิจารณญาณที่ดีในการอ่าน 4. ให้มีความรักความสนใจในการอ่านอย่างกว้างขวาง 
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และสม่ าเสมอ 5. ส่งเสริมให้อ่านได้รวดเร็ว นอกจากนั้น สมบัติ มหาเรศ (2523: 49) กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญที่สอดคล้องกันคือ 1. เพ่ือให้นักเรียนอ่านและจับใจความ
ส าคัญได้ ไม่ใช่อ่านเพ่ือเรียนให้จบชั่วโมงเท่านั้น เพ่ือให้กิจกรรมการอ่านมีความหมาย และอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจจะนิยมการอ่านจากเอกสารแบบฝึกหัด ที่ครูเตรียมมาโดยเฉพาะ 2. ให้ผู้อ่านสามารถบอก
รายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านว่ามีสาระอะไรบ้าง 3. อ่านเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าแนะน า        
4. ฝึกการใช้สายตาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ นิยมฝึกทักษะในการอ่านและตอบค าถาม 5. อ่านเพ่ือ
สรุป หรือย่อได้ว่าเรื่องที่อ่านนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร 6. อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ ท านายว่าเรื่องที่
อ่านนั้นจะลงเอยไปในรูปใด 7. อ่านและท ารายงานต่อได้ 8. อ่านเพ่ือหาความจริง และแสดงข้อคิด
ประกอบได ้

สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความส าคัญ คือ เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านและมีความรู้     
ความเข้าใจถึงวิธีการจับประเด็นหรือเนื้อหาที่ส าคัญของเรื่อง แล้วสามารถจับใจความส าคัญ เพ่ือที่จะ
น าวิธีการอ่านจับใจความส าคัญไปฝึกฝนจนเกิดความรวดเร็วในการอ่าน และที่ส าคัญคือ เพ่ือให้น า
ประโยชน์จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

5.4 ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 

 กรมวิชาการ ( 2542 : 4) กล่าวว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญเป็นความเข้าใจ
ในการอ่าน ซึ่งจะดีหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
  5.4.1 การเข้าใจความหมายของค า ถ้าเข้าใจความหมายของค าศัพท์ชัดเจนและ
กว้างขวาง ย่อมช่วยให้เข้าใจประโยคและเรื่องที่อ่านได้ดี 
  5.4.2 ความเข้าใจหน่วยความคิด เพ่ือเข้าใจประโยคต้องอ่านเพื่อหน่วยความคิด 
  5.4.3 การเข้าใจประโยค คือการน าความคิดมาสัมพันธ์กันเพ่ือความเข้าใจประโยค 
  5.4.4 สามารถน าประโยคมาสัมพันธ์กัน เพ่ือเข้าใจเรื่องในแต่ละย่อหน้า 
  5.4.5 การเข้าใจเรื่องต้องสามารถสัมพันธ์ข้อความส าคัญๆในแต่ละย่อหน้า         
เป็นการเข้าใจเรื่อง ผู้ที่เข้าใจเรื่องราวที่ตนอ่านได้ จะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
        5.4.5.1 ความสามารถที่จะเก็บใจความส าคัญและระลึกได้เมื่อต้องการ 
         5.4.5.2 ความสามารถที่จะเลือกอ่านหัวข้อส าคัญ 
        5.4.5.3 ความสามารถที่จะตีความใจความส าคัญและแนวคิดในเรื่องได้ 
         5.4.5.4 ความสามารถที่จะสรุปเรื่องราวต่างๆ เพราะบางหัวข้อเขียนไม่ได้กล่าว
อย่างละเอียด แต่ถ้าผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องที่ตนอ่านก็จะสามารถสรุปเรื่องราวจากข้อความท่ีตนเองได้ 
         5.4.5.5 ความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับกับประสบการณ์ของตนได้ 
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นอกจากนี้ธวัชชัย มีประเสริฐ, วินัย ดิสสงค์, และถวัล มาศจรัส (2552, 15 – 16) ได้กล่าวถึง 
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งเป็นความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่อ่าน ไว้ดังนี้     
คือนักอ่านที่ดีต้องสามารถจับใจความส าคัญและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ ความเข้าใจเป็นความสามารถทางสมอง ระดับความเข้าใจย่อมแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์การอ่านและความสามารถของผู้อ่าน ระดับความเข้าใจหรือความสามารถในการเข้าใจ     
มีอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 อ่านได้ คือ การอ่านเอาเรื่อง การอ่านระดับนี้คือ อ่านหนังสือออก 
สามารถอ่านได้โดยตลอด อ่านแล้วรู้เรื่องว่าเรื่องอะไร เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร ผู้อ่านจะใช้
ความสามารถด้านความจ าเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจ าเรื่องได้ก็เข้าใจเรื่องทันที ระดับที่ 2 อ่านเป็น         
คือ การอ่านแล้วแปลความ ตีความ ขยายความ ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถนอกเหนือไปจากการอ่าน
เอาเรื่อง คือ ต้องจ าเรื่อง ต้องแปลความ ต้องขยายความ เป็นระดับความเข้าใจที่สูงไปกว่าระดับอ่าน
เอาเรื่องระดับที่  3 อ่านเก่ง คือ การอ่านขั้นวิจารณ์ การอ่านระดับนี้ต้องใช้ความสามารถ             
ของสติปัญญาขั้นสูงสุด โดยอาศัยการอ่านทั้ง 2 ระดับ เป็นพ้ืนฐาน ต่อจากนั้นผู้อ่านต้องอาศัย
ประสบการณ์ของตน ความสามารถการวิเคราะห์ การประเมินค่า มาช่วยในการตัดสินและวินิจฉัย
เรื่องและข้อความที่ตนอ่านอีกต่อหนึ่ง เป็นการอ่านที่ใช้ความเข้าใจสูงสุด  
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ คือ พฤติกรรมหรือทักษะที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 

5.5 ลักษณะของใจความส าคัญ 

 กรมวิชาการ (2546 : 188) ได้กล่าวถึงลักษณะของใจความส าคัญไว้คือ ใจความส าคัญ     
ของเรื่อง เป็นข้อความที่มีสาระครอบคลุมข้อความอ่ืนๆ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข้อความ
หนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความส าคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว ส่วนกอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551 : 11)       
ได้กล่าวถึงลักษณะของใจความส าคัญไว้เป็นข้อสังเกต คือ ประโยคที่มีใจความส าคัญจะเกี่ยวข้องตรง
กับชื่อเรื่อง และจะมีรายละเอียดสนับสนุนในลักษณะของการให้ค าอธิบาย แต่กรณีที่ผู้อ่านไม่อาจหา
ประโยคที่มีใจความส าคัญได้ เพราะว่าผู้เขียนระบุอย่างแน่ชัด ผู้อ่านจะต้องอ่านและสรุปใจความ
ส าคัญเอง นอกจากนั้นมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548 : 60) ได้กล่าวถึงลักษณะของใจความส าคัญว่า 
เป็นประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องที่อ่านทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง ใจความหลักหรือ
ใจความส าคัญ เป็นความคิดแนวกลางที่กล่าวขยายความจากหัวข้อเรื่องในอนุเฉทเดียวกัน แนวคิด
หลักของใจความหลักหรือใจความส าคัญจะประกอบด้วยประโยคส าคัญและแนวคิดย่อยซึ่งเป็น
รายละเอียดสนับสนุนจะกระจายอยู่ในประโยคต่างๆภายในอนุเฉทนั้น ส่วนใหญ่มักจะปรากฏอยู่
ตอนต้นของข้อความอ่าน นอกจากนั้นก็จะปรากฏอยู่ตอนกลาง หรือตอนท้ายของข้อความ 
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 สรุปได้ว่า ลักษณะของใจความส าคัญ คือ เป็นประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน
ทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง ใจความหลักหรือใจความส าคัญ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้น
ทั้งหมด ข้อความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความส าคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว ส่วนใหญ่มักจะปรากฏอยู่
ตอนต้นของข้อความอ่าน นอกจากนั้นก็จะปรากฏอยู่ตอนกลาง หรือตอนท้ายของข้อความ 

5.6 ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ 

ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงข้ันตอนการอ่านจับใจความส าคัญไว้ดังนี้ 
กรมวิชาการ (2544 : 189) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญไว้ดังนี้               

1. อ่านผ่านๆ โดยตลอดเพ่ือให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านด้วยเรื่องอะไรจุดใดเป็นส าคัญของเรื่อง 2. อ่านให้
ละเอียดเพ่ือท าความเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่อง เพราะจะท าให้ความเข้าใจ      
ไม่ติดต่อกัน 3. อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง              
4. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องด้วยตนเอง สอดคล้องกับจุไรรัตน์  ลักษณะศิริ                    
และบาหยัน อ่ิมส าราญ (2547 : 49 – 50) ได้กล่าววิธีการอ่านจับใจความตามขั้นตอน ดังนี้  

1. อ่านเรื่องที่จับใจความส าคัญทั้งหมด ผู้อ่านต้องอ่านย่อหน้าที่จับใจความส าคัญนั้น ให้จบ
อย่างคร่าวๆ ถ้าเป็นเรื่องยาวมีหลายย่อหน้า ก็ต้องอ่านทั้งเรื่องเช่นกัน เพ่ือให้เข้าใจว่าเรื่องที่อ่านมี
เนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับอะไร นั้นคือการหาความคิดส าคัญของเรื่องที่อ่านนั่นเอง ถ้ามีชื่อเรื่องปรากฏ
อยู่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดส าคัญของเรื่องได้รวดเร็วขึ้น ความคิดส าคัญที่ก าหนดได้มักจะเป็น
ค าค าเดียว หรือเป็นวลีสั้นๆ  

2. หาใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านต้องอ่านข้อความทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าเป็นเรื่องยาวๆ
มีหลายย่อหน้า ต้องอ่านทีละย่อหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์ เพ่ือจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องสามารถจับใจความ
ของแตล่ะย่อหน้าได้ โดยปกติย่อหน้าประกอบด้วยใจความ 2 ส่วน คือ ใจความส าคัญและใจความรอง 
หรือพลความ ดังนี้ 2.1 ใจความส าคัญ คือ ความคิดส าคัญที่สุดที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทราบ
ใจความส าคัญจะมีเท่าใดขึ้นอยู่กับจ านวนย่อหน้า อย่างไรก็ตามใจความส าคัญในย่อหน้าที่ได้เพียง
ประเด็นเดียวเท่านั้น 2.2 ใจความรองหรือพลความ คือเนื้อความอ่ืนๆที่สนับสนุนใจความ                 

3. ประมวลใจความ เมื่อได้ใจความส าคัญและใจความรองแล้วก็น าเฉพาะใจความส าคัญ    
และใจความรองที่เป็นความคิดย่อยมาประมวลเข้าด้วยกัน ส่วนใจความรองที่เป็นรายละเอียดนั้น    
ไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้เพราะเป็นส่วนขยายความเท่านั้น แม้ส่วนนี้จะไม่น ามาใช้แต่ก็มีส่วน           
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้น ใจความของย่อหน้าข้างต้นสามารถประมวลได้ ส่วนวิเศษ ชาญประโดน           
(2549: 34 – 35) กล่าวว่าการอ่านจับใจความส าคัญมีขั้นตอน ดังนี้ 1. อ่านผ่านๆโดยตลอดพร้อมกับ
พิจารณาชื่อเรื่องประกอบไปด้วย เนื่องจากชื่อเรื่องมักมีส่วนช่วยบอกขอบเขตหรือประเด็นหลักของ
เรื่อง 2. อ่านเก็บรายละเอียดพิจารณาจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า 3. เมื่อได้ใจความส าคัญแล้ว
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แยกแยะข้อความหรือส่วนเสริมของใจความส าคัญ 4. เมื่ออ่านจบแล้วสามารถบอกจุดประสงค์หลัก 
จุดประสงค์รองของผู้เขียน รวมทั้งสาระส าคัญ และแหล่งที่มาของเรื่องได้ 5. เรียบเรียงใจความส าคัญ
ของเรื่องด้วยตนเอง 6. จดบันทึกแล้วน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญมีดังนี้ คือ 1. อ่านผ่านๆอย่างรวดเร็ว 2. อ่านโดย
ละเอียดแต่ละย่อหน้า 3. ตอบค าถามหรือท ากิจกรรมต่างๆหลังจากการอ่าน 4. คัดแยกแยะข้อความ
หรือส่วนเสริมของใจความส าคัญโดยบอกจุดประสงค์หลัก จุดประสงค์รองของผู้เขียน รวมทั้ง
สาระส าคัญ และแหล่งที่มาของเรื่องได้ 5. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องด้วยตนเอง 6. จดบันทึก
แล้วน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

5.7 การสอนอ่านจับใจความส าคัญ 

 ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล (2552 : 56- 57) ได้กล่าวถึงการสอนอ่านจับใจความส าคัญว่า 
การอ่านจับใจความส าคัญ ผู้อ่านพึงใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบหลักของข้อความ เพราะจะเป็นแนว
ทางการอ่านได้ดีที่สุด ดังนั้นการฝึกจึงต้องฝึกจับแต่ละองค์ประกอบให้ได้ก่อน ซึ่งองค์ประกอบหลัก
ของข้อความมี 5 ประการ ดังนี้ 1. ค า ผู้อ่านต้องรู้จักค าและความหมายที่หลากหลายของค าแต่ละค า 
เมื่ออยู่ในบริบทต่างกัน และฝึกสังเกตให้ได้ค าใดส าคัญมาก ค าใดส าคัญรองลงมา ค าใดไม่ส าคัญแต่ใช้
ประกอบการเรียบเรียง ค าใดเป็นค าฟุุมเฟือย ค าที่ส าคัญๆเราเรียกว่า ค ากุญแจ 2. การเรียงค า 
ภาษาไทยเรียงค าแบบประธาน – กริยา – กรรม ผู้อ่านย่อมมีความรู้นี้มาจากการเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว แต่ก็ควรอาศัยความสังเกตช่วยในการอ่าน ด้วยว่าผู้เขียนอาจ
เรียงค าได้หลายวิธี โดยให้ความหมายเท่ากันหรือคล้ายกัน 3. ประโยคใจความส าคัญ ในแต่ละ       
ย่อหน้าที่เป็นเนื้อหา ข้อเขียนที่เรียบเรียงดี ควรมีประโยคใจความส าคัญ ประโยคใจความส าคัญนี้
อาจจะอยู่ตอนกลางๆหรืออยู่ตอนท้าย หรืออยู่ตอนต้นกับตอนท้ายก็ได้ แล้วแต่วิธีการขยายประโยค
ใจความส าคัญและลีลาการเขียน 4. รายละเอียด ย่อหน้าหรือข้อความทั่วไป มิได้มีแต่ประโยคใจความ
เท่านั้น มักมีส่วนขยายเพ่ือให้เข้าใจความคิดส าคัญได้ชัดเจนขึ้น ส่วนขยายนี้อาจเป็นตัวอย่าง สถิติ 
ข้อมูล นิทาน เหตุการณ์ หรือข้ออ้างอิงต่าง ในการอ่านจับใจความส าคัญนั้นผู้อ่านไม่ต้องอ่าน
รายละเอียดทุกตัวอักษร เว้นแต่เจาะจงหาข้อมูลที่ต้องการโดยเฉพาะจริงๆ 5. แนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญ หรือมโนทัศน์ของย่อหน้าหรือข้อความเป็นเสมือนหัวใจของเรื่อง และอาจเปรียบได้ว่า
ส่วนประโยคใจความส าคัญเป็นเสมือนศีรษะหรือตัวสมองของเรื่อง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าสองอย่าง
นี้ต้องควบคู่กันเสมอ เสมือนร่างกายกับวิญญาณ 
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5.8 การวัดผลและประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญ 

การอ่านจับใจความเป็นพฤติกรรมการท าความเข้าใจในสารที่เป็นทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัยและจิตพิสัย ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับการฝึกให้เกิดความถูกต้องแม่นย าและคล่องแคล่ว          
ในด้านการอ่านรวมทั้งการฝึกใช้สมองในการคิด จดจ า เข้าใจ สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ สั งเคราะห์
และประเมินค่าสิ่งที่อ่านหรือฟังได้ การอ่านจับใจความมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถหรือ 
การมีทักษะดังกล่าวหลายอย่าง อาทิอ่านแล้วตอบค าถามในลักษณะการบอกเล่า พูดอภิปราย     
แสดงความคิดเห็น เขียนล าดับเหตุการณ์ ปฏิบัติตามค าสั่ง จ าแนกสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่าง กล่าวสรุป 
ฯลฯ  

ในการจัด การเรียนการสอน ผู้สอนได้วางแผนให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆจะท าให้นักเรียน
เกิดทักษะสื่อการเรียนรู้ตามจุดประสงค์นั้นๆ เมื่อได้มีการฝึกไปแล้ว ควรต้องมีการติดตามวัดผลและ
ประเมินผลดูว่า นักเรียนบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ จึงต้องมีการก าหนดวิ ธีเครื่องมือ และเกณฑ์       
การวัดผลและประเมินผลไว้ด้วย การอ่านจับใจความอาจใช้วิธีวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 1. วิธีวัดได้
ด้วยวิธีต่างๆตามการฝึกทักษะมีดังนี้ 1.1 การตรวจผลงาน หรือการดูจากผลการฝึกทักษะการอ่าน 
เช่น อ่านเร็ว อ่านคล่อง อ่านแล้วพูดอ่านและปฏิบัติตาม หรือผลงานการตอบค าถามผลงาน ที่เป็น
การเขียนแสดงความเข้าใจต่างๆ 1.2 การทดสอบ ซึ่งก าหนด ใช้ได้ทั้งการสอบต่างๆ และสอบข้อเขียน   
1.3 การสังเกตพฤติกรรมการอ่าน เช่น การกวาดสายตาความสนใจความตั้งใจใน การอ่านการระดม
สมอง พฤติกรรมการท างาน เป็นต้น 2. เครื่องมือวัด มีดังนี้ 2.1 แบบให้คะแนนการตรวจผลงาน 
ออกแบบตามลักษณะของวิธีการ 2.2 แบบทดสอบทั้งอัตนัยและปรนัย 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม     
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล ในภาพรวมของการประเมินผลทักษะการอ่าน ครูผู้สอนสามารถ
ก าหนดเกณฑ์ การวัดได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปจะไม่ต่ า
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 89 -90) ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2552 : 98 – 99) 
กล่าวถึงวิธีวัดการอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 1. หาบทอ่านที่มีความยากง่ายเท่ากับที่ได้สอนไว้ให้อ่านแล้ว
ตั้งค าถามเพ่ือดูว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านหรือไม่ 2. ต้องวัดความมีวิจารณญาณในเรื่องที่อ่านและศิลปะใน
การเขียนด้วย 3. ค านึงถึงการวัดทักษะการอ่านแท้ๆ โดยให้บทอ่านที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาแล้ว       
ตั้งค าถามสอบความเข้าใจ และควรมีการสอบความจ าในเรื่องที่ได้เคยสอนไว้ เช่น ประวัติกวี          
4. ไม่ควรออกข้อสอบชนิดที่นักเรียนจะต้องไปค้นหาถ้อยค ามาเรียบเรียง ควรออกแบบให้บอกว่าข้อ
ไหนถูก ข้อไหนผิดหรือจับคู่ดีกว่าเพ่ือเป็นการวัดการอ่านแท้ๆ ไม่ใช่วัดการเขียนด้วย  5. ควรวัด    
ความสนใจในการอ่านของผู้ เรียนด้วย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ส่วนสุวรรณี ยหะกร        
(2554 : 15 - 35) ได้กล่าวถึง การสร้างเครื่องมือวัดทักษะทางภาษาว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง 2. ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรม/งานที่จะวัดทักษะทางภาษา 3. ก าหนดตัวชี้วัดพฤติกรรม วิธีการวัดและเลือก
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เครื่องมือให้สอดคล้องกับทักษะทางภาษาที่ต้องการวัด 4. สร้างเครื่องมือและเขียนส่วนประกอบของ
เครื่องมือ ได้แก่ ค าชี้แจง ใบงาน แบบบันทึกการให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนักความส าคัญ
ของตัวชี้วัด 5. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและการทดลอง 6. ปรับปรุง
น าเครื่องมือวัดไปใช้ 

สรุปว่า การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความควรวัดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ    
การมีวิจารณญาณในการอ่านและการวัดพฤติกรรมความสนใจในการอ่านของนักเรียนโดยใช้        
ข้อค าถามในแบบทดสอบ การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรม ทั้งนี้ในการวัดและประเมินผล     
การอ่านจับใจความส าคัญ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น     
ใช้ประเมินก่อนและหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 
 จิตรลดา  เกิดเรือง (2548: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง 

ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงด า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี            

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ประเพณีและ

พิธีกรรมไทยทรงด า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 2) พัฒนาหลักสูตร     

3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงด า 

ซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 2) หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหลักการ ค าอธิบาย

รายวิชา จุดหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ

สอน การวัดและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) น าหลักสูตรไป

ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งร่วมกันสอนโดยผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้วิจัย และครูผู้สอน 

พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีความกระตือรือร้น และตอบค าถามครูตรงประเด็น    

4) นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงด าก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความน่าสนใจ มีกิจกรรม

ที่หลากหลาย ควรปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องของเนื้อหา ระยะเวลาให้มีความยืดหยุ่น ใบงาน และใบ

ความรู้ ควรท าให้น่าสนใจ 
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 จตุพร  จันทร์เรือง (2549: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง เพลง
บอก เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ          
1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง เพลงบอก เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ทดลองใช้หลักสูตร          
4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนบ้าขี้นาก อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จ านวน 15 คน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญแลต้องการให้น า
ภูมิปัญญาเพลงบอมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คาดหวังให้ผู้เรียนร้องเพลงและแต่งเพลงบอกได้ โดยให้
ผู้รู้ท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรพบว่า หลักสูตรประกอบด้วย 
ความส าคัญ วิสัยทัศน์ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
หลักสูตร/เวลาเรียน แนวการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้           
3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การฝึกปฏิบัติมีการประเมินตนเอง 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนมีผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับเพลงบอกก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
มีความสามารถในการร้องเพลงบอกและแต่งกลอนเพลงบอก มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับ
มาก และเห็นว่าหลักสูตรเรื่องเพลงบอกท าให้มีความสุขในการเรียน 
 จริยา ศรีเพชร (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลอง
มหาสวัสดิ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ 3) ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา เรื่องคลองมหา
สวัสดิ์ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า       
1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและต้องการให้น าผู้รู้
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คาดหวังให้ผู้เรียนและเข้าใจเรื่องราวของท้องถิ่น รั กภูมิใจ และ
ร่วมมือดูแลรักษาคลองมหาสวัสดิ์ โดยให้ผู้รู้ท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการ
พัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรประกอบด้วยแนวคิด หลักการ จุดหมาย ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้าง เวลาเรียน ขอบข่ายสาระการ เรียนรู้ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการ
ทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความร่วมมือในการท างานกลุ่มและสนใจ
ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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รุ่งอรุณ หัสชู (2553: บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพ่ิมเติม ท 16201 
นิทานพ้ืนบ้าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 
3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินผลหลักสูตร โดยสร้างเอกสารประกอบหลักสูตรจากข้อมูล
ท้องถิ่นหมู่บ้านวังกะ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 42 คน 
โดยสุ่มแบบเจาะจงใช้เวลาในการทดลอง 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่น 2) เอกสารประกอบหลักสูตร 3) แผนการ
จัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรายวิชา ท 16201 นิทานพื้นบ้าน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. การประเมินโครงร่างหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง      

0.67 – 1.00 
2. การน าหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน           

วัดวังก์วิเวการาม พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องนิทานพ้ืนบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 15.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.59 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 19.93        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.20 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพ่ิมเติม ท 16201 นิทานพ้ืนบ้าน 
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นในระดับเห็นด้วยมาก 

ปทุมวรรณ ทุมโยทา (2553: บทคัดย่อ) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสานเปล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวสิม ต าบลหนอง
บัวสิม อ าเภอค าดากล้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 1. หลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับท้องถิ่นกับยุคปัจจุบัน เพราะได้เรียนรู้ตามสภาพจริงและได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของงานหัตถกรรมใน
ครัวเรือน และมีความต้องการเรียนและสามารถน าไปใช้ได้ 2. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสานเปล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

พัชรี ม้าลออเพชร (2553: 193) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี 
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2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี 3) ทดลองใช้หลักสูตร
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านรักความเป็นไทย และความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านไทรทอง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 เป็นเวลา 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่องประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี แบบทดสอบ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรักความเป็นไทย 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและต้องการให้การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี คาดหวังให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราว แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง
โดยมีผู้รู้ในท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐาน ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียน จ านวน 18 
คน โดยการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน ร่วมกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีมากขึ้น 4) ผลการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีหลัง
การใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับดีมาก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความ
เป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และเห็นว่าหลักสูตร
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี ท าให้นักเรียนมีความรู้และสามารถ
แนะน าเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองแก่ผู้อ่ืนได้ 

อมลวรรณ มีจินดา (2553: บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตาม
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แนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4) ประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นสมควรให้จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรประกอบด้วย หลักการ ความส าคัญ วิสัยทัศน์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่าหลักสูตรมีความสอดคล้อง 3) ผลการทดลอง
ใช้หลักสูตร โดยน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ขณะทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความร่วมมือกันในกระบวนการกลุ่มสามารถน าความรู้ที่
ได้รับแก้ปัญหาได้และด าเนินการได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม
มากในระดับดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.26/85.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และ      
4) ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ด้านผลการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมี
ความสามารถในด้านคุณภาพของผลงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความสามารถตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร เรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีความสุข ทั้งยังสามารถน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นีวิตประจ าวันได้ 

แก้วกาญจน์ สระศรี (2554: 133) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความส าคัญและความคิดเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง วรรณกรรม
นิทานก้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ         
1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2. พัฒนาและประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น          
3. ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ 4. ประเมินหลักสูตรท้องถิ่น ตามรูปแบบ CIPP Model          
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กรรมการสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ จ านวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 6 ชนิด 
ได้แก่ 1. หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC          
จ านวน 10 แผน จ านวน 20 ชั่วโมง 2. แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นมีค่าอ านาจจ าแนก 0.32 – 0.85 ความเชื่อมั่น 0.84 3. แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพ
หลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่าง มีค่าอ านาจจ าแนก 0.37 – 0.85 ค่าความเชื่อมั่น 0.95 4. แบบทดสอบ     
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนการอ่านจับใจความมีค่าความยาก 0.25 – 0.75 มีค่าอ านาจ
จ าแนก 0.25 -0.88 ค่าความเชื่อมั่น 0.92 5. แบบทดสอบวัดความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีค่าอ านาจ
จ าแนก 0.807 และ 6. แบบสอบถามเพ่ือประเมินหลักสูตรท้องถิ่นตามรูปแบบ CIPP Model มีค่า
อ านาจจ าแนก 0.50 – 0.87 ค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Samples) 
ผลการวิจัย พบว่า 1. ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า ควรน าวรรณกรรมพ้ืนบ้าน
มาจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น และต้องการวรรณกรรมนิทานก้อมมาใช้เป็นสาระการเรียนรู้            
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมากท่ีสุด 2. การพัฒนาและประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่าง 
ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง แนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เวลาเรียน การวัดและประเมินผล ส่วนประกอบเสริม ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล และหลักสูตรท้องถิ่นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3. การทดลอง    
ใช้หลักสูตรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7954 แสดงว่า นักเรียน        
มีความก้าวหน้าด้านการเรียน 0.7954 คิดเป็นร้อยละ 79.54 คิดเป็นร้อยละ 79.54 นักเรียน          
มีความสามารถในการอ่านจับใจความและความคิดเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมิน
หลักสูตรท้องถิ่น ตามรูปแบบ CIPP Model โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความและความคิดเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 

บัทเลอร์ (Butler 1996, อ้างถึงใน เตือนใจ น้อยแก้ว, 2552: 59) ได้ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการออกแบบกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ พบว่า การรวบรวมแนวคิด              
และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกที่จ าเป็นทางการศึกษาให้ได้มากที่สุด            
ก่อนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบกราฟิก และนักการศึกษาเมื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้วควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน 

วิดเทอร์ (Wither 2000, อ้างถึงใน คมคาย เกรอด, 2552: 121) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น และการจัดพื้นฐานทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาข้อมูล เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการวิเคราะห์ถึงพ้ืนฐานสถานศึกษา พบว่า หลักสูตรควรจะ
ปรับปรุงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และท าให้เด็กเกิดความคิดโดยการใช้ประสาท
สัมผัสทุกส่วน จากตัวเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ด้วย จัดหาโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
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ระหว่างชุมชน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้พัฒนาทุกระดับโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นในเรื่อง        
ความมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยการร่วมกันจัดระหว่างครู สมาชิกของชุมชน และนักเรียน     
ซึ่งผู้น าชุมชนจะจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่โรงเรียนยอมรับ 

เบนเนท (Bennett 2008, อ้างถึงใน บุปผา สิงห์สถิตย์, 2554: 99) ได้ศึกษาวิจัย             
การมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ครูอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น ในด้านการเสนอแนวความคิด มีการน าผลการวิจัยและผลทางด้านการศึกษามาใช้
กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปี 1915 – 1940 โดยเริ่มจากการสร้างหลักสูตร มีการใช้อุปกรณ์การสอน
มากขึ้น และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างวิสัยทัศน์ โดยให้ครูอาจารย์ได้ศึกษาหลักสูตร      
ท าวิจัยและมีการคัดเลือกตัวแทน ครู  อาจารย์  ที่มีแนวคิดไปปฏิบัติจริง  มีการสนับสนุน                 
เช่น ขยายเวลา การให้   การช่วยเหลือที่ชัดเจน จัดหาแหล่งสร้างคนและยังได้น าเสนอการพัฒนา  
การเข้ามามีส่วนร่วม การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ โดยจัดให้มีที่ปรึกษาและมีการจัดตั้งองค์กร
สมาชิกโครงการ 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ SQ4R 

สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล (2554: 71) ได้วิจัย เรื่อง การสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความโดยวิธี 
SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือสร้างชุดการสอนอ่าน    
จับใจความด้วยวิธี SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหาประสิทธิภาพชุดการสอน      
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความด้วยวิธี 
SQ4Rโดยใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความด้วยวิธี SQ4R ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนอ่าน
จับใจความโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนอ่านจับใจความ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี  SQ4R            
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าเฉลี่ย      
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t – test) ผลการศึกษา พบว่า ชุดการสอนอ่าน
จับใจความมีประสิทธิภาพ 86.08/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และความสามารถในการอ่าน   
จับใจความของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดการสอนที่ใช้ข่าว       
และบทความเชิงวิชาการเป็นเนื้อหาที่น ามาบูรณาการร่วมกับเทคนิควิธีการสอนแบบ SQ4R 

บ าเพ็ญ มาตราช (2554: 74) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมายดังนี้    
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ         
ในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4            
ก่อนและหลังได้รับการสอน โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี    
ต่อกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R จ านวน 8 แผน 
แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีความสามารถ
ในการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียน               
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอแบบ SQ4R อยู่ในระดับมากที่สุด 

มยุรี นางาม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผัง
ความคิดต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย เพ่ือความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผังความคิด
ก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผังความคิดก่อนเรียนและหลังเรียน
และ 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ        
ของนักเรียนที่เรียน โดยการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน    
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์          
ของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผังความคิด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด     
การเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมด้วยแผนผังความคิด ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

อมรรัตน์ จิตตะกาล (2556: 90) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน       
จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้วิธีสินแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ          
การ ใช้ ผั งกร า ฟิก  2. เปรี ยบ เที ยบความสามาร ถ ในการ อ่านจับ ใจคว ามของนั ก เ รี ยน                      
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก      
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้   
ผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ านวน 26 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ด าเนินการโดยใช้รูปแบบ     
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลามทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้         
ในการทดลองประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้แผนผัง
กราฟิก จ านวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 24 ชั่วโมง             
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับทดสอบก่อนเรียนและฉบับทดสอบหลังเรียน         
ฉบับละ 30 ข้อ 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ฉบับทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก จ านวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก     
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่ ได้ เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผั งกราฟิก หลั งเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้         
ผังกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด 

เกท ชาบัน และฮาลาล (Ghaith Shaaban และ Halal, 2005 อ้างถึงในสุรีย์ เตียศิริ, 2555: 
45) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคที่ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านกับผู้เรียนภาษาอังกฤษ    
ในระดับสูงที่เป็นชาวอาหรับทั้งหมด 5 คน ผู้เรียนได้รับเทคนิคการสอนความเข้าใจในการอ่านทั้งหมด 
3 วิธี คือ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ดี อาร์ ที เอ (DRTA) และพี อาร์ อี พี (PreP) ผลการวิจัยพบว่า 
เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ เป็นเทคนิคการอ่านเพ่ือความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด การอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์กับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 3 คน ทั้ง 3 คน      
มีความสามารถในการอ่านที่สูงขึ้นมี การใช้ทักษะและกระบวนการคิดในการอ่านโดยการตั้งค าถาม 
ผู้เรียนสามารถจ ารายละเอียดและบทเรียนมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคเอส คิว โฟร์ 
อาร์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

ไมเนอร์ (Miner 2005, อ้างถึงใน สุรี เตียสิริ, 2555: 46) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการอ่าน     
ด้วยวิธีเอส คิว โฟร์ อาร์ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 4 โดยให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นคู่และฝึกอ่านเป็นรายบุคคล ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนน    
ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอ่านด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ 
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คริตินา เฮดเบิร์ก (Kritina Hedberg 2005, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม, 2556: 61)      
ได้ศึกษาความสามารถความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R กับผู้เรียนในระดับ    
ชั้นประถมศึกษา 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนทั้ง 3 คน มีความสามารถในการอ่านที่สูงขึ้น มีการใช้
ทักษะและกระบวนการคิดในการอ่าน โดยการตั้งค าถาม ผู้เรียนสามารถจ ารายละเอียดและบทเรียน
ได้มากขึ้นหลังจากท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
นิชาภา   บุรีกาญจน์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา

โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คนโดยแบ่งเป็นคนทดลอง จ านวน 30 คน ซึ่งใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาการแนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน และกลุ่มควบคุมซึ่งใช้วิธีการจัดการเรียนรู้          
วิชาสุขศึกษาแบบปกติ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการจัดการเรียนรู้วิชา     
สุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 8 คาบ รวม 8 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบวัดความรับผิดชอบและแบบวัดผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ         
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที t test รวมถึงค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน          
ของตัวแปร analysis of covariance (ANCOVA) ผลการวิจัยสามารถกล่าวและสรุปได้ว่าการจัด    
การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากผลการวิจัยดังนี้  

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียน
กลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียน
กลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลิซ่า ดับปลิว จอห์นสัน (Lisa W. Johnson. 2001 อ้างถึงใน ชลยา เมาะราษี, 2556: 63)    
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบกลับด้าน หลักสูตร
มัธยมศึกษาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้: การรับรู้ของนักเรียนและครูค าถามสัมฤทธิ์ของนักเรียน พบว่า 
นักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์จะได้รับประโยชน์จากวิธีการสอนแบบกลับด้าน เนื่องจากการเปลี่ยน    
จากเวลาเรียนจากกิจกรรมในระดับต่ าเพ่ือการท างานเป็นกลุ่มความร่วมมือ 
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เจอร์มี สตาร์เยอร์ (Jeremy F. Strayer, 2007: 178 อ้างถึงในพรรณวิภา รัชตธนกุล, 2557: 
75) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียนกับการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบเดิมในรายวิชาสถิติขั้นพ้ืนฐาน ในชั้นเรียนแบบกลับด้านชั้นเรียน นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
นอกชั้นเรียน ส่วนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท าโครงงาน โดยเน้นกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์             
ส่วนชั้นเรียนปกติเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนผ่านโปรแกรมน าเสนอ และให้นักเรียนไปท าการบ้านที่บ้าน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านการกลับด้านชั้นเรียนมีข้อสงสัยในภาระงานน้อย กิจกรรม       
ที่หลากหลายในการเรียนแบบกลับด้านชั้นเรียนช่วยลดความสงสัยในปัญหาต่างๆ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพ     
ที่ จะปฏิวัติวิธีการที่นักเรียนเรียนรู้ให้ดีขึ้น นักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์จะได้รับประโยชน์จากวิธีการ
สอนแบบกลับด้าน และช่วยลดความสงสัยในปัญหาต่างๆได้ 

6.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 

จิราภรณ์ บุญณรงค์ (2554: 52) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน   
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบปกติ 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบปกติ 2. เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วย
เทคนิค KWL และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วย
เทคนิค KWL  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553        
จาก 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน โดยใช้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยเทคนิคการสอน KWL 
และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมเรียนด้วยการสอนแบบปกติใช้เวลาทดลอง 10 ชั่วโมง ผลการวิจัย 
พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วย
เทคนิค KWL สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค 
KWL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความคิดเห็น      
ต่อการสอนด้วยเทคนิค KWL อยู่ในระดับมาก เห็นด้วยมาก 

รังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555: 79) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ       
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนา
แบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน      
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี และ 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกการอ่าน     
จับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 53 คน เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.26/82.50 2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในระดับมากท่ีสุด 

ณิชาพร  ปรีชาวิภาษ (2555: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านจับใจความ
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดย
ใช้ข้อมูลท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียน ครู และปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่น ต้องการให้แบบฝึกมี
หลายรูปแบบ เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็กหรือข้อมูลท้องถิ่น 2. แบบฝึกการ
อ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น มีเนื้อหา 7 ชุด ซึ่งแบบฝึกที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 
81.81/82.70 3. การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น นักเรียนมีความสนใจ
ในการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 4. ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับ
ใจความด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึก
การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น และ เกิดความ
สนุกสนานในการเรียน รักและเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่น 

 กานต์ธิดา  แก้วกาม (2556: 79) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน     
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบ SQ4R     
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2    
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ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนถาวรานุกูล 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน โดย ม.1/5 เป็นกลุ่มทดลอง 
เรียนด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R และ ม.1/6 เป็นกลุ่มควบคุมเรียนด้วยการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย 
พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผลสัมฤทธิ์การอ่าน
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้     
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

พิบูลย์  ตัญญบุตร (2557: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี.งานวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R   
รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือศึกษาความ 
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาทักษะการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R    
รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชใน 
การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน สังกัดส านักงานเขต            
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จ านวน 
23 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยใชโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครัง้นี้ ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เรื่องการอานจับใจความ รวมกับขอมูลทอง
ถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ และ 3) แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด 
สุพรรณบุรีสถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) แบบไมเปนอิสระ    
ตอกัน (t-test Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา         
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องการพัฒนาการอานจับใจความส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความ ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทอง
ถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมพึงพอใจมากที่สุด ( 
 เรนน์ (Renn, 1999, อ้างถึงใน กรรณิการ์ ขันตี , 2552:4) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2                
ซึ่งสอนการอ่านแบบ DRA ดังเดิมกับความเข้าใจการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          



 122 
 

ซึ่ งการสอนอ่านแบบกิจกรรมความคิด ในการอ่านโดยตรงการวิ จัยปรากฏว่า  การสอน                 
การสร้างความเข้าใจในการอ่านให้มีประสิทธิภาพมีความเกี่ยวโยงกันทั้งครูและนักเรียนด้วย          
การสร้างความหมาย การเรียนห้องเรียนที่ใช้ต าราเป็นศูนย์กลางจะไม่ใช้การสอนแบบโดยตรง         
ในทักษะและกลวิธีต่างๆที่จ าเป็นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจในเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญในการอ่าน
เห็นด้วยว่าการสอนท่ีใช้พื้นฐานของการวิจัยและระบบซึ่งจะเป็นการสอนนักเรียนในด้านทักษะ กลวิธี
ก็จ าเป็นโดยตรงและชัดแจ้ง เพ่ือความเข้าใจเนื้อหาเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือนักเรียนท าความเข้าใจว่า      
พวกเขาอ่านอะไรกลวิธี DRTA เป็นหนึ่งในกลวิธีที่จะสร้างส่วนประกอบหลักของการสอนความเข้าใจ
ในการอ่านโดยตรงและชัดเจน 
 ราเบรน (Rabren, อ้างถึงใน สุภาพรรณ รักกะเปา, 2546: 41) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความสนใจในการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า กลุ่มตัวอย่าง          
คือ นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ าในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 40 คน                 
โดยมีการทดสอบการอ่านจับใจความ โดยมีเรื่องให้อ่าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการปรับปรุง    
การอ่านที่ดีขึ้น มีความเข้าใจ และสนใจที่จะอ่านจากการน าเรื่องมาให้นักเรียนอ่าน 
 

สรุป 
จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี

สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ
เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านท าความเข้าใจกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ที่เขียนน าเสนอมายังผู้อ่าน ท าให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถเก็บใจความของเรื่องและสรุปเรื่องได้ นอกจากนั้นการอ่านเป็นทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู่ในศตวรรษที่ 21 (3R – Reading, Writing, Arithmetic) โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน     
โดยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น และสภาพความ
เป็นอยู่ของผู้เรียนและชุมชนโดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรแม่บท ผู้เรียนสามารถเรียนรู้   
ตามสภาพจริงในท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น อันน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ส่วน คือ           
1. จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3. เนื้อหา 4. เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
6. สื่อการเรียนการสอน 7. การวัดและประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรนี้จะต้องมี         
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และมีผลต่อเนื่องกัน โดยเริ่มตั้งแต่จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายจน
ประเมินผลว่าหลักสูตรมีผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดหรือไม่  หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเพียงใด
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ขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรหมายถึง ตรงตามความมุ่งหมาย 
ลักษณะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเอกลักษณ์ของชาติ สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน         
ของผู้เรียน คือจัดวิชาทักษะรายวิชาเนื้อหาให้เหมาะสมกันในที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญงอกงาม    
ทุกด้าน ให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสแก้ปัญหาต่างๆมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา    
เพ่ือทราบข้อบกพร่องในการที่จะน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป งานพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่ซับซ้อน 
ต้องท าอย่างเป็นระบบระเบียบตามข้ันตอนกระบวนการที่ก าหนดโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัด
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสามารถท าได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมี 4 ขั้นตอน คือ ได้แก่ 1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน               
2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นและ 4. การประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรานี้ น าวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่น าวิธีที่ใช้ในการสอนอ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นส ารวจ (Survey) 2. ขั้นตั้งค าถาม 
(Question) 3. ขั้นอ่าน (Read) 4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 5. ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ 
(Recite) 6. ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยผู้วิจัยได้จัดท า สื่อวีดิทัศน์
ประกอบบทอ่านที่สร้างขึ้นน าไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line หรือ ดีวีดี 
เพ่ือให้นักเรียนน ากลับไปเรียนที่บ้าน แล้วน าภาระงานที่ครูมอบหมายมาท าที่โรงเรียน โดยมี          
การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ บทบาทของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
         2. สอนวิธีการดูและการใช้วีดิทัศน์อย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน 
         3. ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญให้แก่นักเรียน 
         4. ฝึกการจดบันทึก 
         5. ฝึกการตั้งค าถาม    
 หลังจากเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการสอนในครั้งแรกแล้วมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้   
ขั้นการจัดการเรียนรู้ 

1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่บ้าน) 
     1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
            1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
            1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 



 124 
 

2. การเรียนในชั้นเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและพร้อมที่จะ
เรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากท่ีบ้าน 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจบทอ่านเพ่ือหา
จุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้นสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขัน้อ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจากค าถามที่ตั้ง
ไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถามที่สงสัยอยากรู้ให้จด
บันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามท่ีตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญอย่าง
ย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมีข้อ
สงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
เนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
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ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและ
สิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป     

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรท้องถิ่น วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) พบว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถน ามาใช้        
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของผู้เรียนได้ การฝึกทักษะนี้ผู้เรียนสามารถ   
ท าได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป อีกทั้งนอกจากจะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้วยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านต่อไป 
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บทที่  3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน     
จั บ ใ จคว ามส า คั ญ  ส า ห รั บนั ก เ รี ย นชั้ น ป ร ะถมศึ ก ษ าปี ที่  3 เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พัฒน า               
(Research and Development)  ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน           
ป.3/1 – ป.3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 204 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ป.3/5 จ านวน 44 คน 
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  2              
ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) ซึ่งมีรายละเอียด    
และข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research: 𝑅1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: 𝐷1) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

           ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research: 𝑅2) การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

           ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development: 𝐷1) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 
โดยเขียนสรุปเป็นกรอบด าเนินการวิจัยได้ดังภาพที่ 5 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (วิจัย)      
1.  วิ เคราะห์หลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 
2551 กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภ า ษ า ไ ท ย ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เ มื อ ง
สมุทรสงคราม  
2. ศึกษาเอกสารเกีย่วกับแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกบั การจัดการเรียนรู้วิธี
สอนแบบ SQ4R และแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom)  
      3.  วิ เ คร าะห์ ค วามต้ อ งกา ร 
(Need Assessment)ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความ
ต้องการหลักสูตรท้องถิ่น 
4. วิเคราะห์ความต้องการ (Need 
Assessment)  ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น
ภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. ท าการทดสอบก่อน
เรียน (Pre – test) 
2. ด าเนินการทดลองโดย
ใช้หลักสูตรท้องถิ่น เร่ือง
แม่กลองบ้านเราโดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 

3. ทดสอบหลงัเรียน 
 

 

 

1. ความสามารถใน
การอ่านจับใจความ
ส าคัญ      
2. ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตรท้องถิ่น 

 

ขั้นที่ 1 (วจิัย) 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 

ขั้นที่ 2 (พัฒนา) 
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

 

ขั้นที่ 3 (วิจัย) 
ทดลองใช้ 

 

ขั้นที่ 4 (พัฒนา) 
ประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ประเมินผ

ล 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ฉบับสมบูรณ ์

1. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ประกอบดว้ย 
   1.1 จุดมุ่งหมาย  
   1.2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู ้
   1.3 เนื้อหา    
   1.4 เวลาเรียน  
   1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 
(Flipped Classroom) มีขั้นตอนดังนี ้
ขั้นการจัดการเรียนรู ้
    1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(เรียนรู้ที่บ้าน) 
   1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
       1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
        1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่
อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 
    2. การเรียนในชั้นเรียน  
       ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรยีน 
      ครูผู้สอนให้ค าชี้แจงและแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้เรียนโดยการถาม – ตอบเร่ือง 
สื่อวีดิทัศน์ในข้อค าถามของผู้เรียน   
      ขั้นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
       1. ขั้นส ารวจ (Survey) 
       2. ขั้นตั้งค าถาม (Question) 
       3. ขั้นอ่าน (Read) 
       4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 
       5. ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
       6. ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
     ขั้นสรปุและประเมินผล 
   1.6 สื่อการเรียนการสอน 
   1.7 การวัดและประเมินผล 

 
 

2. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและสื่อวีดิทัศน์
โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและสื่อวีดิทัศน์ 

ผา่น 

ภาพที่ 5 กรอบด าเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  

 1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น      

วิธีสอนแบบ SQ4R และแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และการสร้างสื่อวีดีทัศน์ 
1.2 เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ของนักเรียนเกี่ยวกับ

หลักสูตรท้องถิ่น ความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์ 
1.3 เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ของครูเกี่ยวกับการใช้

หลักสูตรท้องถิ่น 
 2. วิธีด าเนินการ 

2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น วิธีสอนแบบ 
SQ4R และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยศึกษาจากต ารา เอกสาร งานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
  2.2 วิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น        
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
  2.3 วิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น สอบถามความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความสามารถในการใช้
สื่อวีดิทัศน ์
  2.4 วิเคราะห์ความต้องการ (Need Assessment) ของครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับ
ความต้องการของครูในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยความส าคัญและความจ าเป็น             
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
เนื้อหา สาระและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ป.3/1 – 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 204 คน 
  3.2 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 2 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน
ครูผู้สอนภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญ  
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  3.3 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครูวิชาการ จ านวน 1 คนและครูผู้สอน
ภาษาไทย จ านวน 3 คน รวม 5 คน 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามความต้องการของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน 3/1 – 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 204 คน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
  4.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น (Interview Form) ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ครูวิชาการ จ านวน 1 คนและครูผู้สอนภาษาไทย จ านวน 3 คน รวม 5 คน เกี่ยวกับ
ความต้องการของครูในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น องค์ประกอบ      
ของหลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่น และลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น 
       5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
       เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  5.1 แบบวิเคราะห์เอกสารที่ศึกษาความต้องการ  
     5.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 
     5.1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ โดยข้อมูลครอบคลุม
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
      5.1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการกลุ่มที่สร้างขึ้นไปปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 คน ที่เกี่ยวข้องเนื้อหา ภาษา      
และวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร ( Index of Objective Congruence: IOC)    
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 
 เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
 ไมแ่น่ใจ  ให้คะแนน 0 
 เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน –1 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิ เคราะห์ เอกสารที่ใช้ศึกษา         
ความต้องการโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) ค านวณค่า
ตามสูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543: 117) จากสูตร 

   IOC = 
∑𝑅

 
 

ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นค่าท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 
 5.1.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียด
ของค าถามให้มีความชัดเจน สามารถสื่อความได้ง่ายตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 5.1.5 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า      
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปวิเคราะห์เอกสาร 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แมก่ลองบ้านเรา สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 

สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารไปวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ 

แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการกลุ่มที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

 (Content Validity) 
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 5.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามความต้องการในการเรียนหลักสูตร
ท้องถิ่น ความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ห้องเรียน ป.3/1 – ป.3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 204 คน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการในการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เกี่ยวกับ
รูปแบบของหลักสูตรท้องถิ่น ขอบเขตเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่ อการเรียนรู้ การวัด       
และประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นท่ีนักเรียนต้องการ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 1 ข้อ 
 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
  5.2.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม หลักการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น       
ความพร้อมของนักเรียนด้านอุปกรณ์ และความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์และเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
  5.2.2 สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ความพร้อมของนักเรียน
ด้านอุปกรณ์ และความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข  
  5.2.4 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ สื่อและการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ให้คะแนนเท่ากับ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
วัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์           
ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์         
ที่ต้องการวัด 
 น า คะแนนที่ ไ ด้ จ า กผู้ เ ชี่ ย ว ช าญแต่ ล ะคนค าน วณหาค่ า ดั ช นี ค ว ามสอดคล้ อ ง                
(Index of Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
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   IOC = 
∑𝑅

 
 

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถามกับจุดประสงค์      
หรือลักษณะพฤติกรรม 

 

ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  ผลการพิจารณาค่าดั ชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถาม              
กับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรมได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อค าถาม    
ในแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือกับลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
พฤติกรรม (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177)  
  5.2.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่ายตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  5.2.6 น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน 
3/1 – 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 204 คน 
สรุปขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

5.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ( Interview Form) ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย             
และผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 5 คน 
เกี่ยวกับความต้องการของครูในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยความส าคัญและความจ าเป็น            
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
เนื้อหา สาระและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดแบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 13 ข้อ 
 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม       
ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา มี 7 ข้อ ประกอบด้วย ชื่อ 

ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับหลักสูตรท้องถิ่น 

น าแบบสอบถามมาปรับปรุง แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา 

น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์             
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

เชิงเนื้อหาโดยการหาค่า IOC 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขั้นตอนที่ 6 
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งการท างาน ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การอบรมเกี่ยวกับ     
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น         
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
การส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เนื้อหา สาระและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น        
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จ านวน 2 ข้อ 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการโดยมีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 
  5.3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง           
กับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  5.3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามเนื้อหา โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  5.3.3 เสนอแบบสัมภาษณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  5.3.4 น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษา     
สื่อและวัดประเมินผล เ พ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity)                   
ของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน แล้วน าคะแนน     
มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence IOC)  
        ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่า 0.80 – 1.00 ซึ่งเป็นค่าที่
สามารถน าไปใช้ได้ 
  5.3.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่ายตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  5.3.6 น าแบบสัมภาษณไ์ปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนภาษาไทย 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามภาพที่ 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการให้นักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ป.3/1 – 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 204 คน ตอบแบบสอบถาม และด าเนินการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับครูผู้สอน
ภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 5 คน 

 
 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับหลักสูตรท้องถิ่น 

น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วแก้ไขในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา 

น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ   
ความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาโดยการหาค่า IOC 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที่ 6 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสารที่ศึกษาความต้องการโดยใช้    
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการใช้หลักสูตร

ท้องถิ่น โดยในตอนที่ 1 ใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ตอนที่ 2 ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และในตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ    
ความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่น รายละเอียดและคุณลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
โดยวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)   
 จากข้ันตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เ พ่ือศึกษาเอกสาร เกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้าง
หลักสู ตรท้องถิ่น  วิ ธี สอนแบบ 
SQ4R และแนวคิด ห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) ความ
พ ร้ อ ม ด้ า น อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์ 

ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัย 

เอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น วิธี
สอน SQ4R และ
แนวคิ ดห้ อ ง เ รี ยน
กลับด้าน (Flipped 
Classroom) 

1. แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
2. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content 
analysis) 

2. เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาไทย กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมือง
สมุทรสงครามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ศึกษาและ
วิเคราะห์
เอกสาร 

- หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
- ก ร อ บ ห ลั ก สู ต ร
ท้องถิ่น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

1. แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
2.วิเคราะห์เนื้อหา 
(content 
Analysis)  
แล้วน าเสนอแบบ
พรรณนาความ 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาษาไทย  ประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม 
- หลักสูตร
สถานศึกษา 
โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม 

 

3.  เ พ่ือวิ เคราะห์ความต้องการ 
(Need Assessment) ของ
นักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ในท้องถิ่นความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ และความสามารถในการ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ของนักเรียน 
 

สอบถาม
นักเรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 204 คน 

1. แบบสอบถาม 
2. ค่าสถิติที่ใช้เป็น
ร้อยละ (%) 

3. ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห์
เนื้อหา 

4.  เ พ่ือวิ เคราะห์ความต้องการ 
(Need Assessment) ของ
ครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับความ
ต้องการของครูในการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น ประกอบด้วยความส าคัญ
และความจ าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้โรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เนื้อหา 
ส า ร ะและแนวทา ง ในกา รจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ครู
และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ครูผู้สอนภาษาไทย
และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน 

1.  แบบสัมภาษณ์ 
2. ค่าสถิติที่ใช้เป็น
ร้อยละ (%) 

3. ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content 
analysis) 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (Development) 

 1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
    1.2 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา  
    1.3 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
    1.4 เพ่ือสร้าง หาคุณภาพ หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
    1.5 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. วิธีด าเนินการ 
    2.1 ด าเนินการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
    2.2 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 
    2.3 ด าเนินการสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
    2.4 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ 
    2.5 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 
    2.6 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
    2.7 ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
    2.8 ต ร ว จ ส อบ ค่ า ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า ข อ ง แ บ บ วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ                      
ในการอ่านจับใจความส าคัญ 
    2.9 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
    2.10 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 3. กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จ านวน 2 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน      
การวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน   
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  3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน สุ่มเลือกห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
 4. เครื่องมือที่ใช้ 
  4.1 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4.2 สื่อวีดิทัศน์ประกอบ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
  4.3 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน     
กลับด้าน 
  4.4 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
  4.5 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 5. การสร้างเครื่องมือ 
 น าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ 1. การพัฒนาหลักสูตร 2. ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยมีรายละเอียดแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้    

    5.1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยร่วมกับครูผู้สอนน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1      
จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม          
และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการ
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และข้อเส นอแนะต่างๆ           
แล้วด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยโดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์อีกครั้ง 
โดยด าเนินการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 
ตัวชี้วัด ป.3/3    ป.3/4 และ ป.3/5 จ านวน 5 เรื่อง เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3. เนื้อหา 
4. เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 6. สื่อการเรียนการสอน 7. การวัดและประเมินผล      
โดยประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 5 เรื่อง คือ 1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูล
ทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่ส าคัญ
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และบุคคลส าคัญ 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. การอ่าน    
จับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 5. การอ่านจับใจความส าคัญ     
จากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย        
แผนการจัดการเรียนรู้  ใบความรู้ ใบงาน แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ           
สื่อวีดิทัศน์และน าหลักสูตรฉบับร่างน าเสนอที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าฝุายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพ่ือร่วมพิจารณาอีกครั้ง 
  5.2 การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเนื้อหา 2 คน ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 2 คน และผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและ
ประเมินผล 1 คนโดยตรวจสอบด้านความเหมาะสมและสอดคล้องขององค์ประกอบของโครงสร้าง
หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      5.2.1 สิ่งที่ต้องการตรวจสอบ คือ ส่วนประกอบของหลักสูตร ได้แก่                        
1.จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้าง 3. เนื้อหา 4. เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 6. สื่อการเรียน
การสอน 7. การวัดและประเมินผล เป็นการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาความจ าเป็น
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ และสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด  
   5.2.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่าง น าหลักสูตรฉบับ
ร่างที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบก่อนน าไปทดลอง ใช้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนได้แก่  
         5.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรท้องถิ่น ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของหลักสูตรที่ พัฒนาขึ้นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่          
และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ 
         5.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้อง    
ของเนื้อหา และระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร  
         5.2.3 ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ านการวั ดและประ เมินผลตรวจสอบ         
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  5.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตรฉบับร่างของผู้เชี่ยวชาญ
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ 
 ผลการหาค่าความสอดคล้องของหลักสูตรท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.80– 1.00 
ซึ่งเป็นค่าท่ีสามารถน าไปใช้ได้   
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น 
 
 5.2 สื่อวีดิทัศน์ประกอบ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 

 5.2.1 ศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 

5.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างสื่อวีดิทัศน์และเลือกใช้อย่างถูกต้องและเกิดความช านาญ 
5.2.3 ศึกษาเนือ้หาและวิเคราะห์เนื้อหาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม 
5.2.4 น าเนื้อหามาวิเคราะห์สังเคราะห์เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 
5.2.5 น าเนื้อหาที่จัดเรียงไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน

ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ        
ด้านสื่อการเรียนการสอน จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน               
และสร้างแบบประเมินคุณภาพ โดยมีรายการประเมิน 4 ด้าน คือ 1.  ด้านเนื้อหา                        

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและผลการส ารวจความต้องการที่เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น 

ด าเนินการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)      

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

น าหลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างขึ้น น าเสนอต่ออาจารย์วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ                 
และขอค าแนะน าในการแก้ไข 

น าหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ       
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) 

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตรฉบับร่างของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นข้อมูล          
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ 
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2. ด้านภาพประกอบ 3. ด้านตัวอักษร 4. ด้านภาพวีดิทัศน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า      
(Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ผู้วิจัยก าหนดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีคุณภาพ 
ผ ล ก า ร ห า ค่ า คุ ณ ภ า พ แ บ บ ม า ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ค่ า ข อ ง สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์                                  

(�̅� = 4.03, S.D. = 0.16) ซึ่งอยู่ในระดับดีและสามารถน าไปใช้ได้ 
 5.2.6 น าเนื้อหาที่จัดเรียง มาเขียนเป็นโครงเรื่องเพ่ือท าบทของสื่อวีดิทัศน์        

ตามข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ 
            5.2.7 น าโครงเรื่องมาเขียนใหม่ เป็นบทสื่อวีดิทัศน์ (Script) เพ่ือน าไปถ่ายท าต่อไป 

 5.2.8 น าเนื้อหาที่จัดเรียงเป็นหน่วยการเรียนรู้ มาเขียนเป็นโครงเรื่องเพ่ือท า      
บทของสื่อวีดิทัศน์ ตามข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างสื่อวีดิทัศน์ 

 
 5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่าน       
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม มีข้ันตอนดังนี้ 
  5.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  5.3.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง            
กับการจัดการเรียนรู้แม่กลองบ้านเรา 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 

 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างสื่อวีดิทัศน์และเลือกใช้อย่างถูกต้องและเกิดความช านาญ 

ขั้นตอนที่ 3 น าเนื้อหามาวิเคราะห์สังเคราะห์เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 

ขั้นตอนที่ 4 น าเนื้อหามาวิเคราะห์สังเคราะห์เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 

ขั้นตอนที่ 5 น าเนื้อหาที่จัดเรียงไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา        
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปสร้างเป็น    

วีดิทัศน์ 

ขั้นตอนที่ 6 น าเนื้อหาที่จัดเรียง มาเขียนเป็นโครงเรื่องเพ่ือท าบทของสื่อวีดิทัศน์  
ตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 
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  5.3.3 วิ เคราะห์มาตรฐานการ เรี ยนรู้  สาระการ เรี ยนรู้  เ พ่ือน ามาสร้ า ง           
แผนการจัดการเรียนรู้ 
  5.3.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5.3.5 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง     
ทางภาษาและความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
  ผลการหาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.80 – 1.00        
ซึ่งเป็นค่าดัชนีความสอดคล้องที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้     
โดยมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีผู้ผู้เชี่ยวชาญแนะน า ดังนี้ 
   1) ปรับปรุงเนื้อหาในบทอ่านในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยมีการปรับเปลี่ยนประเภทของบทอ่านโดยเรียงล าดับบทอ่าน     
จากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องท่ียากข้ึน 
   2) ปรับปรุงขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้น ที่อาจใช้ เวลามากเกินไป           
ซึ่งไม่สอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด คือ 2 ชั่วโมง เพราะเนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้จัดการเรียนรู้          
สื่อการเรียนรู้ ใบงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการสอนแบบ SQ4R มีมากเกินไป 
  5.3.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  5.3.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1      
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนน าไปใช้จริง (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 19 มกราคม 2561) 
  5.3.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R 
ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง 
จ านวน 2 สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 16 กุมภาพันธ์ 2561) โดยสรุป
ขั้นตอนดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 5.4 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น ใช้ประเมินก่อนและหลังการจัดการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรท้องถิ่น ใช้ประเมินก่อนและหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนจากการวัดความสามารถในการอ่าน           

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เก่ียวข้อง     
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน 
Classroom) 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เพ่ือน ามาสร้าง       

แผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแม่กลองบ้านเราไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง 
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จับใจความส าคัญก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังด าเนินการสอนเสร็จสิ้นแล้ว (post – test)        
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นข้อสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก ซึ่งผู้วิจัยสร้างไว้ 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
    1.  ศึกษาวิ ธี การสร้ างแบบวัดความสามารถในการ อ่านจับ ใจความส าคัญ              
และหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ          
การประเมินผลภาคปฏิบัติ และคู่มือวัดผลและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        2. สร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ให้สอดคล้องกับตัวชี้ วัด 
และครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดยจัดท าตารางวิ เคราะห์ เนื้อหา และก าหนดน้ าหนักเนื้อหา             
ตามความส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยสร้างไว้ จ านวน 40 ข้อ ต้องการจริง 20 ข้อ  จากนั้นจึงก าหนดจ านวน
ข้อสอบทั้งหมดที่ต้องการใช้จริง โดยสร้างข้อสอบตามเนื้อหาวิชา ส าหรับข้อสอบที่ส ร้างครั้งนี้       
เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)  3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ                      
ใช้วัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
    ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือตอบมากกว่า 1 ค าตอบให้ 0 คะแนน 
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ตารางที่ 13 วิเคราะห์ข้อสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (ปรนัย) 
  

 
เรื่อง 

 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
  

 
รวม 

 

1. นิทาน มาตรฐาน ท 1.1  
ตั ว ชี้ วั ด  ป . 3/ 3, 
ป.3/4 และ ป.3/5 

1 1 1 1 4 

2. ต านาน มาตรฐาน ท 1.1  
ตั ว ชี้ วั ด  ป . 3/ 3,    
ป.3/4 และ ป.3/5 

1 2 1 - 4 

3. บทความ มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3 และ 
ป.3/5 

1 2 - 1 4 

4. ข่าว มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3 
และ ป.3/5 

1 2 1 - 4 

5.  บ ท ร้ อ ย
กรอง 

มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3, ป.
3/5 

1 2 - 1 4 

รวม 5 9 3 3 20 

    
 3. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์     
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา 
   4. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญพร้อมแบบประเมินเสนอ           
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 2 คน ผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษา      
จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง      
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัดแล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(Index of Objective Congruence: IOC)  ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
     + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
     0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค ์
     - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่า 0.80 – 1.00 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถ
น าไปใช้ได้ 
    5. ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญตามข้อเสนอแนะ     
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ไปทดลองกับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จ านวน 45  คน แล้วน ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน 
    6. น าผลการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) แบบปรนัยเพ่ือหา
คุณภาพ ดังนี้ 
  6.1 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยถือเกณฑ์ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่า
ความยาก (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80  

เกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20 – 0.80 ถ้าค่าความยากง่าย < 0.20 ถือ
ว่าข้อสอบนั้นยากเกินไป และถ้าความยากง่าย > 0.80 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2557: 188) 

ผลการหาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าระหว่าง 0.50 – 0.75 (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก) 

  6.2 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ มาหาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) โดยใช้สูตรดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 186)  
  เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควรมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป ส าหรับ    
การแปลค่าอ านาจจ าแนก แปลผลได้ดังนี้  
  ผลการหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าระหว่าง 0.23 – 0.64 (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก) 
  6.3 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ที่คัดเลือกไว้ จ านวน      
20 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับ โดยน าผลการทดลองใช้มาหาค่า        
ความคงตัวภายในของแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ (Internal Consistency) 
โดยใช้สูตรของ Kuder – Richardson (KR – 20) ซึ่งมีสูตรค านวณดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ 2557: 
182) 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90  
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) ถือว่าเป็นค่าความเชื่อมั่นท่ียอมรับได้ 
 วิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) 

การวัดคะแนนพัฒนาการด้วยวิธีนี้พัฒนาโดย ศิริชัย  กาญจนวาสี (2532 : 14) โดยคะแนน
พัฒนาการเกิดจากค่าอัตราส่วนร้อยละระหว่างผลต่างของคะแนนสอบหลังเรียนกับคะแนนสอบ     
ก่อนเรียนกับผลต่างของคะแนนเต็มกับคะแนนสอบก่อนเรียน แสดงได้โดยสมการดังนี้ 

  

    S = 
1    𝑌 𝑋 

𝐹 𝑋
 

 
      เมื่อ   S  คือ  คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์      

F  คือ  คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง      
X  คือ  คะแนนการวัดครั้งแรก    
Y  คือ  คะแนนการวัดครั้งหลัง  

เกณฑ์คะแนนระดับพัฒนาการดังนี้ 
75 – 100 อยู่ในระดับพัฒนาการสูงมาก 
50 – 74 อยู่ในระดับพัฒนาการสูง 
25 – 49 อยู่ในระดับพัฒนาการระดับกลาง 
0 – 25  อยู่ในระดับพัฒนาการระดับต้น 

 สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจค วามส าคัญ              
ดังภาพที ่12 
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ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 
 5.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            

ศึกษาจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ หลักการให้คะแนน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรสถานศึกษา จากเอกสาร

หนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาแบบทดสอบ ประเด็นที่ต้องการวัด 

สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา 

น าแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง    
และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง    
เชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุง 

ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบมาหาค่าระดับความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น 

น าแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน           

และหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่นกับกลุ่มตัวอย่าง 
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(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
      5.5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ 
     5.5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน จ านวน 14 ข้อ ดังนี้  

แบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยมีจ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาสาระ 
จ านวน 3 ข้อ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 ข้อ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ จ านวน 2 ข้อ     
4) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  จ านวน 2 ข้อ และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 2 ข้อ         
รวมทั้งหมด จ านวน 13 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน 
แบบ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 51) 

5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์คะแนนของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละข้อแล้วค านวณค่าคะแนนโดย
ใช้เกณฑ์การวัดตามระบบของ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามช่วงคะแนน ดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

แบบสอบถามตอนที่ 2 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามที่นักเรียนรู้สึกนอกเหนือจากที่
นักเรียนตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 น าเสนอแบบความเรียง โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม      
หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น 
     5.5.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 5 คน     
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหา และน าไปปรับปรุงแก้ไข 
     5.5.4 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน และวิเคราะห์
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เนื้อหา (Content Analysis) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น     
เท่ากับ 1.00 
  5.5.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ ไขในกรณีมีค าแนะน า          
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.5.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้           
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน      
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีที่ 3 สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ดังภาพที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ 

      

ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหา              

และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา  

พัฒนาหลักสูตรฉบับ
ร่าง ประกอบด้วย 
1) จุดมุ่งหมาย  
2) โครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ 
3) เนื้อหา    
4) เวลาเรียน  
5) กิจกรรมการเรียน
การสอน 
6) สื่อการเรียนการ
สอน  
7) การวัดและ
ประเมินผล 

- ผู้วิจัย 
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล 
- เอกสารบันทึกผล 

- แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
- วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

2.  ประเมินคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
องค์ประกอบในการ
พัฒนาหลักสูตร 
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
หลักสูตร 

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  ( ด้ า น
เนื้อหา) (ด้านภาษา)  
( ด้ า น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล) 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรฉบับร่าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
- วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

3. เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฉบับร่าง 

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นตามข้อมูล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญก่อนน ามา
ทดลองใช้ 

ผู้วิจัย - หลักสูตรฉบับร่าง 
- วิ เ ค ร า ะห์ เ นื้ อ ห า 
(Content analysis) 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

4. เพ่ือหาคุณภาพของ
สื่อวีดิทัศน์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางภาษาและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity)  
 

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา 2 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
จ านวน 2 คน ผู
เชี่ยวชาญด้านสื่อ     
วีดิทัศน์และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการวัดและ
ประเมินผล 1 คน 

1. แบบประเมินความ
เหมาะสมของสื่อ     
วีดิทัศน์ โดยใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 

2. หาค่าเฉลี่ย  (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

5. เพื่อหาคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางภาษาและความ
เที่ ยงตรงเชิง เนื้อหา 
(Content Validity)  
 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา 2 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
จ านวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การวัดและประเมินผล 
1 คน 
3. นักเรียนชั้น ป.3/1 
โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม 

1. แบบประเมินความ
เหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้  
2. วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

6. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบวัดความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ
ที่สร้างขึ้น 

1.  ต ร วจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา 
(IOC) 
2. หาค่าความยากง่าย 
และอ านาจจ าแนก 
3. หาค่าความเชื่อมั่น 

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
2. ผู้เชี่ยวชาญ  
3. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเมือง 

1. แบบทดสอบ 
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 
3. วิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) ค่า
อ านาจจ าแนก (r)    
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข อ ง แ บ บ วั ด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ 

สมุทรสงคราม และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ
ด้วยสูตร KR – 20ใน
การอ่านจับใจความ
ส าคัญด้วยสูตร  
KR – 20 

7.  เพ่ือหาคุณภาพของ
แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

ตรวจความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
2. ผู้เชี่ยวชาญ  
 

1. แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
2. วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น (Research) 

 1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ          
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 2. แบบแผนการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)     
แบบ The One Group Pretest – posttest Design คือ กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน               
(มาเรียม นิลพันธุ์ 2557: 144) 
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แบบแผนการวิจัย 
ตารางที่ 15 แสดงแบบแผนการทดลอง The One Group Pretest – Posttest Design 

ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 

𝑇1  X 𝑇2 
  

 หมายถึง วัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น     
เรื่องแม่กลองบ้านเราก่อนทดลองใช้หลักสูตร 
 X หมายถึง การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

  หมายถึง วัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น    
เรื่องแม่กลองบ้านเราหลังทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
 3. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน     
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง ป.3/5 
มีนักเรียนจ านวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลาก 
 4. เครื่องมือที่ใช้ 
 1.หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 2. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน   
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 
 4. สื่อวีดิทัศน์  
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 วิธีด าเนินการ 
 ในการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวิธีด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่าน   
จับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 
 2. ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนทดลองใช้หลักสูตร โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 
 3. ทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวการสอนและแผนการสอน เพ่ือน าไปทดลอง
ใช้สอนโดยผู้วิจัย ได้ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  44 คน โดยใช้ระยะเวลาสอน สัปดาห์ละ    
10  ชั่วโมง จ านวน 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1 ขั้นก่อนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นเตรียมความพร้อม 

 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
บทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน    
กลับด้าน (Flipped Classroom) 
          2. สอนวิธีการดูและการใช้วีดิทัศน์อย่างถูกต้อง 
          3. ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญให้แก่นักเรียน 
          4. ฝึกการจดบันทึก 
          5. ฝึกการตั้งค าถาม 
ขั้นการจัดการเรียนรู้ 

การเรียนนอกชั้นเรียน 
  1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
         2. ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
         3. ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 
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การเรียนในชั้นเรียน        
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและพร้อมที่จะ
เรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากท่ีบ้าน 
          ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจบทอ่านเพ่ือหา
จุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้นสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจากค าถาม      
ที่ตั้งไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถามที่สงสัยอยากรู้
ให้จดบันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามที่ตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญ       
อย่างย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมีข้อ
สงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
เนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
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ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและ
สิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป    
 ระหว่างที่ด าเนินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานในแต่ละเรื่อง
ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 กิจกรรมที่สอดแทรกในแต่ละเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
ล าดับที่ เรื่อง แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
กิจกรรม/ภาระงาน 

1 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากนิทาน เรื่อง 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

แผนที่ 1 1. ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
2. ตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ 
3. สรุปใจความส าคัญ 

แผนที่2 

2 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากต านาน เรื่อง 
ส ถ า น ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
บุคคลส าคัญ 

แผนที่ 3 1. ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
2. ตอบค าถามจากค าถามท่ีตั้งไว้ 
3. สรุปใจความส าคัญ 

แผนที่ 4 

3 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากบทความ 
เ รื่ อ ง  วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้องถิ่นท้องถิ่น 

แผนที่ 5 1. ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
2. ตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ 
3. สรุปใจความส าคัญ 

แผนที่ 6 

4 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากข่าว เรื่อง 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาชีพ 

แผนที่ 7 1. ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
2. ตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ 
3. สรุปใจความส าคัญ 
 

แผนที่ 8 

5 การอ่านจับใจความ
ส า คั ญ จ า ก บ ท ร้ อ ย
กรองท้ อ งถิ่ น  เ รื่ อ ง
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม  

แผนที่ 9 1. ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
2. ตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ 
3. สรุปใจความส าคัญ 
 
 

แผนที่ 10 
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 4. หลังจากด าเนินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน        
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ      
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สิ้นสุดลง จึงท าการทดสอบหลัง
เรียน (Post – test) 
 5. หลังจากนักเรียนเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา ครบทั้ง 5 เรื่อง    
ครูแจกแบบสอบถามความเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น             
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
 สรุปขั้นตอนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 ขั้นตอนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
 
  
 

ศึกษารายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

จัดเตรียมสื่อ โดยเตรียมสร้างห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์  เตรียมจัดท าสื่อวีดิทัศน์ 

 
ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่บ้าน) 
2. การเรียนในชั้นเรียน 
   2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   2.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
         2.2.1 ขั้นส ารวจ (Survey) 
         2.2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 
         2.2.3 ขั้นอ่าน (Read) 
         2.2.4 ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 
         2.2.5 ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
         2.2.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
    2.3 ขั้นสรุปและประเมินผล 
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 จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ     
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย              
ดังตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์   วิธีการ  กลุ่มเป้าหมาย
/เอกสาร 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือทดลองใช้
หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง 
แม่กลองบ้าน
เรา 

น าหลักสูตรท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้
กับนักเรียน โดย 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 
2.  ด า เนิ นการทดลอง ใช้หลั กสู ตรท้ องถิ่ น       
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 ขั้นก่อนใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยเตรียม
ความพร้อม ดังนี้ 

2.1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความ
เข้าใจในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
บทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน ครู  และ
ผู้ ป กค รอ ง  ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้         
แบบห้องเรียนกลับด้าน 
         2.1.2 สอนวิธีการดูและการใช้วีดิทัศน์
อย่างถูกต้อง 
         2.1.3 ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
ให้แก่นักเรียน 
         2.1.4 ฝึกการจดบันทึก 
           2.1.5 ฝึกการตั้งค าถาม 
   2.2 ขั้นใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
         2.2.1 ทดสอบก่อนการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น 
         2.2.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 3/5 
โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม 
ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 
จ านวน 44 คน 
ซึ่งเป็น
นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

1. หลักสูตร
ท้องถิ่นเรื่อง แม่
กลองบ้านเรา 
เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ 
ในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 
โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิด 
ห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped 
Classroom) 
ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 
2. แบบวัด
ความสามารถใน
การอ่านจับ
ใจความส าคัญ 
3. แผนการ
จั ดการ เ รี ยนรู้
โดยใช้วิธีสอน 
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วัตถุประสงค์   วิธีการ  กลุ่มเป้าหมาย
/เอกสาร 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 การเรียนในชั้นเรียน        
         ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
          ครูผู้ สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียนโดยการถาม – ตอบเกี่ยวกับ     
เนื้อเรื่องบทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้
กลับไปศึกษามาจากที่บ้าน 
          ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบ     
บทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจ     
บทอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ  
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่อง
ที่ อ่านจากใบความรู้ โดยใช้ค าถามที่หาได้ใน    
เนื้อเรื่อง 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆ
ละ 1 ค าถาม 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครู
ก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจาก
ค าถามท่ีตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้ว
นักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 4.1 นักเรียนน าค าส าคัญจาก    
เนื้อเรื่องมาบันทึกข้อมูลย่อๆตามความเข้าใจ            
                 4.2 นักเรียนน าค าส าคัญมาเขียน
สรุปใจความส าคัญ 

 แ บ บ  SQ4R 
ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับ
ด้ าน  (Flipped 
Classroom) 
4. สื่อวีดิทัศน ์
วิเคราะห์ข้อมูล
โดย 
- ค่าร้อยละ (%) 

- ค่าเฉลี่ย  (�̅�) 
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
- วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย
/เอกสาร 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

                  4.3 นักเรียนเขียนค าถามลงใน    
ใบงาน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ 
(Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมี
ข้อสงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีก
ครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครู ให้นักเรียนแสดง         
ความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับ
จากการอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้เหตุผลประกอบ
ความรู้เดิม 
            ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

  

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น (Development) 

 1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์          
ที่มีความเหมาะสมและสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน 3/5 จ านวน 44 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียน   
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น 
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  3.2 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 4. วิธีด าเนินการ 
  4.1 ประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4. 2 ป ร ะ เ มิ น พัฒน ากา ร คว าม ส าม า รถ ใ นกา ร อ่ าน จั บ ใ จ คว าม ส า คั ญ                 
ก่อนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
     4.3 ประเมินความสามารถหลังเรียนในการอ่านจับใจความส าคัญกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4.4 ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการจัด        
การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยน าคะแนนที่ได้          

จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( �̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ Dependent เพ่ือน าหาค่าความแตกต่างของคะแนน
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
  5.2 การวิ เคราะห์ พัฒนาการความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ            
ก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain 
Score) ใช้สูตรของศิริชัย  กาญจนวาสี (2532 : 14) โดยคะแนนพัฒนาการก่อนเรียนมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
     5.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนเมื่อเทียบ    

กับเกณฑ์ร้อยละ 80 มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ One sample t-test 
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     5.4 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน         
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยมีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 
   5.4.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน      
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาสอบถามนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คนโดยให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  

  วิเคราะห์โดยใช้ระดับคะแนน เสนอเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)  จากนั้นน าค่าเฉลี่ ยที่ ได้จากการวิ เคราะห์                   
ไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมายรายข้อ ดังนี้  

5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าเฉลี่ย   (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมายรายข้อ 
โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 74 – 80)  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากขั้นตอน
ที่ 4 การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น (Development) ผู้วิจัยสรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย จากข้ันตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อประเมิน
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ
ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้หลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน 
Flipped Classroom 

น าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความ
ส าคัญที่ผู้วิจัย     
สร้างข้ึนให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างท าก่อน
เรียนและหลังเรียน  
 
 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม จ านวน 44 
คน 

1. แบบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย  

2. ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
t – test แบบ 
Dependent 

2.  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
พั ฒ น า ก า ร
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ
ก่อนและหลังเรียนด้วย
ห ลั ก สู ต ร ท้ อ ง ถิ่ น     
เรื่องแม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ  
SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped 
Classroom) เพ่ือ
พัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
หลังเรียนเมื่อเทียบกับ 

น าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความ
ส าคัญที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
ท าก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม จ านวน 44 
คน 

1. แบบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
2. ร้อยละ
ความก้าวหน้าโดยใช้
วิธีการพัฒนาการ
สัมพัทธ์ 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ก่อนเรียนมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40 

   

4.3 เพ่ือประเมิน
คว ามสามา รถหลั ง
เ รี ย น ใ น ก า ร อ่ า น      
จับใจความส าคัญด้วย
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง
แ ม่ ก ล อ ง บ้ า น เ ร า    
โดย ใช้ วิ ธี ส อนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้ อ ง เ รี ยนกลับด้ าน 
(Flipped Classroom) 
เพ่ือพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับ
นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 

น าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความ
ส าคัญที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างท าหลังเรียน 
 
 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม        
จ านวน 44 คน 

1. แบบวัด
ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญ  
2. ร้อยละ (%) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 
 

4. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิด 
ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped 
Classroom) 

สอบถาม          
ความคดิเห็นที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิด ห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped 
Classroom) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม        
จ านวน 44 คน 

1. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น       
ของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง 
แม่กลองบ้านเรา  

2. ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   
และวิเคราะห์เนื้อหา 
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สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยมีขั้นตอนด าเนินงาน 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1. การศึกษา
ข้อมลูพื้นฐาน เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น วิธีสอน
แบบ SQ4R และแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และวิเคราะห์ความต้องการ 
(Need Assessment) ของนักเรียนและครูเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ 
การวิเคราะห์เอกสารการศึกษา การสัมภาษณ์ การสอบถาม 2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น          
เป็นการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการ และข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น
ในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ พัฒนา
หลักสูตรฉบับร่าง ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมาย  2) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3) เนื้อหา 4) เวลา
เรียน 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) สื่อการเรียนการสอน 7) การวัดและประเมินผล ประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยด าเนินการเตรียมสื่อและนักเรียน
ให้มีความพร้อมและสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ และ 4. การประเมินผล           
และปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาประเมินผลความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น       
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน     
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน     
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น         
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน              
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ดังนี้ โดยประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 4.1 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ       
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร  4.2 ผลการประเมินพัฒนาการ
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 4.3 ผลการประเมินความสามารถ   
ในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่นเทียบเกณฑ์ ร้อยละ 80  4.4 ผลการศึกษา       
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น มีรายละเอียดดังจะกล่าว    
โดยล าดับดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม 2. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบ SQ4R และแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) 3. ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ       
และครูผู้สอนภาษาไทยเก่ียวกับความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน         
จับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) ความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน        
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ     
ในการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 

1.1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ผลดังนี้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.2551 เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐาน       
การเรียนรู้เป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในมาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่นักเรียน   
พึงรู้และปฏิบัติ (2551: ค าน า) โดยให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร แต่หลักสูตรเดิม   
มีปัญหาหลายประการ คือ ความสับสนของผู้ปฏิบัติในสถานศึกษาซึ่งส่ วนใหญ่ก าหนดสาระและ      
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มากเกินไป เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดผลไม่สะท้อนมาตรฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จัดท าขึ้นเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาน าไปเป็นกรอบและทิศทางพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน       
การสอน โดยมีหลักการของหลักสูตร ดังนี้ 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ 
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ            
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยมีตัวชี้วัด       
คือสิ่งระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ รวมทั้งลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ตัวชี้วัดน าไปใช้ใน
การก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดการสอน เป็นเกณฑ์ส าหรับวัดผลเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.2551 มีหลักการจัด       
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   
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โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนต้องท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ และต้องมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการปฏิบัติลงมือท าจริง 

ด้วยเหตุนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็นรายวิชาที่มีหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีความสัมพันธ์        
และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.2551 ที่มีความต้องการให้ท้องถิ่น      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  เป็นสมบัติ              
ทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็น
ไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถ
ประกอบกิจธุรการงาน และการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆเพ่ือพัฒนา
ความรู้  ความคิดวิ เคราะห์วิจารณ์  และสร้ า งสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม                
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความ
มั่ นคงทางสั งคมและ เศรษฐกิจ   นอกจากนี้ ยั ง เป็นสื่ อที่ แสดงภูมิ ปัญญาของบรรพบุ รุ ษ                        
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรีภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรม
อันล้ าค่า  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่    
คู่ชาติไทยตลอดไป ซึ่งโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แบ่ง
ออกเป็น 5 สาระ คือ 1. การอ่าน 2. การเขียน 3. การฟัง การดู และการพูด 4. หลักการใช้ภาษาไทย 
5. วรรณคดีและวรรณกรรม ในส่วนที่น ามาบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา คือ สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 ป.3/4 และ ป.3/5 ในหน่วยที่ 10 
ความสุขจากการอ่าน (แม่กลองบ้านเรา) โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม         
ล าดับเหตุการณ์ และสรุปข้อคิดข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงการบริหารจัดการ
หลักสูตรว่าในระบบการศึกษามีการกระจายอ านาจในท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการใช้หลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ 
 การใช้แหล่งการเรียนรู้ ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มีความส าคัญ             
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถานศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลาง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากใกล้ตัวสู่ไกลตัว และเชื่อมโยงความรู้สู่สากล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นของ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการจัดท าเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 20-21) มาตรา 35 ระบุ
ไว้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา 37 
ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน
และมีอ านาจหน้าที่ 1. อ านาจหน้าที่ในการบริหาร และการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของ
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและการจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา โดยการด าเนินงานสอดรับกับ
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านการวางแผน       
การด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนวการจั ด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดท าให้สนองตอบต่อหลักสูตร
แกนกลางแล้วยังต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของ
ตนเองในท้องถิ่น เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต 
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก ความผูกพัน และมีความภูมิใจในท้องถิ่น        
ของตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่สากลและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงได้ประมวล
เอกสาร แนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นมาเป็นแนวทางการจัดท าโครงร่าง
หลักสูตรท้องถิ่น 

1.1.2 ผลการวิเคราะห์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เพ่ือให้สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดที่
ก าหนด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญ คือ ก าหนดเปูาหมาย/จุดเน้น     
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาคุณภาพการใช้หลักสูตร ก าหนดสาระ        
การเรียนรู้ท้องถิ่น จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลระดับท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง            
การด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ในระบบการศึกษาที่มีการกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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เป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน      
การสอนในชั้นเรียนอีก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงครามซึ่งจัดท ากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่นที่ผู้เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)      
เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
ซึ่งพบว่าหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2552 เน้นการปลูกฝังผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของจังหวัดสมุทรสงครามดังนี้ 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2552     
2. ได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน และท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 3. ผู้เรียนทุกคนมีส านึก            
รัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ     
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการบูรณา
การสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็น      
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มประชากร จ านวน 204 คน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
เกี่ยวกับความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เนื้อหาโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า นักเรียน      
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีเนื้อหา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม        
2. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 3. วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. บุคคลส าคัญ และ 5. สถานที่ส าคัญ    
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเนื้อหาทั้ง 5 เรื่องนี้ใช้เป็นเนื้อหาสาระส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาการอ่าน   
จับใจความส าคัญ 

1.1.3 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสาระเพ่ิมเติม  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553: 45)  และในการพัฒนา
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หลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นผู้พัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551              
 ผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา     
จึงได้จัดเนื้อหาสาระที่ส าคัญซึ่งตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับกรอบสาระ      
การเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม น ามาก าหนดเป็น
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  เรื่องแม่กลองบ้านเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ได้วิเคราะห์           
จากโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10      
เรื่อง ความสุขจากการอ่าน เวลา 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเน้นเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ และ ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยมี
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความสุขจากการอ่าน ที่จะน ามาพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ   
ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
น้ าหนัก 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 การ อ่านจับ ใจคว าม
ส าคัญจากนิทาน เรื่อง 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงครามจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ป .3/ 3, ป .3/ 4 
และ ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม
ส าคัญจากนิทาน ผู้อ่าน
ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด 
ทัศนคติของผู้เขียน แล้ว
สามารถตอบค าถามและ
สรุปใจความส าคัญได้ 

2 2 

2 การ อ่านจับ ใจคว าม
ส า คั ญ จ า ก ต า น า น
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่
และบุคคลส าคัญ 
 

ป.3/3, ป.3/4  
และ ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม
ส าคัญจากต านาน ผู้อ่าน
ต้องเข้าใจเนื้อเรื่อง แล้ว
สามารถตอบค าถามและ
สรุปใจความส าคัญได้ 
 

2 4 
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ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
น้ าหนัก 

จ านวน
ชั่วโมง 

3 การ อ่านจับ ใจคว าม
ส า คัญจ ากบทคว าม 
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

ป.3/3  และ 
ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม
ส าคัญจากนิทาน ผู้อ่าน
ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด 
ทัศนคติของผู้เขียน แล้ว
สามารถตอบค าถามและ
สรุปใจความส าคัญได้ 
 
 
 
 
 

2 4 

4 การ อ่านจับ ใจคว าม
ส าคัญจากข่าว เรื่อง 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาชีพ   

ป.3/3 และ 
ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม
ส าคัญจากข่าว  ผู้ อ่ าน
ต้องเข้าใจข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้ว
สามารถตอบค าถามและ
สรุปใจความส าคัญ 

2 5 

5 การ อ่านจับ ใจคว าม
ส าคัญจากบทร้อยกรอง 
เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ป .3/ 3 แ ล ะ 
ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม
ส าคัญจากบทร้อยกรอง 
ผู้อ่านต้องเข้าใจแนวคิด 
ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ เ ขี ย น     
แล้วสามารถตอบค าถาม
และสรุปใจความส าคัญ
ได ้

2 5 

รวม 10 20 
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1.2  ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

    1.2.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  (Survey,  Question,  Read,  Recite,  Record,  

Reflect) เป็นวิธีการเรียนรู้ด้านการอ่านที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่คาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน  
เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็ว จดจ าได้ดี วิเคราะห์เรื่องราวที่ อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ    
ท าให้ความเข้าใจในการอ่านเพ่ิมขึ้น เป็นการลดอัตราการลืมให้น้อยลง และสามารถตอบค าถามจาก
บทอ่านได้มากขึ้น ส่งเสริมความเข้าใจในบทอ่านและความจ ารวมทั้งผู้อ่านยังได้ฝึกการคิดที่ซับซ้อน
หรือในระดับสูง จากการวิเคราะห์ความหมายของการสอนแบบ SQ4R ที่นักการศึกษาต่างๆได้กล่าวไว้ 
ได้แก่ สุคนธ์   สินธพานนท์ (2554 : 224) ศศิธร  ไชยเทศ (2554 : 26) ยุวดี โปธายะ (2546: 4) 
สามารถสรุปได้ว่า การสอนแบบ SQ4R หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์    
มาจากวิธีการสอนอ่านของ ของฟรานซีส พี. โรบินสัน (Francis P. Robinson) และวอลเตอร์ พอค 
(Walter Pauk) ที่น าวิธีที่ใช้ในการสอนอ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นส ารวจ (Survey)               
2. ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3. ขั้นอ่าน (Read) 4. ขั้นบอกค าตอบอีกครั้ง (Record) 5. ขั้นเขียนสรุป
ใจความส าคัญ (Recite) 6. ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) โดยผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการสอนแบบ SQ4R มาใช้
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

    1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          2.1 ขั้นส ารวจ (Survey) 
          2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 
          2.3 ขั้นอ่าน (Read) 
          2.4 ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)     

                     2.5 ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
          2.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
     3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
     1.2.2 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped Classroom) 

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของโจนาธาน เบอร์
แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดยรุ่งนภา นุตราวงศ์, 
2555: 54) และวิจารณ์ พานิช (2556: 21) สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน     
กลับด้าน หมายถึง การกลับด้านห้องเรียน จากเดิมที่เคยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาความรู้ที่โรงเรียน     
ท าการบ้านที่บ้าน กลับด้านห้องเรียนโดยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาความรู้ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ ดีวิดี 
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หรือซีดี แล้วมาท าการบ้านที่โรงเรียน ซึ่งการบ้านที่เคยมอบหมายให้นักเรียนฝึกท าเอง นอกห้องเรียน
จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน โดยครูเป็นผู้คอยแนะน า ให้ความช่วยเหลือในการ
ท าภาระงานที่ได้รับมอบหมาย บทบาทของครูและนักเรียนในจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน สามารถสรุปได้ว่า  ครูมีหน้าที่ในการท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้นครูยังท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการแนะน า
ช่วยเหลือนักเรียนในการท าภาระงานที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนมีหน้าที่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยการศึกษา
เนื้อหาผ่านสื่อวีดิทัศน์ แล้วน ากลับมาท ากิจกรรมตามภาระงานที่ก าหนดที่โรงเรียน  

จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R และแนวคิดห้องเรียน     
กลับด้าน (Flipped Classroom) ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 20 แสดงกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 

ขั้นตอน
การ
สอน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้น
เตรียม
ความ
พร้อม 

       1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ บทบาท
ของผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน      
กลับด้าน 
        2. สอนวิธีการดูและการใช้วีดิทัศน์อย่างถูกต้อง 
        3. ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญให้แก่นักเรียน 
        4. ฝึกการจดบันทึก 
        5. ฝึกการตั้งค าถาม 

ขั้นการ
จัดการ
เรียนรู้ 

       การเรียนนอกชั้นเรียน 

        1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
        2. ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line        
และดีวิดี  
        3. ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 

        การเรียนในชั้นเรียน        
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและ
พร้อมที่จะเรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากที่บ้าน 
          ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจบทอ่าน
เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
อยากรู้อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
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ขั้นตอน
การ
สอน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

                    2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้น 
สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจาก
ค าถามที่ตั้งไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถามที่
สงสัยอยากรู้ให้จดบันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามที่ตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญ
อย่างย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมี
ข้อสงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก
การอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
            ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคและสิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป    
 
                  
                           

 
1.3 ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
   1.3.1  ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับ   

ความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
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แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

     1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน
ภาษาไทยเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน        
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ     
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
ครูวิชาการ จ านวน 1 คน และครูภาษาไทย จ านวน 3 คน 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

   สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม ของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 คน ครูวิชาการ จ านวน 1 คน และครูภาษาไทย จ านวน 3 คน โดยจ าแนกตามชื่อ เพศ 
อายุ การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งการท างาน ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การอบรมหรือ
สัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (%) ดัง
ตารางที ่21 
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม   
ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
1 
4 

 
20.00 
80.00 

รวม 5 100.00 
อายุ 
- ระหว่าง 30 – 40 ปี 
- ระหว่าง 41 – 50 ปี 
- ระหว่าง 51 – 60 ปี 

 
1 
1 
3 

 
20.00 
20.00 
60.00 

รวม 5 100.00 

การศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 

 
4 
1 

 
80.00 
20.00 

รวม 5 100.00 
ต าแหน่งการท างาน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครูวิชาการ 
- ครูภาษาไทย 

 
1 
1 
3 

 
20.00 
20.00 
60.00 

รวม 5 100.00 

ประสบการณ์การท างาน 
- ระหว่าง 1 – 10 ปี 
- ระหว่าง 11 – 20 ปี 
- ระหว่าง 21 – 30 ปี 

 
1 
2 
1 

 
20.00 
40.00 
20.00 

- ระหว่าง 31 – 40 ปี 
- มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 

1 
0 

20.00 
0.00 

รวม 
 

5 100.00 
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สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรท้องถิ่น 
- เคย 
- ไม่เคย 

 
 
4 
1 

 
 

80.00 
20.00 

รวม 5 100.00 
  

จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการศึกษาความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ    
และครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเพศชาย จ านวน 1 คน              
คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 

ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 30 – 40 ปี และมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งการท างานส่วนใหญ่เป็นครูภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา         
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 20.00  

ด้านประสบการณ์ท างานประสบการณ์การท างาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 
ระหว่าง 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 1 – 10 ปี 
ระหว่าง 21 – 30 ปี และระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00  ตามล าดับ 

ด้านประสบการณ์การอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่
เคยอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 80.00 และไม่เคยอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 20.00 
  
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูภาษาไทย ได้ให้ข้อมูลดังนี้ 
1. ความส าคัญและจ าเป็นของนักเรียนที่ได้เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น บุคคลส าคัญ สถานที่ส าคัญ สามารถสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 
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หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา มีความส าคัญมาก เพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูล
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน เป็นสิ่งที่นักเรียนจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆในท้องถิ่น     
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
มากยิ่งขึ้น เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียน ชุมชนและครูร่วมกันสร้างขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน     
เรียนจากชีวิต เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่
ดี ของสังคมอย่างมีความสุข  การเรียนการสอนจะสอนตามความต้องการของผู้เรียน โดยครูเป็นผู้คอย
ให้ค าแนะน า  ผู้ เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้น หลักสูตรท้องถิ่นจึงมี
ความส าคัญ ดังต่อไปนี้              
            1.1  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง 

1.2  ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน  เพราะผู้เรียนสามารถ       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

1.3  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้   เพ่ือที่จะมาใช้เป็นข้อมูล                
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของตนเองในวันข้างหน้า  รวมทั้งวิธีวิ เคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล             
เพ่ือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง 

1.4  ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา       
ให้กับผู้เรียน  ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 3 ที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีดังนี้ 

สามารถสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ได้ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคัญได้ 
 3. เนื้อหาสาระอะไรบ้าง โครงสร้าง/เวลาเรียน สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรท้องถิ่น           
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน           
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 ด้านเนื้อหา 
 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
บุคคลส าคัญ สถานที่ส าคัญ  
 ด้านโครงสร้าง/เวลาเรียน 
 โครงสร้างเวลาเรียนควรบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการอ่าน             
โดยก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 
 ด้านสื่อการเรียนรู้ 
 ควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นสื่อที่ไม่น่าเบื่อ     
ที่ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน อาจมีภาพหรือของจริงประกอบ 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น        
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีการตรวจสอบวัดความเข้าใจในบทเรียน

ของนักเรียน โดยอาจให้นักเรียนได้กลับไปศึกษาความรู้ล่วงหน้าจากนอกห้องเรียน เป็นการฝึก      
ความรับผิดชอบในการเรียนอีกด้วย 
 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหรือการจัด    
การเรียนการสอน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้านเรา มีดังนี ้
              ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดไว้ 

ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ และต้องค านึงถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและความต้องการของสังคมและชุมชน ทั้งนี้

ทั้งนั้นเราต้องดูว่านโยบายในส่วนกลางนั้นเป็นอย่างไร องค์ประกอบแรกที่ส าคัญคือ การด าเนินงาน

ของหลักสูตร ซึ่งต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนที่สองคือ การจัดเนื้อหาและประสบการณ์ 

ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของชุมชนด้วย และในส่วนของการน าหลักสูตรไปใช้

และการประเมินผลหลักสูตรนั้นต้องหาข้อสรุป และแก้ไขข้อที่ เป็นปัญหาหรืออุปสรรค ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถพัฒนาทั้งตนเองและสังคมต่อไป 
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2. ปัญหา อุปสรรคและมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. หากเกิดไฟดับหรือนักเรียนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาที่นักเรียน

กลับไปศึกษาสื่อวีดิทัศน์ที่บ้าน ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนได้ 
2. การที่นักเรียนไม่ศึกษาวีดิโอบทอ่านมาจากบ้านก่อนมาท ากิจกรรมที่โรงเรียน จะท าให้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จะส่งผลต่อเวลาที่เสียไป      
ในการมาอ่านบทเรียนที่ห้องเรียน และนักเรียนที่ไม่อ่านบทอ่านจากวีดีโอที่บ้านจะไม่เข้าใจบทเรียน
ต่างๆและไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนในชั้นเรียนได้ 

3. บทอ่านบางเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เช่น การอ่าน
ข่าว บทความ เพราะอาจเป็นเนื้อเรื่องไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนได้ 

แนวทางการแก้ไข 
1. หากเกิดปัญหาไฟดับหรือนักเรียนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้

ในขณะดูสื่อวีดิทัศน์ที่บ้าน ครูผู้สอนควรเตรียมบทอ่านผ่านสื่อประเภทอ่ืน เช่น ใบงาน หรืออาจให้
นักเรียนมาอ่านบทอ่านจากวีดิทัศน์จากคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนนอกเวลา 

2. ควรตรวจสอบว่านักเรียนได้ศึกษาบทอ่านมาจากบ้านล่วงหน้าก่อนมาปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ที่โรงเรียน โดยครูผู้สอนอาจให้ตั้งค าถามหรือตอบค าถามผ่านสื่อวีดีทัศน์ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน
เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าจริงหรือไม่ 

3. ควรเลือกบทอ่านที่มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ไม่ควรเป็นเรื่องยาก หรือไกลตัว
นักเรียน เพราะจะท าให้นักเรียนไม่สนใจบทเรียน 

3.2 ความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังตารางที่ 22 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 22 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
96 
108 

 
47.06 
52.94 

รวม 204 100.00 

อายุ 
- ระหว่าง 8 - 9 ปี 
- ระหว่าง 10 - 11 ปี 

 
134 
70 

 
65.69 
34.31 

รวม 204 100.00 

อาชีพของผู้ปกครอง 
- รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
- ค้าขาย 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- รับจ้าง 

 
9 
41 
71 
83 

 
4.41 
20.10 
34.80 
40.69 

รวม 204 100.00 

ประสบการณ์ที่เคยมี 
- ไม่เคย 
- เคย 

 
184 
20 

 
90.20 
9.80 

รวม 204 100.00 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 108 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.94 เป็นเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ตามล าดับ 
ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 8 - 9 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 65.69 คน 

รองลงมามีอายุระหว่าง 10 - 11 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 34.31 ตามล าดับ 
ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.69  

รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 อาชีพค้าขาย จ านวน 41 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 20.10 และสุดท้ายคืออาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41 
ตามล าดับ 

ด้านประสบการณ์ที่เคยมี พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ จ านวน 184 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.20 และเคยมีประสบการณ์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเราและรูปแบบการจัดการเรียน      
การสอน เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
 
ตารางที่ 23 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ความต้องการในการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเนื้อหา 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ล าดับ 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 187 28.46 1 

ประวัติศาสตร์ 42 6.39 6 

ภูมิศาสตร์ 63 9.59 5 
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 78 11.87 4 

สภาพสังคม การเมือง การปกครอง 35 5.33 7 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 98 14.92 3 
บุคคลและสถานที่ส าคัญ 139 21.16 2 

สภาพปัญหาในชุมชน 15 2.28 8 

รวม 657 100  
 

จากตารางที่ 23 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 รองลงมาคือ เรื่อง บุคคลส าคัญและสถานที่
ส าคัญ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.92 เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 11.87 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 เรื่อง ประวัติศาสตร์ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39       
เรื่องสภาพสังคม การเมือง การปกครอง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 และเรื่องสภาพปัญหา
ในชุมชน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 24 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ความต้องการในการเรียนรู้ 
หลักสูตรท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความถี่ ร้อยละ ล าดับ 

เชิญวิทยากรมาบรรยาย – สาธิต 22 5.39 5 
การแสดงบทบาทสมมติ 52 12.75 3 

จัดอภิปราย 26 6.37 4 

สื่อวีดิทัศน์ 118 28.92 2 
การตั้งค าถาม การตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 190 46.57 1 

รวม 408 100  

 
จากตารางที่ 24 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

โดยใช้การตั้งค าถาม การตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 46.57 รองลงมา
คือ การใช้สื่อวีดิทัศน์ จ านวน  118 คน คิดเป็นร้อยละ  28.92 การแสดงบทบาทสมมติ จ านวน      
52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 จัดอภิปราย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37 และเชิญวิทยากร    
มาบรรยาย – สาธิต จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 25 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ความต้องการในการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล ความถี่ ร้อยละ ล าดับ 

การปฏิบัติจริง 87 11.23 5 
การทดสอบ 165 21.29 1 

แฟูมสะสมผลงาน 119 15.35 4 
การสอบถาม 25 3.23 8 

การสัมภาษณ์ 148 19.10 2 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 63 8.13 6 
ตรวจผลงาน 131 16.90 3 

ประเมินตนเอง 37 4.77 7 

รวม 775 100  
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จากตารางที่ 25 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการวัดและประเมินผล โดยการทดสอบ 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 รองลงมา คือการสัมภาษณ์ จ านวน จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.10 และการตรวจผลงาน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 แฟูมสะสมผลงาน 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35 การปฏิบัติจริง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23        
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 การประเมินตนเอง จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.77 และการสอบถาม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 26 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ความต้องการในการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ประกอบสื่อ       
วีดิทัศน์ 

ความพร้อมในการใช้สื่อวีดิทัศน์ ความถี่ ร้อยละ ล าดับ 
เครื่องเล่นดีวิดี 144 26.18 3 

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 187 34.00 1 

คอมพิวเตอร์ 174 31.64 2 
ไอแพด 9 1.64 5 

แท็บเลต 36 6.54 4 

รวม 550 100  
 

จากตารางที่ 26 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ านวน 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ มีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 174 คน    
คิดเป็นร้อยละ 31.64 มีความพร้อมในการใช้เครื่องเล่นดีวีดี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 26.18   
มีความพร้อมในการใช้แท็บเลต จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54 และมีความพร้อมในการใช้      
ไอแพต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 27 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ความต้องการในการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการ
เรียนทางช่องทางสื่อต่างๆ 

ความสามารถในการใช้ช่องทางสื่อ ความถี่ ร้อยละ ล าดับ 
วีดิโอ 63 11.56 4 

ไลน์ 163 29.91 1 
เฟสบุค 48 8.81 5 

ยูทูป 138 25.32 2 

ดีวิดี 108 19.81 3 
แผ่นซีดี 25 4.59 6 

รวม 545 100  

 
จากตารางที่ 27 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียน           

ทางช่องทางไลน์ มากที่สุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91 รองลงมา คือ ยูทูป จ านวน      
138 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 และดีวีดี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 วีดิโอ จ านวน       
63 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56 เฟสบุค จ านวน48 ตน คิดเป็นร้อยละ 8.81 แผ่นซีดี จ านวน 25 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4.59 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 จากการสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ต้องการให้มีการจัดสื่อวีดิทัศน์ที่เป็นลักษณะเคลื่อนไหวได้ มีสีสัน
สวยงาม มีตัวการ์ตูนประกอบ เนื้อหาไม่ยาวมากเกินไป 
 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์     
ในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก าหนดประเด็น
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ในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น โดยก าหนดประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 2. การประเมินหลักสูตรฉบับร่าง 3. การปรับปรุงหลักสูตรฉบับร่าง 

2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน น ามาพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 
ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมาย 2) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3) เนื้อหา  4) เวลาเรียน 5) กิจกรรม   
การเรียนการสอน 6) สื่อการเรียนการสอน 7) การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 
  
จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มุ่งหวังจะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
การอ่านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันรักษาภาษาไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติ
ของชาติ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ได้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคัญได้ 
 5. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก รัก หวงแหน ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อท้องถิ่น 
 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ           
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560    
ใช้เวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง      
มาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยน ามาจัดการเรียนรู้ในหน่วยที่ 10 
เรื่อง ความสุขจากการอ่าน (แม่กลองบ้านเรา) โดยแบ่งการอ่านออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม   
 2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่ส าคัญและบุคคลส าคัญ  
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 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
 5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม    
จากหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้เลือก
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ความสุขจากการอ่าน (แม่กลองบ้านเรา) เวลา 
20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเน้นเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ป .3/4 ล าดับ
เหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ และ ป .3/5 สรุปความรู้
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยมีโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
ความสุขจากการอ่าน ที่จะน ามาพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 28 วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความสุขจากการอ่าน (แม่กลองบ้านเรา)                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
น้ าหนัก 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 กา ร อ่ านจั บ
ใจความส าคัญ
จากนิทาน  

ท 1.1  
ป .3/ 3, 
ป .3/ 4 
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานช่วยให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
ผู้เขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติ เจตคติที่มี
ต่อท้องถิ่น 

2 4 

2 กา ร อ่ านจั บ
ใจความส าคัญ
จ า ก ต า น า น
ท้องถิ่น 

ท 1.1  
ป .3/ 3, 
ป .3/ 4  
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานนิยายหรือ
เรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนหา
ต้นตอไม่ได้ และมีเนื้อหาเพ่ืออธิบายที่มาของสิ่ง
ต่าง ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่คนในสมัยก่อนยัง
ไม่สามารถเข้าใจได้ 
 

2 4 

3 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจความส าคัญ
จากบทความ  

ท 1.1  
ป .3/ 3  
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความเป็นงาน
เขียนที่น าเสนอเนื้อหาสาระและความคิด   
 

2 4 
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ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
น้ าหนัก 

จ านวน
ชั่วโมง 

4 กา ร อ่ านจั บ
ใจความส าคัญ
จากข่าว  

ท 1.1  
ป .3/ 3 
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว คือ การ
รายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น 
รวมถึงการรายงานความคิดเห็นของบุคคลโดย
เรื่องราวที่น ามารายงานนั้นจะเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจ 

2 4 

5 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจความส าคัญ
จ าก บท ร้ อ ย
กรอง  

ท 1.1  
ป .3/ 3  
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง 
เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องจับสาระส าคัญของเนื้อ
เรื่องหรือข้อความที่ อ่าน แล้วสามารถตอบ
ค าถามอภิปรายเนื้อหา และสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ 

2 4 

รวม 10 20 

 
เนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ได้จากการคัดเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 
ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5  ตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จะสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ได้น าเนื้อหามาจากกรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยน ามา         
จัดการเรียนรู้ในหน่วยที่ 10 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ความสุขจากการอ่าน          
(แม่กลองบ้านเรา) โดยแบ่งการอ่านออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม   
 2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ  
 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
 5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม    
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เวลาเรียน 
 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ           
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560    
ใช้เวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง      
ซึ่งสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท หรือตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม      
มุ่งด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551           
มุ่งด าเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น     
และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ        
และความต้องการของท้องถิ่น โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้น าชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้รู้จักตนเอง รู้จักโลก 
สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความสุข สนุกสนาน และเกิดฉันทะในการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรักการอ่าน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line และ ดีวิดี โดยใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอน                
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีการน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามสภาพความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และค านึงถึงความต้องการและความสนใจของนักเรียน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) มีข้ันตอนดังนี้ 
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ขั้นการจัดการเรียนรู้ 

1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่บ้าน) 
     1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
            1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
            1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 
 2. การเรียนในชั้นเรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรี ยนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและพร้อมที่จะ
เรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากท่ีบ้าน 
          ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจบทอ่านเพ่ือหา
จุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้นสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจากค าถามที่ตั้ง
ไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถามที่สงสัยอยากรู้ให้จด
บันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามท่ีตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรื อประเด็นที่ส าคัญ      
อย่างย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมีข้อ
สงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
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             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
เนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและ
สิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป    
 ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน       
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้แนวการจัด      
การเรียนรู้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์
เดิมในท้องถิ่นของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ใช้เนื้อหาวิชาเป็นตัวประกอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้
เอง เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงด้วยตนเองสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อันจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน     
ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหาในชุมชนและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วด้วยวิจารณญาณของตนเองได้ สามารถจัดระบบวิถีชีวิตในชุมชนและสังคมให้อยู่เย็น    
เป็นสุขได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สื่อวีดิทัศน์ 
 3. ใบความรู้  
 4. ใบงาน  
 
การวัดและประเมินผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีแนวการวัดและประเมินผล ดังนี้  
 1. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนหลังจาก
เรียนจบหลักสูตร 
 เป็นการวัดและประเมินผลหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้จบหลักสูตร เพ่ือวัดความสามารถ        
ในการอ่านจับใจความส าคัญของผู้เรียน โดยวิธีการทดสอบผู้เรียน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
    1.1 การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    1.2 การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 40  
    1.3 การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 2. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การประเมิน
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
 2.2 ผลการประเมินหลักสูตรฉบับร่าง  
      2.2.1 ผลการประเมินหลักสูตรฉบับร่างเป็นการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เป็นผู้ประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) พิจารณาความ
สอดคล้องขององค์ประกอบโครงร่างหลักสูตร แนวการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฉบับร่างมีความสอดคล้องและเหมาะสม จุดประสงค์การเรียนรู้
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
ดังนั้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฉบับร่างและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 
 2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรฉบับร่างมีความสอดคล้องและเหมาะสม  ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอแนะให้เพ่ิมตัวชี้วัด ป .3/4        
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 4 การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม และการอ่านจับใจความส าคัญจากต านาน เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ 
 3. เนื้อหาหลักสูตรฉบับร่างมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติจริง ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอให้ปรับลดเนื้อหาลงให้กระชับ ตัดเนื้อหา
บางเรื่องที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือให้เนื้อหามีความกะทัดรัดไม่มากจนเกินไป 
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 4. เนื้อหามีความสอดคล้องและเหมาะสมในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้  ได้ค่าดัชนี        
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอแนะให้ปรับเนื้อหาโดยน าการอ่าน         
จับใจความส าคัญจากบทร้อยกรองมาเป็นเนื้อหาในเรื่องสุดท้าย เพราะการอ่านจับใจความส าคัญจาก
บทร้อยกรองเป็นเรื่องที่ยากที่สุดส าหรับการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 3 
 5. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องและเหมาะสม ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอแนะให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 
โดยยึดการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)     
โดยฝึกให้นักเรียนตั้งค าถามที่มีความหลากหลาย โดยปรับกิจกกรมจากกิจกรรมกลุ่มให้เป็นกิจกรรม
รายบุคคล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนแต่ละคนกลับไปศึกษาบทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์    
ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
 6. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอแนะว่าให้ปรับเพ่ิมเวลาในแต่ละกิจกรรมจาก 1 ชั่วโมงเป็น 2 ชั่วโมง 
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้มีข้ันตอนและรายละเอียดมาก จึงควรเพ่ิมเวลาให้เป็นกิจกรรมละ 2 ชั่วโมง 
 7. สื่อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้หลักสูตร         
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอแนะว่าควรปรับบทอ่าน         
ในสื่อวีดิทัศน์ให้เป็นใบความรู้ส าหรับนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงบทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์ได้ 
 8. การวัดผลประเมินผลหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร     
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ดังนั้นการวัดและประเมินผลหลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาของหลักสูตร 

2.2.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์การอ่านจับใจความส าคัญ ประกอบ
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.03 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.16 ซึ่งอยู่ในระดับดีและสามารถน าไปใช้ได้ 

    2.2.3 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มาประกอบการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
จุดประสงค์ และการวัดและประเมินผล พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1)  สาระส าคัญ 
2) ตัวชี้ วัด 3)  จุดประสงค์การเรียนรู้  4)  สาระการเรียนรู้  5)  กระบวนการจัดการเรียนรู้                 



 200 
 
6) สื่อการเรียนการสอน 7) การวัดและประเมินผล ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 
ถึง 1.00 ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

    2.2.4 ผลการประเมินแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่สร้างขึ้น
และผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก ( r)           
ของข้อทดสอบรายข้อกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง ได้ค่าความยากง่าย 
ระหว่าง 0.50 – 0.75 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.23 – 0.64 ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.90 

     2.2.5 ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน       
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
กับข้อค าถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 1.00 ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 
 2.3 ผลการปรับปรุงฉบับร่างหลักสูตร 
 จากผลการประเมินฉบับร่างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหลักสูตร
มีความสอดคล้องและเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรฉบับร่าง แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างควรเพ่ิมการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. ด้านเนื้อหา ควรปรับเนื้อหาในบทร้อยกรองให้ลดลง เพ่ือให้นักเรียนสามารถถอดความได้
ง่ายยิ่งขึ้น 
 3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
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3. ผลการวิเคราะห์ขั้นการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 ผู้วิจัยน าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 44 คน จากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วย    
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้เนื้อหาเป็นประเภทของการอ่านดังนี้             
1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม                    
2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง  สถานที่และบุคคลส าคัญ                         
3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. การอ่านจับใจความส าคัญจาก
ข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง         
เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยทดลองใช้ 
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 วันละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ด าเนินการทดลองใช้
หลักสูตรท้องถิ่นทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง และเมื่อด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครบตามที่
ก าหนดแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบความรู้นักเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ฉบับเดิมเพ่ือเป็นการวัดความสามารถหลังเรียน และน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน      
มาสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
บรรยากาศในการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ เพ่ือประมวลความคิดเห็น     
ของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้หลักสูตรผู้วิจัย
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังตารางที่ 29 
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ตารางที่ 29 ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ทดสอบก่อนเรียน  1 

2 การอ่านจับใจความส าคัญจาก
นิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 

4 

3 การอ่านจับใจความส าคัญจาก
ต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่
ส าคัญและบุคคลส าคัญ 

มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 

4 

4 การอ่านจับใจความส าคัญจาก
บทความ เรื่ อ ง  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3 และ ป.3/5 

4 

5 การอ่านจับใจความส าคัญจาก
ข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ   

มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3และ ป.3/5 

4 

6 การอ่านจับใจความส าคัญจาก
บทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไป
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

มาตรฐาน ท 1.1  
ตัวชี้วัด ป.3/3, ป.3/5 

4 

7 ทดสอบหลังเรียน  1 

  
 จากตารางที่  29 การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น                  
เป็นการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในสภาพจริง เป็นการตรวจสอบซ้ าเพ่ือยืนยัน
ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้รายการบันทึกหลังสอนที่แสดงรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ทดลองใช้หลักสูตรและความพร้อมทั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 ผลการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

เรื่อง/กิจกรรม รายการบันทึกหลังสอน ข้อสังเกต/ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไข/

ปรับปรุง 
1 การอ่านจับใจความ

ส าคัญจากนิทาน เรื่อง 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม (1) 

ในระยะแรกนักเรียนยังปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มได้ช้า เนื่องจาก
นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถตั้ง
ค าถามและตอบค าถามจากเรื่อง
ที่ อ่ าน ได้  นอกจากนั้ น ยั ง ไ ม่
สามารถสรุปใจความส าคัญจาก
เรื่องที่อ่านได้ จึงท าให้เกิดปัญหา
เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม 

ควรอธิบายแนวทางการจัด
กิ จ ก ร ร ม ที่ ชั ด เ จ น ใ ห้
นักเรียนเข้าใจก่อนจัดการ
เรียนรู้ 

2 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากนิทาน เรื่อง 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม (2) 

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตั้ ง
ค าถามจากเรื่องที่ อ่านได้ดีขึ้น 
สามารถเรียงล าดับเนื้อเรื่องได้
ถูกต้อง และสามารถสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ชัดเจน
ตรงประเด็นมากขึ้น 

1. ควรเรียบเรียงนิทานให้มี
ความกระชับมากขึ้น 
2. ควรปรับเนื้อหาภาษา
จากภาษาพูดให้เป็นภาษา
เขี ยนจะท า ให้ นั ก เ รี ยน
เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 

3 การอ่านจับใจความ
ส า คั ญ จ า ก ต า น า น
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่
ส าคัญและบุคคลส าคัญ 
(1) 

นักเรียนสามารถบางส่วนยังตั้ง
ค าถามแบบความรู้ความจ าทั่วไป 
ยังไม่สามารถตั้งค าถามในเชิง
วิเคราะห์ได้ สามารถเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ แต่ยังสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่ องที่ อ่ านได้ ไม่ดี
เท่าท่ีควร 

ควรอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ให้นักเรียนทราบ
เ พ ร า ะ ค า บ า ง ค า เ ป็ น
ค าศัพท์ที่ยากแก่การเข้าใจ 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
ตีความจากเรื่องที่อ่านได ้

4 การอ่านจับใจความ
ส า คั ญ จ า ก ต า น า น
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่
ส าคัญและบุคคลส าคัญ 
(2) 

เนื้ อห าบท อ่านค่ อนข้ า งย าว
เกินไป แต่นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น สามารถตั้งค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่านได้ดขีึ้น 

ควรปรับเนื้อหาให้มีความ
กระชับมากขึ้น และควรมี
ภ าพภ าย ในกุ ฎี ท อ ง ให้
นักเรียนได้ศึกษา 
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แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

เรื่อง/กิจกรรม รายการบันทึกหลังสอน ข้อสังเกต/ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไข/

ปรับปรุง 

  และสามารถสรุปใจความส าคัญ
จากเรื่ องที่ อ่ านได้ชัดเจนตรง
ประเด็นมากขึ้น 

 

5 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากบทความ 
เ รื่ อ ง  วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้องถิ่นท้องถิ่น (1) 

บทอ่านที่น ามามีค าศัพท์ที่ยาก
พอสมควรท าให้เกิดปัญหาในการ
แปลความหมายของค าหรื อ
ประโยคจากเรื่องที่ อ่าน ท าให้
นักเรียนตั้งค าถามได้น้อย ส่วน
ใหญ่จะเป็นค าถามที่ใกล้เคียงกัน
ห รื อ ค ล้ า ย กั น  น อก จ า ก นั้ น
นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถจับ
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได ้

ควรอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ที่ ยากบางค า ให้
นักเรียนเข้าใจก่อนอ่าน
เพราะจะท าให้นักเรียนตี
ตีความจากบทอ่านได้ยาก 

6 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากบทความ 
เ รื่ อ ง  วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้องถิ่นท้องถิ่น (2) 

นักเรียนให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมดี ตั้งใจค้นหาค าส าคัญใน
บทอ่าน สนใจบทเรียนตั้งใจตั้ง
ค าถามและค้นหาค าตอบที่แต่ละ
กลุ่มตั้งค าถามไว้ สามารถสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ด ี

ควรออกแบบใบงานให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น 

7 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากข่าว เรื่อง 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาชีพ (1) 

นักเรียนสามารถตั้งค าถามจาก
เรื่องที่อ่าน และตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่านได้แต่เนื้อหาในบทอ่าน
ค่อนข้างยาก เป็นข้อเท็จจริงท า
ให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถ
สรุปใจความส าคัญได้ 

ควรอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์บางค าที่เป็นค ายาก
ให้นักเรียนเข้าใจก่อนอ่าน 
เ พ่ือให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาและตีความ
บ ท อ่ า น ไ ด้ ชั ด เ จ น         
ตรงประเด็นมากขึ้น 
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แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

เรื่อง/กิจกรรม รายการบันทึกหลังสอน ข้อสังเกต/ปัญหาที่พบ/
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไข/
ปรับปรุง 

8 การอ่านจับใจความ
ส าคัญจากข่าว เรื่อง 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาชีพ (2) 

นักเรียนสามารถตั้งค าถามและ
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ดี
ยิ่งขึ้น เข้าใจบทอ่านสามารถสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้
ชัดเจน ตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

ควรออกแบบใบงานให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น 

9 การอ่านจับใจความ
ส า คั ญ จ า ก บ ท ร้ อ ย
กร อ ง  เ รื่ อ ง  ข้ อ มู ล
ทั่ ว ไ ป ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม (1) 

เนื้อหาบทร้อยกรองเป็นเรื่องที่
ย า ก ใ น ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
ตีความได้ ในระยะแรกนักเรียน
จึงยังตั้งและตอบค าถามได้ไม่ดี
เท่าที่ควร และส่วนใหญ่ยังสรุป
ใจความส าคัญได้ไม่ตรงประเด็น
เท่าท่ีควร 

ควรอธิบายความหมายของ
ค า และอธิบายฉันทลักษณ์
ในบทร้อยกรอง ควรลด
เนื้อหาให้น้อยลง 

10 การอ่านจับใจความ
ส า คั ญ จ า ก บ ท ร้ อ ย
กร อ ง  เ รื่ อ ง  ข้ อ มู ล
ทั่ ว ไ ป ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม (2) 

นั ก เ รี ยนตั้ ง ค า ถามและตอบ
ค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น 
สามารถตีความจากบทร้อยกรอง
ได้ดีขึ้น สามารถสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ชัดเจน 
ตรงประเด็นมากขึ้น 

ควรอธิบายความหมายของ
ค าและฉันทลักษณ์และลด
เนื้อหาในบทร้อยกรองให้
น้อยลง 

 
 ทั้งนี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากที่ได้ทดลอง
ใช้ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยประมวลได้ 7 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การจัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นที่ผู้วิจัยต้องยอม
เสียเวลาก่อนจะเริ่มด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ควรตรวจสอบว่านักเรียนได้กลับไปศึกษาวีดีโอการอ่านจับใจความส าคัญและบทอ่านมา
จากบ้านแล้วจริงหรือไม่ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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 3. เนื้อหาและภาษาในวีดิโอที่มีประสิทธิผลสูง ย่อมเกิดจากการตระเตรียมอย่างรอบคอบ     
ถี่ถ้วน ผู้ตระเตรียมย่อมต้องพิจารณาขัดเกลาให้เนื้อหาไม่ยาวและระดับภาษาไม่ยากเกินกว่าภูมิรู้ของ
ผู้เรียนในวัยหรือระดับชั้นนั้นๆ 
 4. การเตรียมใบงานประกอบการท างาน ถ้าผู้สอนจัดท าไว้หลากหลายมากพอก็จะเป็น
เครื่องมือ หรือเครื่องทุ่นเวลาที่ผู้สอนจะเลือกน าไปใช้ช่วยเร่งเวลา หรือบริหารเวลาให้สามารถ      
จัดการเรียนการสอนได้ครบขั้นตอนได้ง่ายและสะดวก 
 5. จุดประสงค์การเรียนรู้หรือตัวชี้วัดในการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความหมาย ควรเน้น    
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ผลจากการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 44 คน ด้วย    
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ผู้วิจัยจ าแนกระดับความสามารถของนักเรียนทั้ง 
44 คน ได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 16 คน และกลุ่มที่มีผลคะแนน
เท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 28 คน เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองสอนได้ทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญฉบับเดิม ทั้งนี้ผลคะแนนหลังสอนและคะแนน
ผลต่างของการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนไว้มีรายละเอียดในภาคผนวก และเพ่ือให้เสนอ
ผลคะแนนทั้งหมดให้ง่ายต่อการพิจารณาจึงได้น าเสนอในรูปของแผนภูมิกราฟเส้น ดังภาพที่ 1 

 
 

แผนภูมิกราฟเส้นที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน 
 จากแผนภูมิกราฟเส้นแสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนจ านวน 44 คน             
มีการเปลี่ยนแปลง คือมีคะแนนเพ่ิมขึ้น ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้    
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
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แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่จัดให้เป็นมวลประสบการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียน       
เกิดการเรียนรู้ สามารถอ่านจับใจความส าคัญได้พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม 

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในภาพรวมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของทุกแผน นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เป็น
ส่วนมาก แต่พบข้อที่เป็นข้อจ ากัด คือ หากที่บ้านของนักเรียนเกิดปัญหาไฟดับ หรือนักเรียนอยู่ใน
สถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงส่งผลต่อการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนที่จ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหา
ความรู้จากที่บ้านเพ่ือน ามาท ากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน โดยผู้วิจัยได้แก้ปัญหาโดยท าเป็นใบความรู้ให้
นักเรียนได้ศึกษา และให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์จากคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน จึงท าให้บางครั้งผู้วิจัย
ควบคุมหรือบริหารเวลาไม่ได้ ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรือลดทอนจุดประสงค์ไปปฏิบัติ
อย่างอ่ืนให้สอดคล้องกับเวลา 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ผู้วิจัยได้ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1. การประเมินผลหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

การประเมินผลหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น  
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน

แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ    
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

1. การประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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  2. การประเมินพัฒนาการความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

3. การประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น    
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

4. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน               
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนก่อนและหลัง        

การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้    
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง

มาเปรียบเทียบว่าแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
และการทดสอบค่าที โดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบไม่อิสระ (t-test Dependent) โดยมีรายละเอียด    
ดังตารางที่ 31 
 

ตารางที่ 31 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� S.D. df t-test Sig 
ก่อนเรียน 44 20 10.34 1.59 43 29.17 0.00* 

หลังเรียน 44 20 17.77 1.30 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 31 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยมีคะแนนความสามารถ          
ในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียน ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

1.30 (�̅�   = 17.77, S.D. = 1.30) มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.34             

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 (�̅�   = 10.34, S.D.= 1.59) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

2. ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ศึกษาพัฒนาการของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  โดยใช้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน   
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ แล้วน ามาวิเคราะห์หาจ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการหลังจากที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  แต่ละระดับพัฒนาการ ผลปรากฏดังตารางที่ 34 
 
ตารางที่ 32 คะแนนพัฒนาการความสามารถในการในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนที่วัดด้วย
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เทียบเกณฑ์ร้อยละ 40 
 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 20) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(เต็ม 20) 

คะแนน
ความ

แตกต่าง 

คะแนน
พัฒนาการ 

แปลผล 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย 10.34 17.77 7.43 77.48 ผ่านเกณฑ์ - 
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จากตารางที่ 32 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น            
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ จากคะแนนพัฒนาการ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น นักเรียนแต่ละคน    
มีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 77.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง  

3. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น         
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ศึกษาพัฒนาการของนักเรียน   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  โดยใช้คะแนนหลังเรียนของนักเรียน      
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 คะแนนความสามารถในการ ในการ อ่านจับ ใจความส าคัญหลั ง เ รี ย นที่ วั ดด้ วย                 
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
ดังตารางที ่33 
 

ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การท าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม หลังเรียน 
 

การ
ทดสอบ 

N 
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

x̅  (S.D.) เกณฑ์
ร้อยละ 

คิด
เป็น

ร้อยละ 

df t-
test 

Sig 
 

หลังเรียน 44 20 782 17.77 6.54 80 88.86 43 8.9 0.00* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 33 พบว่า การทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้
หลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 17.77 

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.54 (�̅�   = 17.77, S.D. = 6.54) คิดเป็นร้อยละ 88.86 และ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80  พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยอมรับได้ตาม สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 3 

4. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น    
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 3/5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560            
ท าแบบสอบถามความคิดเห็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และครอบคลุมเนื้อหาใน โดยมีจ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาสาระ จ านวน 3 ข้อ        
2)  ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้  จ านวน 4 ข้อ 3)  ด้ านสื่ อการเรียนรู้  จ านวน 2 ข้อ                   
4) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  จ านวน 2 ข้อ และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 2 ข้อ          
รวมทั้งหมด จ านวน 13 ข้อ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 34 
ตารางที่ 34 วิเคราะห์การแปลผลคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 

ข้อ ความคิด เห็นของนัก เรี ยนที่ มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

อันดับที่ 

1 ด้านเนื้อหาสาระ 4.63 0.31 มากที่สุด 5 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.69 0.32 มากที่สุด 3 

3 ด้านสื่อการเรียนรู้ 4.69 0.33 มากที่สุด 4 

4 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.74 0.37 มากที่สุด 1 
5 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.74 0.40 มากที่สุด 2 

โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 4.70 0.26 มากที่สุด 



 212 
 

จากตารางที่ 34 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง    
บ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)       
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       
โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 (�̅� = 4.70, S.D. = 0.26) แปลความหมายระดับคะแนน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ยอมรับสมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 4 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนเห็นด้วย
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อเรียงจากอันดับที่มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

(�̅� = 4.74, S.D.=0.37) อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

(�̅�  = 4.74, S.D.=0.40)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (�̅�  = 4.69, S.D.=0.32)                  

ด้านสื่อการเรียนรู้ (�̅�  = 4.69, S.D.=0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเนื้อหาสาระ                

(�̅� = 4.63, S.D.=0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสุดท้าย  
 
ตารางที่ 35 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ
ที ่

ด้านเนื้อหาสาระ 
1. เนื้อหามีความน่าสนใจเหมาะกับการเรียนรู้ 

 
4.66 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

 
2 

2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน 4.50 0.51 มากที่สุด 3 
3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา    
มากขึ้น 

4.73 0.45 มากที่สุด 1 

รวม 4.63 0.31 มากที่สุด 5 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ครูสร้างความสนใจ จนท าให้นักเรียนอยากแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

 
4.70 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
2 
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รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ
ที ่

5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ท า
ให้นักเรียนมีความสามารถในการตั้งค าถาม ค้นหาค าตอบ 
อันน าไปสู่ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญมากขึ้น 

4.64 0.53 มากที่สุด 4 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด Flipped 
Classroom ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้มากยิ่งข้ึน 

4.77 0.42 มากที่สุด 1 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

4.66 0.48 มากที่สุด 3 

รวม 4.69 0.32 มากที่สุด 3 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
8. สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น 

 
4.73 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

 
1 

9. การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อมัลติมิเดียท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น 

4.66 0.48 มากที่สุด 2 

รวม 4.69 0.33 มากที่สุด 4 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
10. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน และครูผู้สอน 

 
4.73 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

 
2 

11. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้ามาจาก
บ้าน ท าให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

4.75 0.49 มากที่สุด 1 

รวม 4.74 0.37 มากที่สุด 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
12. นักเรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นของ
นักเรียนเองได้ 

 
4.80 

 
0.46 

 
มากที่สุด 

 
1 

13. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ
มากยิ่งขึ้น 

4.68 0.52 มากที่สุด 2 

รวม 4.74 0.40 มากที่สุด 2 
โดยรวมทั้ง 7 ด้าน 4.70 0.26 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 35 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม
นักเรียนเห็นด้วยระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน เท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.26 แปลความหมายระดับคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ยอมรับ     
สมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 4 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนเห็นด้วย
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อเรียงจากอันดับที่มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

(�̅� = 4.74, S.D.=0.37) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (�̅�  = 4.74, S.D.=0.40) อยู่ในระดับมากที่สุด 

เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (�̅�  = 4.69, S.D.=0.32)             

และด้านสื่อการเรียนรู้ (�̅�  = 4.69, S.D.=0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านเนื้อหาสาระ                       

(�̅� = 4.63, S.D.=0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับสุดท้าย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาสาระ พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 นัก เรียนมีความรู้ เกี่ ยวกับท้องถิ่น  เรื่ องแม่กลองบ้านเรามากขึ้น                    

(�̅� = 4.73และ S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเนื้อหามีความน่าสนใจเหมาะกับ      

การเรียนรู้ (�̅� = 4.66 และ S.D. = 0.48) และเนื้อหามีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน      

(�̅� = 4.50 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 1                                

(�̅� = 4.63 และ S.D. = 0.31) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านที่ 2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนยกลับด้าน 
(Flipped Classroom) ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น                     

(�̅� = 4.77 และ S.D. = 0.42) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูสร้างความสนใจ จนท าให้
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นักเรียนอยากแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (�̅�= 4.70 และ S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด     
กิจกรรมการเรียนการสอนส่ ง เสริมให้นัก เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิ ใจ ในท้องถิ่ น                 

(�̅�= 4.66 และ S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการตั้งค าถาม ค้นหาค าตอบ อันน าไปสู่ความสามารถอ่านจับ

ใจความส าคัญมากขึ้น (�̅�= 4.64 และ S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนน

เฉลี่ยรวมรายด้านที่ 2 (�̅�= 4.69 และ S.D. = 0.32) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านที่ 3 ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น             

(�̅� = 4.73 และ S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อมัลติมิเดียท าให้

นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น (�̅�= 4.66 และ S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 3 (�̅� = 4.69 และ S.D. = 0.33) แปลความหมายข้อมูล                
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านที่ 4 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้ามาจากบ้าน ท าให้เกิด

การเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว (�̅�= 4.75 และ S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุดและ
นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร เ รี ย น รู้  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ เ พ่ื อ น  แ ล ะ ค รู ผู้ ส อ น                            

(�̅�= 4.73 และ S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 4 

(�̅� = 4.74 และ S.D. = 0.37) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านที ่5 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 นัก เรียนเห็นคุณค่า  และร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นของนักเรียนเองได้                   

(�̅�= 4.80 และ S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน         

จับใจความส าคัญมากยิ่งข้ึน (�̅�= 4.68 และ S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
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รวมรายด้านที่ 5 (�̅�= 4.74 และ S.D. = 0.40) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความคิดเห็น           
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการประเมินความพึงพอใจ ไว้ประเด็นต่างๆ
ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนเพ่ิมเติมหลังการท าแบบสอบถามความคิดเห็น      
และวิเคราะห์ประเด็นค าตอบเป็นเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ได้ดังนี ้
 1. ด้านเนื้อหา นักเรียนมีส่วนในการเลือกเนื้อหาข้อมูลในท้องถิ่นที่น ามาใช้ประกอบเป็นสื่อ
การอ่านในงานวิจัยครั้งนี้ ท าให้นักเรียนมีความชอบ และสนใจในบทอ่านทั้ง 10 เรื่อง และมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว เนื้อหามีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  

จากการซักถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียน มีนักเรียนได้พูดเสริมประเด็น          
ด้านเนื้อหาอย่างน่าสนใจว่า 
 “หนูว่าเนื้อหาที่ใช้ในบทเรียนดูน่าสนใจ มีภาพและเสียงประกอบ ท าให้น่าดูไม่เบื่อ อีกทั้ง
เป็นเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัว จึงท าให้ดูน่าสนใจมาก” 
 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ท าให้นักเรียน       
มีความสามารถในการตั้งค าถาม ค้นหาค าตอบ อันน าไปสู่ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญมากขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)    
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ท าให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น 
 จากการซักถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียน มีนักเรียนได้พูดเสริมประเด็น          
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน่าสนใจว่า 
 “หนูว่าเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนต้องกลับไปศึกษาบทเรียนจากสื่อวีดิทัศน์
ในกลุ่มไลน์ แล้วตั้งค าถามจากบทอ่าน จากนั้นกลับมาท ากิจกรรมที่โรงเรียน ท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้” 
 3. ด้านสื่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทอ่าน โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น
ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความน่าสนใจ มีภาพและเสียงประกอบ สามารถกรอกลับไปอ่านบทเรียน
ซ้ าได้ หากยังจดจ าบทเรียนไม่ได้ จึงท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งข้ึน 

จากการซักถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียน มีนักเรียนได้พูดเสริมประเด็น           
ด้านสื่อการเรียนรู้อย่างน่าสนใจว่า 
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 “หนูว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะหนูไม่เคยได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้แบบนี้เลย      
เป็นสื่อที่สวยงาม มีภาพและเสียงประกอบ สามารถเปิดอ่านซ้ าได้ ท าให้หนูไม่เบื่อ อยากศึกษา       
บทอ่านทุกๆวัน และท าให้หนูใช้สื่อการเรียนรู้จากเทคโนโลยีเป็นอีกด้วย” 
 4. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพ่ือน และครูผู้สอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาล่วงหน้ามาจากบ้าน ท าให้เกิด         
การเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

จากการซักถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียน มีนักเรียนได้พูดเสริมประเด็น          
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ อย่างน่าสนใจว่า 

“หนูมีความสุขในการเรียนมาก ได้ตั้งค าถามและตอบค าถาม ได้แสดงความคิดเห็น        
ของตนเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในห้องเรียน” 

5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า และร่วม
อนุรักษ์ท้องถิ่นของตนเองได้ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

จากการซักถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียน มีนักเรียนได้พูดเสริมประเด็น          
ด้านประโยชน์ที่ได้รับอย่างน่าสนใจว่า 

“หนูคิดว่าตัวหนูสามารถอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น สามารถตั้งค าถาม
และตอบค าถามจากเรื่องที่ อ่านได้ หนูรู้สึกรักท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และท าให้หนูใช้เทคโนโลยี            
ในการเรียนรู้ได้อีกด้วย  
ผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 เมื่อน าหลักสูตรเรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองใช้พบว่า มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข เรื่องของเนื้อหา
ในบทเรียนและระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าในช่วงพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างจะได้รับ       
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตามว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสม แต่เมื่อน ามาปฏิบัติจริง
พบว่า เนื้อหาบางเรื่องมีความยากเกินไปส าหรับนักเรียน ดังนั้นจึงควรมีการปรับเนื้อหาให้ง่ายขึ้น      
ดังในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 - 10 การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เนื้อหามากเกินไป
จึงท าให้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเกินกว่าเวลาที่ก าหนด และควรใช้เนื้อหาในบทอ่านที่เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง จะท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทอ่านได้ดียิ่งขึ้น 

ผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น 
เมื่อน าหลักสูตรท้องถิ่นไปทดลองใช้พบว่า มีข้อยังมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ของของเนื้อหาและระยะเวลา ถึงแม้ในช่วงการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างจะได้รับการตรวจสอบจาก
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ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตามว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติจริงพบว่า เนื้อหาบางเรื่องยัง
มีความยากและซับซ้อนเกินไปส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นควรมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ง่ายแก่การเข้าใจ ดังในเนื้อหาของการอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง คิดถึงบางคนที
สมุทรสงคราม ได้ปรับลดเนื้อหาบทอ่านลงให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน นอกจากนั้น
ระยะเวลาที่ก าหนดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นจึงควรมีการยืดหยุ่น
ระยะเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนหรืออาจมีการสอนนอกเวลาเรียน ดังใน      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 – 10 จากเดิมจัดการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง เพ่ิมเป็นแผนละ 3 ชั่วโมง
เพราะเนื้อหาบทร้อยกรองเป็นเรื่องที่นักเรียนตีความหมายได้ยาก ต้องมีความเข้าใจในฉันทลักษณ์ 
ความหมาย ค ายากต่างๆที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research 
and Development) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ The One Group Pretest – Posttest Design 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R รว่มกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 4. เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

4.1 เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  4.2 เพ่ือประเมินพัฒนาการความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน      
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

4.3 เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
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(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

4.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน      
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดยจัดท าเป็นบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 การพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 3) การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างหลักสูตรโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร จุดเน้นของสถานศึกษา         
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร/จุดเน้นของโรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม การศึกษาวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากผู้รู้ ในท้องถิ่ น เอกสาร          
และงานวิจัยที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว น ามาจัดท ารวบรวมเป็นข้อมูลตามโครงสร้างประเภทการอ่าน    
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาสร้างโครงร่างหลักสูตร
ท้องถิ่น และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของโครงร่ างหลักสูตรแล้วน า
กลับมาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน แล้วประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ โดยใช้แบบวัดผลความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ และสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยดังกล่าว ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 

SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถ      
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยพบว่า     
ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากก าหนดให้สถานศึกษาสนองตอบต่อหลักสูตร
แกนกลางแล้ว ยังก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มประชากร จ านวน 204 คน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม เกี่ยวกับความต้องการ
จัดการเรียนรู้เนื้อหาโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีเนื้อหา    
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ               
3. วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. บุคคลส าคัญ และ 5. สถานที่ส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเนื้อหาทั้ง 5 เรื่องนี้ใช้เป็น
เนื้อหาสาระส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ผลการวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม พบว่าสถานศึกษา
สามารถก าหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ขึ้นได้เอง จากสภาพความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการ
และความสนใจของนักเรียน เนื้อหาในหลักสูตรเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน โดยให้นักเรียนกลับไปศึกษา
บทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์ที่บ้านแล้วตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน แล้วน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
โรงเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็น
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าวิธีที่ใช้ในการสอนอ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นส ารวจ (Survey) 
2. ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3. ขั้นอ่าน (Read) 4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 5. ขั้นเขียนสรุป
ใจความส าคัญ  (Recite)  6. ขั้ น วิ เ คราะห์  (Reflect)  โ ดย ใช้ แนวคิ ดห้ อง เ รี ยนกลับด้ าน             
(Flipped Classroom)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ โดยผู้วิจัยได้จัดท า สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทอ่านที่สร้างขึ้นน าไปเผยแพร่ ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ได้แก่ YouTube, Facebook หรือ ดีวีดี เพ่ือให้นักเรียนน ากลับไปเรียนที่บ้าน แล้วน าภาระงานที่ครู
มอบหมายมาท าท่ีโรงเรียน 

ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทย
เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรามี
ความส าคัญมาก เพราะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับข้อมูลในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทราบเพ่ือให้
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เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง โดยควร
จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยควรมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้นักเรียนสามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
เรียงล าดับเหตุการณ์ และสามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ จัดโครงสร้างเวลาเรียนโดย
บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการอ่าน และควรจัดสื่อการเรียนรู้ที่ น่าสนใจ นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามความต้องการในเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 204 คน พบว่า นักเรียนต้องการเรียนเนื้อหา         
เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
บุคคลส าคัญและสถานที่ส าคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีการตั้งและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน และใช้สื่อวีดิทัศน์ ควรมีการวัดและ
ประเมินผลโดยใช้การทดสอบ เมื่อสอบถามความพร้อมในการใช้สื่อวีดิทัศน์ของนักเรียนพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นดีวิดีได้ และนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้ช่องทางสื่อทางไลน์ ยูทูป และดีวิดีได้ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมผลการสัมภาษณ์และ
สอบถามความต้องนี้มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดย
ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี ้

 
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน         
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ

แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
เรียงล าดับเหตุการณ์ และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
1) จุดมุ่งหมาย 2) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3) เนื้อหา 4) เวลาเรียน 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 
6) สื่อการเรียนการสอน 7) การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ดังนี้ 1. ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น คือ 2.1 ขั้นส ารวจ (Survey)       
2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 2.3 ขั้นอ่าน (Read) 2.4 ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 2.5 ขั้นเขียน
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สรุปใจความส าคัญ (Recite) 2.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 3. ขั้นสรุปและประเมินผล โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการตั้งค าถาม ตอบค าถาม และสรุปใจความส าคัญ ผู้วิจัยใช้ขอบเขตเนื้อหาสาระของบท
อ่านโดยสังเคราะห์เชื่อมโยงกับบริบทอ่ืนๆทุกด้านดังกล่าวข้างต้น และส ารวจความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยก าหนดเนื้อหาสาระดังนี้  1. การอ่าน           
จับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. การอ่านจับใจความส าคัญ
จากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ  3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ       
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. การอ่านจับใจความส าคัญ จากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  
5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่สร้างขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 44 คน    
ในโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 10 แผน มีคุณภาพใช้ได้สามารถยืนยัน
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ แต่ค้นพบอุปสรรคของการทดลองใช้หลักสูตร คือ การที่บางครั้ง    
หากเกิดไฟดับหรือนักเรียนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงส่งผลต่อการเรียนรู้เนื้อหา    
ในบทเรียน ที่จ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาความรู้จากที่บ้านเพ่ือน ามาท ากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน        
โดยผู้วิจัยได้แก้ปัญหาโดยท าเป็นใบความรู้และเนื้อหาประกอบบทอ่าน จึงท าให้ผู้วิจัยควบคุม       
หรือบริหารเวลาไม่ได้ ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรือลดทอนจุดประสงค์ไปปฏิบัติอย่างอ่ืน
ให้สอดคล้องกับเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อสรุปข้อสังเกตจากข้อเสนอแนะทั้งหมด จากบันทึก           
หลังการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรานี้ 
ควรมีการจัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเริ่มด าเนินการทดลองควรตรวจสอบ
เกี่ยวกับความสามารถหรือความพร้อมในการเข้าไปศึกษาสื่อวีดิทัศน์ หรือความพร้อมในการใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ควรสอบถามนักเรียนว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปศึกษาสื่อวีดิทัศน์   
ได้หรือไม่  หากนักเรียนบางคนที่ ไม่มี  ผู้ วิจัยควรเตรียมการแก้ปัญหา ซึ่ งผู้ วิจัยแก้ปัญหานี้              
โดยการเตรียมสื่อที่เป็นใบความรู้ให้นักเรียนกลับไปศึกษาที่บ้านแทน นอกจากนั้นยังให้นักเรียน
ดังกล่าวมาศึกษาวีดิทัศน์จากคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ            
และควรตรวจสอบว่านักเรียนได้กลับไปศึกษาบทอ่านจากวีดิทัศน์มาก่อนล่วงหน้าจริงหรือไม่        
โดยสามารถตรวจสอบได้จากการที่นักเรียนเข้าไปตั้งค าถามจากบทอ่านโดยบันทึกค าตอบลงใน     
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บัตรค าถาม และบันทึกค าถามลงในช่องแสดงความคิดเห็นในไลน์ นอกจากนั้นเนื้อหาของบทอ่าน    
ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป และระดับภาษาไม่ควรยากเกินภูมิรู้ของนักเรียน ผู้สอนอาจอธิบาย
ค าศัพท์หรือค ายากบางค าก่อนให้นักเรียนกลับไปศึกษาวีดิทัศน์ที่บ้าน และควรบริหารเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสม 
 4. ผลการประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   4.1 ผลของความสามารถในการ อ่านจับ ใจความส าคัญของนัก เ รี ยนที่ เ รี ยน               
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 
   4.2 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น       
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 77.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการ
ระดับสูงมาก ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 
      4.3 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น    
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมติฐานข้อที่ 3 
 4.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม       
มีความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4 
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อภิปรายผล 

 จากผลสรุปการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
1. การศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และศึกษาเอกสารงานวิ จัย   
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา พบว่า ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอน
การศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านต่างๆมาก าหนดเนื้อหาและองค์ประกอบของหลักสูตร ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบ          
ของการพัฒนาหลักสูตรมีความคล้ายคลึงกัน จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 พบว่า มีนโยบายให้สถานศึกษา องค์กรต่างๆและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
มรดกศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น โดยจัดกระบวนการ เรียนรู้
ภายในชุมชน ตามสภาพปัญหาของชุมชน ความต้องการของท้องถิ่นและนักเรียน โดยส่งเสริม         
ให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสม กับบริบทของสังคมกับบริบทของสังคม ชุมชน          
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ตามสภาพปัญหาของชุมช น        
ความต้องการของท้องถิ่นและนักเรียน โดยส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
บริบทสังคม ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในมาตรา 
7 ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกจิตส านึกที่ถูกต้อง มีความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนั้นมาตราที่ 27 กล่าวว่า    
ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2546: 7, 14) นอกจากนั้น สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 26) กล่าวว่า ข้อมูลพ้ืนฐาน      
เป็นข้อมูลในด้านต่างๆที่จ าเป็น ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษาวิเคราะห์ และใช้องค์ประกอบ    
การพิจารณาในการสร้างหรือจัดท าหลักสูตรในทุกองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ข้อมูลทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจึงเป็นขั้นตอนแรก
ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วน 

จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน      
กลับด้าน (Flipped Classroom) พบว่า เป็นการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่าน โดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการคิดขณะที่อ่าน เพ่ือพัฒนา     
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ความเข้าใจในการอ่าน ดังนี้ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น      
6 ขั้น คือ 2.1 ขั้นส ารวจ (Survey) 2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 2.3 ขั้นอ่าน (Read) 2.4 ขั้นบันทึก
ค าตอบ (Record) 2.5 ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 2.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 3. ขั้นสรุป
และประเมินผล โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
โดยการกลับด้านห้องเรียน จากเดิมที่เคยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาความรู้ที่โรงเรียน ท าการบ้านที่บ้าน 
กลับด้านห้องเรียนโดยให้นักเรียนเรียนเนื้อหาความรู้ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ วีดิโอ และซีดี           
แล้วกลับมาท าการบ้านที่โรงเรียนซึ่งการบ้านซึ่งการบ้านที่เคยมอบหมายให้นักเรียนฝึกท าเอง        
นอกห้องเรียนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่ งของกิจกรรมในห้องเรียนโดยครู เป็นผู้คอยแนะน า                     
ให้ความช่วยเหลือในการท าภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

จากการผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้            
มีความหมายต่อผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของอุบลรัตน์ กิจไมตรี (2544: 177) และภัททิยา สามงามยา (2545: 125) กล่าวว่า หลักสูตร
มีความเหมาะสมและสอดคล้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรสร้างจากการส ารวจความต้องการของ
นักเรียนผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ     
ผิวพรรณ วีสุวรรณ (2553: 141) กล่าวว่าการเรียนการสอนควรเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงให้มาก
ที่สุด เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงให้มากที่สุด เพ่ือที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา     
ในชีวิตจริงของตนเองในวันข้างหน้า ควรให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้นอกห้องห้องเรียนทุกที่ทุกเวลา    
โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกจะท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ
วิจารณ์ พานิช (2556: 48) กล่าวว่า เมื่อใช้ห้องเรียนกลับด้านและเรียนรู้ให้จริง บรรยากาศ          
ในห้องเรียนจะเปลี่ยนไป นักเรียนจะสนใจและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น 

จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลอง
บ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)     
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสอบถามความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เนื้อหาดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เศรษฐกิจ             
และการประกอบอาชีพ 3. วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. บุคคลส าคัญ และ 5. สถานที่ส าคัญ เนื่องจากเป็น
เนื้อหาที่มีความใกล้ตัวนักเรียน เป็นเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก
และภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  
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2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

จากผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพราะการพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อมูลจาก
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               
และกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และจาก
การสอบถามนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ครูวิชาการ             
และครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับความต้องการในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นน าหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
โดยจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน มีเนื้อหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับกรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จากนั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เน้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาบทอ่านที่เกี่ยวกับ
จังหวัดสมุทรสงครามด้วยตนเองจากสื่อวีดิทัศน์ที่บ้าน แล้วน าความรู้ที่เรียนที่บ้านกลับมาท ากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ที่โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้
ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี อีกทั้งการสอนแบบ SQ4R ท าให้นักเรียนสามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
และสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ดี มีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่า
เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนนั้น ซึ่งนักเรียนต้องการเรีบนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระในท้องถิ่นของตนเอง จะท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เกิดความรัก      
และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ สอดคล้องกับแนวคิดของฮิลดา ทาบา (Hilda Taba 1962: 10)       
และธ ารง บัวศรี (2542: 8) กล่าวว่า หลักสูตรประกอบด้วย ความมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา จ านวนชั่วโมง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรนั้นต้องมี   
การก าหนดองค์ประกอบดังกล่าวเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของการการศึกษา      
ให้ เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง ได้ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ ยวชาญ นอกจากนั้น                 
ใจทิพย์  เชื้อรัตน์พงศ์ (2539: 193 – 195) และสุนีย์  ภู่พันธ์ (2546: 50) กล่าวว่าก่อนน าหลักสูตร   
ไปใช้นั้นจะต้องตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร และน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง      
สอดคล้องกับแนวคิดของจตุพร  จันทร์เรือง (2549: 135) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ ส ารวจ วิจัย สภาพพ้ืนฐานต่างๆ จากผู้เรียน สังคม และผู้เชี่ยวชาญ ในเนื้อหาวิชาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลอย่างถูกต้องและแท้จริง มาเป็นข้อมูลในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งจากการวิจัย  
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ในครัง้นี้พบว่าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรามีองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี้ 1) จุดมุ่งหมาย 
2) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3) เนื้อหา 4) เวลาเรียน 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) สื่อการเรียน
การสอน 7) การวัดและประเมินผล อาจเป็นเพราะว่าในการพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อมูลจากการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรลดา เกิดเรือง 
(2548: ง) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบด้วย หลักสูตร หลักการ ค าอธิบายรายวิชา 
จุดหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัด               
และประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเพราะองค์ประกอบของหลักสูตรเป็นสิ่ง
ที่ก าหนดแนวทางแต่ละอย่างในหลักสูตร สอดคล้องกับรุ่งอรุณ  หัสชู (2553: 115) กล่าวว่า หลักสูตร
ท้องถิ่นมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) จุดหมาย 2) จุดประสงค์รายวิชา 3) โครงสร้างรายวิชา 4) ผลการ
เรียนรู้ 5) ค าอธิบายรายวิชา 6) หน่วยการเรียนรู้ 7) แนวการจัดการเรียนรู้ 8) สื่อและแหล่งเรียน      
9) การวัดและประเมินผล  
 
3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน           
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จากผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสนใจในการศึกษาบทอ่านจาก       
วีดิทัศน์ที่บ้านและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน นักเรียนสามารถอ่าน        
จับใจความส าคัญจากบทอ่านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเนื้อหาสาระที่น ามาจัดการเรียนรู้     
เกิดจากความต้องการของนักเรียนและเป็นเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของนักเรียน โดยนักเรียนให้        
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SQ4R คือการฝึกให้นักเรียนตั้งค าถาม        
การตอบค าถาม และการสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านในบทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์ที่ครูจัดท าขึ้นให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความเหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เนื้อหา    
ในบทอ่านที่ใช้จึงเป็นทั้งสื่อและเนื้อหาในหลักสูตร คุณภาพของบทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ซึ่งได้รับ         
การคัดสรรตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงเป็นสิ่งที่แสดงคุณภาพของสื่อและเนื้อหาของหลักสูตรนี้โดยสภาพ
อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชาตรี ส าราญ (2544: 174) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ที่ดีเมื่อนักเรียน
ลงมือกระท า ท าให้นักเรียนเกิดปัญญา สอดคล้องกับผลการวิจัยของจริยา  ศรีเพชร (2550: 190)      
ที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
เนื้อหาสาระที่น ามาจัดการเรียนรู้เกิดจากความต้องการของนักเรียนและเป็นเรื่องใกล้ตัว สอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนดให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
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เน้นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนและครูผู้สอนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรุง 2545) กล่าวว่า การจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้สามารถท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น ดังมาตรา 2224 วรรค 1 และ 4 สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทธิยา  สามงามยา 
(2545: 138) อมลวรรณ  มีจินดา (2553: 147) และรุ่งอรุณ  หัสชู (2553: 113) ที่พัฒนาหลักสูตร
โดยจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้    
อี กทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ ง กั บหลั ก สู ต ร แกนกล า งก า รศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  พุท ธศั ก ร า ช  2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:23) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียน
จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เปูาหมายของ
หลักสูตร 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
ใกล้ตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาบทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์ที่บ้าน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจใน
การศึกษาบทอ่านที่บ้านมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนจะตั้งค าถามจากบทอ่านที่ศึกษาแล้วน าค าถามที่
แต่ละคนตั้งขึ้นมาหาค าตอบในกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ท าให้ผู้เรียนจับใจความส าคัญได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหา ที่มีความยากได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถ
จดจ าเรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จักการคาดเดาค าถามที่จะพบ และไม่จ าเป็นต้องกลับไปวิเคราะห์อีก
ครั้ง เพราะสรุปใจความส าคัญทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบันทึก และเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบ เนื้อหาในบทอ่านที่ผู้วิจัยใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ในแต่ละเรื่อง เป็นเนื้อหาที่ใกล้
ตัวนักเรียน และเป็นเรื่องที่นักเรียนมีพ้ืนความรู้เดิมมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เนื้อหามีความแตกต่างกับ
บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยที่นักเรียนเรียนอยู่ เดิม ซึ่งเนื้อหาในบทเรียนเรียนส่วนใหญ่          
เป็นเนื้อหาที่ไกลตัวนักเรียน เพราะเป็นบริบทของเนื้อหาโดยทั่วไป ของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการอ่าน
ภาษาไทยทั่วไป โดยบางเรื่องเป็นเรื่องไกลตัว ที่นักเรียนยังไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้จากเรื่องนั้น
เลย นักวิจัยหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกบทอ่านที่เป็นเรื่องใกล้ตัวกับผู้อ่านมาเป็ น
สื่อที่ช่วยส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาความเข้าใจ ในการอ่าน ดังนี้ แนวคิดของ (Grabe, 1991: 283)    
มีความเห็นว่า นักเรียนที่มีโครงสร้างความรู้เดิม จะท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเนื้อหาที่จะอ่าน 
ท าให้นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างความรู้เดิมเป็นแนวทางในการเดาเนื้อเรื่องจากบทอ่าน สามารถ
สรุปใจความส าคัญได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาพร ปรีชาวิภาษ (2555 : 96) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลการอ่านจับใจความส าคัญที่ใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะ
เนื้อหาท้องถิ่นที่นักเรียนได้เรียนเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน มีภาพประกอบ จึงท าให้นักเรียน
สามารถเดาเหตุการณ์หรือเนื้อหาในบทอ่านได้ถูกต้องในการสรุปใจความส าคัญ 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนกลับไปศึกษาบทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์ที่ครูน าไปแขวนไว้ใน YouTube, Line และวีดิโอ จึงเป็น
การเรียนรู้ที่เหมาะส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบันที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเพ่ิมขึ้น สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนให้ขวนขวาย          
หาความรู้  และเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
แกรแฮม เบรนต์ จอห์นสัน (Graham Brent Johnson, 2013: 69) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ     
ของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน       
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการบ้านที่ต้องท า
น้อยกว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม นักเรียนสนุกกับการจัดการเรียนการสอน         
แบบห้องเรียนกลับด้าน และนักเรียนได้ประโยชน์จากการดูบทเรียนวีดิทัศน์. 
 
4. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

4.1 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนที่เรียน      
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น      
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQR4 ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นจากความต้องการและความสนใจของนักเรียน เนื้อหาในหลักสูตรเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน 
โดยให้นักเรียนกลับไปศึกษาบทอ่านจากสื่อวีดิทัศน์ที่บ้านแล้วตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน แล้วน ามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ดังนี้ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน            
2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น คือ 2.1 ขั้นส ารวจ (Survey)                 
2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 2.3 ขั้นอ่าน (Read) 2.4 ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) 2.5 ขั้นเขียน
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สรุปใจความส าคัญ (Recite) 2.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 3. ขั้นสรุปและประเมินผล โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการตั้งค าถาม ตอบค าถาม และสรุปใจความส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น    
ในการเรียน สามารถจดจ าเนื้อหาได้คงทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน      
จับใจความส าคัญได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหา ที่มีความยากได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถจดจ าเรื่องที่
อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จักการคาดเดาค าถามที่จะพบ และไม่จ าเป็นต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง เพราะ
สรุปใจความส าคัญทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบันทึก และเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ระบบ เนื้อหาในบทอ่านที่ผู้วิจัยใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง เป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัว
นักเรียน และเป็นเรื่องที่นักเรียนมีพ้ืนความรู้เดิมมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เนื้อหามีความแตกต่างกับบท
อ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยที่นักเรียนเรียนอยู่เดิม ซึ่งเนื้อหาในบทเรียนส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ไกล
ตัวนักเรียน เพราะเป็นบริบทของเนื้อหาโดยทั่วๆไป ของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการอ่านภาษาไทยทั่วไป 
สอด คล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ขอ งบ า เ พ็ญ  ม าต ร าช  ( 2554:  74)  ม ยุ รี   น า ง า ม  ( 2556:  89)                    
และอมรรัตน์  จิตตะกาล (2556: 90) ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R พบว่า ความสามารถ
ในการอ่านจับใจความหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับลิซ่า ดับปลิว จอห์นสัน (Lisa W. Johnson. 2001 อ้างถึงในชลยา  เมาะราษี, 2556: 
63) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบกลับด้าน หลักสูตรมัธยมศึกษา
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ พบว่านักเรียนนักเรียนได้รับประโยชน์จากวิธีการสอนแบบกลับด้าน 
เนื่องจากเปลี่ยนเวลาเรียนจากกิจกรรมในระดับต่ าเพ่ือการท างานเป็นกลุ่มความร่วมมือ  

4.2 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตรท้องถิ่น       
เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 
77.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูงมาก อาจเป็นเพราะการสอนแบบ  SQ4R  ช่วยให้ผู้เรียน
ใจความส าคัญได้เร็ว  เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้น  ผู้เรียนจดจ าเรื่องที่อ่านได้นาน  ช่วยให้
รู้จักการคาดเดาค าถามที่จะพบ  และไม่จ าเป็นต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง  เพราะสรุปใจความส าคัญ
ทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบันทึก  และเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  และเป็นระบบอีกด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุคนธรัตน์  สวัสดิกูล (2554: 71) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างชุดการสอนอ่านจับ
ใจความโดยวิธี SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
เหมาะส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน ที่นักเรียนสมัยใหม่ชอบใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการน าโลกของ
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โรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัล ดังนั้นการน าสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียน จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้  ช่ วยให้นั ก เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
นิชาภา  บุรีกาญจน์ (2556: 85) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีผลต่อความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

4.3 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน             
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นเพราะว่าวิธีสอน
แบบ SQ4R เป็นกระบวนการอ่านที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดี 
ตลอดจนการตั้งค าถามจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น เพราะการตั้งค าถามเป็นแนวทาง   
ให้ผู้อ่าน อ่านเนื้อหาที่อยู่ในขอบเขต ท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของผลการวิจัยของพิบูลย์ ตัญญบุตร (2557 :  44) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง          
“การพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R     
เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความ ท าให้ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐมน  วงศ์ทาทอง 
(2560: 115) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ      
ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์     
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ห้องเรียนกลับด้านมีความยืดหยุ่น ช่วยเหลือนักเรียนที่มีงานยุ่ง มีกิจกรรมมาก ดังนั้นครูจึงต้อง    
เข้าไปช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวิธีวีดิทัศน์ออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนได้
เรียนไว้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักการจัดเวลาของตนเอง 
ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามการเรียนที่เรียนแบบออนไลน์       
การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนและนั กเรียน
พบปะกับครูห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และ
การเรียนระบบพบหน้า  ช่ วยเปลี่ ยนและเ พ่ิมบทบาทของครู ให้ เป็นทั้ ง พ่ี เลี้ ยง  ( Mentor)              
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เพ่ือน (Friend) เพ่ือนบ้าน (Neighbor) และผู้ เชี่ยวชาญ (Expert) สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
เจอร์มี สตาร์เยอร์ (Jeremy F. Strayer, 2007: 178 อ้างถึงในพรรณวิภา รัชตธนกุล, 2557: 75)     
ได้ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียนกับการจัดการเรียนการสอนในรูป
แบบเดิมในรายวิชาสถิติขั้นพ้ืนฐาน ในชั้นเรียนแบบกลับด้านชั้ นเรียน นักเรียนได้เรียนเนื้อหา        
นอกชั้นเรียน ส่วนในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมท าโครงงาน โดยเน้นกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์            
ส่วนชั้นเรียนปกติเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนผ่านโปรแกรมน าเสนอ และให้นักเรียนไปท าการบ้านที่บ้าน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านการกลับด้านชั้นเรียนมีข้อสงสัยในภาระงานน้อย กิจกรรม      
ที่หลากหลายในการเรียนแบบกลับด้านชั้นเรียนช่วยลดความสงสัยในปัญหาต่างๆ  
      4.4 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น           
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญในระดับมากที่สุด     
โดยคิดว่าการจัดกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี              
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนรู้สึกชอบต่อสื่อวีดิทัศน์ และพอใจ          
ในการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้สามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม และสามารถสรุป
ใจความส าคัญของบทอ่านแต่ละบทได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ      
ความต้องการของนักเรียนและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนแบบ SQ4R ทั้ง 6 ขั้นตอน เป็นการสอนอ่านที่ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจและก าหนด
จุดมุ่งหมายในการอ่านอย่างชัดเจน เป็นวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญและเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีหนึ่ง     
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้อ่านสามารถจดจ าเนื้อหาได้เร็วขึ้น 
สามารถตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาจากบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
เน้นกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน แก้ปัญหาการอ่านจับใจความส าคัญได้อย่างชัดเจน จึงท าให้
งานวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วยตัวตนเองด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสติปัญญาของเอกสารบุคคลตามอัตราความสามารถทางการเรียน แต่ละคนจะมี
ประสบการณ์ท่ีสุดจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภท ครูอาจเป็นผู้ด าเนินการจัดท าโดย
ผู้วิจัยใช้สื่อวีดิทัศน์ที่จัดท าขึ้น น าไปลงใน You tube ไลน์กลุ่ม  และ นักเรียนและผู้ปกครองแล้วให้
นักเรียนอ่านและศึกษาบทเรียนโดยตั้งค าถามจากเรื่องท่ีอ่านมาคนละ 1 ค าถาม แล้วให้นักเรียนมาท า
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กิจกรรมที่โรงเรียนในวันถัดไป ซึ่งท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้จากบทเรียนในรูปสื่อวีดิทัศน์ที่
น่าสนใจ มีภาพและเสียงประกอบ อีกทั้งยังสามารถกรอกลับไปอ่านซ้ าเมื่อยังไม่สามารถจ าบทเรียนได้ 
จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ อีกทั้งเมื่อกลับไปท ากิจกรรมที่โรงเรียน นักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาและ
สามารถตอบค าถามและสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร  
จันทร์เรือง (2549: 133) และจริยา  ศรีเพชร (2550: 194) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตร นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี  ม้าละอองเพชร    
(2556: 213)พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยรู้สึกมีความสุขเมื่อ
ได้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ     
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเลือกเนื้อหาการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถ   
ในการอ่านจับใจความส าคัญนั้น หากมีการเลือกบทอ่านที่ใกล้ในท้องถิ่นของนักเรียน นักเรียนจะมี
ความคุ้นเคยและรู้สึกรักท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาต่อยอด 
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ต้องการมีส่วนร่วม      
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ        
ในการอ่านที่ดี  
 2. ควรมีการตรวจสอบการดูวีดิทัศน์ของนักเรียน ผู้เรียนต้องมีโอกาสอย่างเสมอภาค        
เท่าเทียมกันในการดูวีดิทัศน์ที่บ้าน ซึ่งผู้สอนอาจผลิตขึ้นมาเองหรือใช้วีดิทัศน์ที่ผู้อ่ืนจัดท าไว้แล้วก็ได้ 
แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนดูวีดิทัศน์มาจากบ้านหรือไม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การจัดการเรียนเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
 3. การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสในการซักถาม ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น จึงเป็นการ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่น่าสนใจ  เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในกลุ่ม มีความ
สนุกสนาน เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตามหลักวิธีการ
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สอน ครูเป็นผู้คอยชี้แนะขั้นตอนการฝึกอ่าน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน         
อย่างถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน นอกจากนั้นยังท าให้นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือการศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านอ่ืนๆ 
เช่น ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียน เพราะหลักสูตรท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนสนใจ 
จะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 2. ควรมีการวิจัยเพ่ือการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
กับนักเรียนระดับชั้นอื่น และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญกับวิธีสอนอ่าน อ่ืนๆ เช่น วิ ธีสอนอ่านแบบ MIA เ พ่ือ เปรียบเทียบวิธีสอนที่ ส่ งผล                 
ต่อผลการจัดการเรียนรู้ที่ดี จนท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ เพ่ือประโยชน์สูงสุด     
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. ควรมีการใช้เนื้อหาการอ่านอ่ืนๆ เช่น การอ่านฉลากสินค้า การอ่านโฆษณา เป็นต้น     
ตามความเหมาะสมกับนักเรียน โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ 
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ภาคผนวก ก  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
1. รศ. สมพร ร่วมสุข  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

2. ผศ. ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนนิ   
วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร                 

3. ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้  
วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ        

4. ผศ.ดร.น้ ามนต์  เรืองฤทธิ์     
วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ        
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5. อ.ดร.ชลธชิา  หอมฟูุง     
วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

6. อ.ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  
วุฒิปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

7. อ.ดร.สามารถ  ทิมนาค 
วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
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ภาคผนวก ข  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่ 36 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เ กี่ ย ว กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

2 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับหลักการของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

3 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับจุดหมายของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

4 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

5 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

6 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

7 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

8 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ    
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามของผู้ให้สัมภาษณ์ 

+1 
 

+1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

2 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้าน
เราเกี่ยวกับความส าคัญและ
คว ามจ า เ ป็ น ในกา ร พัฒน า
หลักสูตรท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

3 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้าน
เราเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

4 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้าน
เราเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการ
พัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

5 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้าน
เราเกี่ยวกับโครงสร้างและเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น ∑𝑅 IOC แปล
ผล  

1 2 3 4 5 

6 ความสอดคล้องของประเด็น
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ส อ ด
คล้อง 

7 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้าน
เรา  เกี่ ยวกับสื่ อการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 
 

5 1.00 ส อ ด
คล้อง 

8 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้าน
เรา เกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

9 ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาหลักสูตร เรื่องแม่
กลองบ้านเรา  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอด
คล้อง 

10 ความสอดคล้องของประเด็น
สั ม ภ า ษ ณ์ เ กี่ ย ว กั บ ปั ญ ห า 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอด
คล้อง 
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ตารางที่ 38 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ    
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ ย วกับสถานภาพข้อมู ล
ทั่ ว ไ ป ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุท รสงครามของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

2 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับความต้องการที่จะ
เรียนรู้หรือให้ โรง เรียนจัด
การศึกษา เรื่องแม่กลองบ้าน
เรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

3 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับความต้องการที่จะให้
บุคคลภายนอกมาถ่ายทอด
ความรู้ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

4 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

5 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 



 261 
 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

6 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วั ด แ ล ะก า ร
ประ เมินผลด้ วยหลั กสู ต ร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

7 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้
อุปกรณ์ประกอบสื่อวีดิทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

8 ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับสามารถใช้สื่อวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนรู้หลักสูตร
ท้องถิ่นจากช่องทางสื่อต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้าน
เรา 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 จุดมุ่งหมายมีความสอดคล้องและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอด
คล้อง 

3 เนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติ
จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

4 เนื้ อหามี ค วามสอดคล้ องและ
เหมาะสมในการก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอด
คล้อง 

5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความสอดคล้องและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

6 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

7 สื่ อ กา ร เ รี ย นก ารสอนมี ค ว าม
สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

8 การวัดผลประเมินผลหลักสูตรมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

 
 
 
 
 



 263 
 

ตารางที่ 40 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม (1) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
4 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (SQ4R) 
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
 4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 

(Record) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม (2) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R 
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
 4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 

(Record) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

5.4 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 



 267 
 

ตารางที่ 42 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ (1) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R  
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 43 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การอ่าน   
จับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ (2) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R 4.1 ขั้นส ารวจ 
( Survey)  มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 
 

การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 44 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การอ่าน   
จับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ (1) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R  
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey)       
มีความถูกต้องเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การอ่าน   
จับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ (2) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับ
มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับ
มาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R 
 4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ (Record) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ 
(Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 
 

การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับ
มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 46 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การอ่าน  
จับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น (1) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R 
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 47 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การอ่าน    
จับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น (2) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 
 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R 
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 
สอดคล้อง 

4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 
 

การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรมก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 48 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การอ่าน    
จับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม (1) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

 3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R  
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 
 

 
 
สอดคล้อง 

 4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 49 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การอ่าน
จับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม (2) 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

1.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

  2.2 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องการเรียนรู้และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

3.3สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ SQ4R 
4.1 ขั้นส ารวจ (Survey) มี
ความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

 4.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 4.3 ขั้นอ่าน (Read) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
∑𝑅 IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.4 ขั้นบันทึกค าตอบ 
(Record) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ (Recite) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4.6 ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

  5.4 สอดคล้องกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 
 

การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสม
กับมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6.4 สอดคล้องและเหมาะสม
กับกระบวนการจัดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 50 ผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเราเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 �̅� S.D. 
1. ด้านเนื้อหา          

   1.1 อธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

4 3 4 3 5 4 4 3.86 0.69 

   1.2 เนื้อหามีความยากง่าย
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4 4 4 3 5 4 4 4.00 0.57 

   1.3 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องเหมาะสม 

3 4 4 3 5 4 5 4.00 0.81 

2. ด้านภาพประกอบ          

   2.1 ขนาดของภาพมีความ
เหมาะสมกับอุปกรณ์ 

4 3 4 3 4 4 5 3.86 0.69 

   2.2 ภาพสื่อความหมายชัดเจน
และสอดคล้องกับเนื้อหา 

4 4 4 4 4 4 5 4.14 0.37 

   2.3 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้
ประกอบสื่อการสอน 

4 4 4 4 4 4 5 4.14 0.37 

   2.4 การจัดต าแหน่งและความ
สมดุลของภาพบนอุปกรณ์ 

4 3 4 3 5 3 4 3.71 0.75 

3. ด้านตัวอักษร 
   3. 1 ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร มี ค ว า ม
เหมาะสมกับอุปกรณ์ 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.00 

 
0.81 

   3.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงาม
และอ่านง่าย 

4 4 4 3 4 3 5 3.86 0.69 

   3.3 สีของตัวอักษรมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4 4 4 3 5 4 5 4.14 0.69 

   3.4 การจัดวางต าแหน่งตัวอักษรที่
ใช้ในการน าเสนอมีความเหมาะสม
กับอุปกรณ ์

4 4 4 3 5 4 5 4.14 0.69 



 284 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 �̅� S.D. 
4. ด้านภาพวีดิทัศน์          

   4.1 การจัดต าแหน่งและ
ค ว า ม ส ม ดุ ล ข อ ง ภ า พ
วิดีทัศน์บนอุปกรณ์ 

4 4 4 3 5 5 5 4.29 0.75 

   4.2 ความชัดเจนของ
ภาพและเสียงวีดิทัศน์กับ
อุปกรณ ์

4 4 4 4 4 5 5 4.29 0.48 

   4.3 การสื่อความหมาย
ชัดเจนและสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

4 4 4 3 4 4 4 3.86 0.37 

   4.4 ความยาวของ
วิดีทัศน์มีความเหมาะสม    

4 4 4 4 5 5 4 4.28 0.48 

รวม 4.03 0.16 
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ตารางที่ 51 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่มีต่อแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
เฉลี่ยรวม IOC 0.95 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 52 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบมาตรประเมินค่าของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 ด้านเนื้อหาสาระ 
เ นื้ อ ห า มี ค ว า ม น่ า ส น ใ จ เ ห ม า ะ กั บ        
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

2 เนื้อหาครอบคลุมเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

3 นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ท้ อ ง ถิ่ น        
เรื่องแม่กลองบ้านเรามากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูสร้างความสนใจ จนท าให้นักเรียน
อยากแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

5 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ท าให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการตั้งค าถาม ค้นหาค าตอบ อันน าไปสู่
ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญ     
มากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

6 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
ห้ อ ง เ รี ย น ก ลั บ ด้ า น  ( Flipped 
Classroom) ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

7 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ      
ในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

8 ด้านสื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ ท า ให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

9 การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อมัลติมิเดียท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 
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ข้อ ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅 IOC แปล
ผล 1 2 3 4 5 

10 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร เ รี ย น รู้            
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน และครูผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

11 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ เนื้อหา
ล่วงหน้ามาจากบ้าน ท าให้เกิดการเรียนรู้
ในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

12 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
นักเรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์
ท้องถิ่นของนักเรียนเองได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 

13 นัก เรี ยนมีความสามารถในการ อ่าน       
จับใจความส าคัญมากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอด
คล้อง 
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ตารางที่ 53 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน  
การอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(Flipped 
Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับน าไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 ข้อ 

ข้อที่ ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล ข้อที่ ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 

*1 0.75 0.50 ใช้ได้ *21 0.68 0.36 ใช้ได้ 
2 0.77 0.36 ใช้ได้ 22 0.61 0.23 ใช้ได้ 

*3 0.66 0.41 ใช้ได้ 23 0.64 0.36 ใช้ได้ 
4 0.70 0.41 ใช้ได้ *24 0.50 0.64 ใช้ได้ 

*5 0.61 0.32 ใช้ได้ 25 0.68 0.45 ใช้ได้ 

6 0.52 0.23 ใช้ได้ *26 0.68 0.55 ใช้ได้ 
7 0.68 0.45 ใช้ได้ 27 0.75 0.50 ใช้ได้ 

*8 0.64 0.36 ใช้ได้ *28 0.66 0.41 ใช้ได้ 

9 0.77 0.45 ใช้ได้ 29 0.70 0.23 ใช้ได้ 
*10 0.75 0.50 ใช้ได้ *30 0.52 0.23 ใช้ได้ 

*11 0.61 0.32 ใช้ได้ *31 0.55 0.36 ใช้ได้ 

12 0.73 0.55 ใช้ได้ 32 0.64 0.45 ใช้ได้ 
13 0.77 0.36 ใช้ได้ *33 0.68 0.64 ใช้ได้ 

*14 0.70 0.41 ใช้ได้ 34 0.73 0.45 ใช้ได้ 
*15 0.59 0.36 ใช้ได้ *35 0.52 0.32 ใช้ได้ 

16 0.73 0.36 ใช้ได้ 36 0.70 0.41 ใช้ได้ 

17 0.73 0.55 ใช้ได้ 37 0.73 0.55 ใช้ได้ 
*18 0.64 0.36 ใช้ได้ *38 0.68 0.64 ใช้ได้ 

*19 0.66 0.32 ใช้ได้ 39 0.70 0.59 ใช้ได้ 

20 0.70 0.59 ใช้ได้ *40 0.61 0.32 ใช้ได้ 
ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 
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หมายเหตุ * คือข้อสอบที่สามารถน าไปใช้ได้โดยพิจารณาจากค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ดังนี้ 

1. ค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยถือเกณฑ์ว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยาก (p) ระหว่าง 
0.20 – 0.80 

2. ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
ดังนั้นข้อสอบที่คัดเลือกน ามาใช้ มีดังนี้ ข้อที่ 1, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 

26, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 40 
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Reliability ANALYSIS SCALE (ALPHA) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Variance 

posttest 44 17.77 1.309 1.715 

Valid N (listwise) 44    

 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 25.9545 69.347 .551 .898 

VAR00002 25.9318 70.763 .367 .900 

VAR00003 26.0455 69.858 .433 .899 

VAR00004 26.0000 69.860 .452 .899 

VAR00005 26.0909 70.689 .318 .901 

VAR00006 26.1818 72.431 .102 .904 

VAR00007 26.0227 69.558 .481 .899 

VAR00008 26.0682 70.391 .359 .900 

VAR00009 25.9318 69.832 .501 .899 

VAR00010 25.9545 69.347 .551 .898 

VAR00011 26.0909 70.596 .329 .901 

VAR00012 25.9773 68.441 .660 .896 

VAR00013 25.9318 69.925 .488 .899 

VAR00014 26.0000 70.186 .409 .900 

VAR00015 26.1136 70.429 .346 .901 

VAR00016 25.9773 70.162 .424 .900 

VAR00017 25.9773 68.813 .608 .897 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00018 26.0682 70.065 .400 .900 

VAR00019 26.0455 70.463 .356 .900 

VAR00020 26.0000 68.605 .621 .897 

VAR00021 26.0227 70.348 .379 .900 

VAR00022 26.0909 71.852 .176 .903 

VAR00023 26.0682 70.670 .325 .901 

VAR00024 26.2045 68.353 .592 .897 

VAR00025 26.0227 69.372 .506 .898 

VAR00026 26.0227 68.720 .591 .897 

VAR00027 25.9545 69.626 .512 .898 

VAR00028 26.0455 70.649 .333 .901 

VAR00029 26.0000 71.581 .226 .902 

VAR00030 26.1818 71.548 .206 .903 

VAR00031 26.1591 70.044 .387 .900 

VAR00032 26.0682 69.972 .412 .900 

VAR00033 26.0227 68.999 .555 .898 

VAR00034 25.9773 69.697 .487 .899 

VAR00035 26.1818 71.222 .244 .902 

VAR00036 26.0000 70.326 .391 .900 

VAR00037 26.0000 72.744 .077 .904 

VAR00038 26.0227 68.488 .622 .897 

VAR00039 25.9773 68.767 .615 .897 

VAR00040 26.0909 71.480 .221 .902 
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ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.902 .904 40 
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ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 

 
ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.798 13 

Des cr ipt ive  Sta t is t i cs

44 4.66 .48

44 4.50 .51

44 4.73 .45

44 4.63 .31

44 4.70 .51

44 4.64 .53

44 4.77 .42

44 4.66 .48

44 4.69 .32

44 4.73 .50

44 4.66 .48

44 4.69 .33

44 4.73 .45

44 4.75 .49

44 4.74 .37

44 4.80 .46

44 4.68 .52

44 4.74 .40

44 4.70 .26

44

A1

A2

A3

TOTALA

B4

B5

B6

B7

TOTALB

C8

C9

TOTALC

D10

D11

TOTALD

E12

E13

TOTALE

TOTAL

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Deviation
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ค่าเฉลี่ยคะแนนของการทดสอบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 คะแนนความสามารถในการอ่าน    
จับใจความส าคัญเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
T-Test 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

VAR00001 44 88.8636 6.54711 .98701 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 80                                       

 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

VAR00001 8.980 43 .000 8.86364 6.8731 10.8541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 295 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
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ภาคผนวก ง  

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

-  แบบวิเคราะหเ์อกสาร 
      - แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบสอบถามความต้องการ 
- หลักสูตรท้องถิ่น 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสัมภาษณ์ 

 
(ครูผู้สอนภาษาไทย) 

 
 
 
 

 
ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา หลักสูตรท้องถิ่น       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความเป็นจริง     
โดยแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 13 ข้อ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ใน
เรื่องหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งการท างาน 
ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สถานภาพ        
และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เนื้อหา สาระและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จ านวน 2 ข้อ 
 
 
 
 
 

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน       
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1. 
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
2. เพศ………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
3. อายุ………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
4. การศึกษาสูงสุด………………………………………………………………………………………..…………………………. 
5. ต าแหน่งการท างาน……………………………………………………………………………………………………………... 
6. ประสบการณ์การท างาน………………………………………………………………………………….…………………… 
7. ประสบการณ์การอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
  (   )   เคย เรื่อง…………………………………………………………………………………………..…. 
  (   )   ไม่เคย 
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ข้อ 

1. ท่านคิดว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
บุคคลส าคัญ สถานที่ส าคัญ ในจังหวัดสมุทรสงครามมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  ควรมีจุดประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้
และท าอะไรได้บ้าง จึงจะเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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3. ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา ท่านคิดว่าควรมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง 
โครงสร้าง/เวลาเรียนควรจะเป็นอย่างไร ควรใช้สื่อการเรียนรู้อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา ท่านคิดว่าควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้       
การวัดและประเมินผลอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ ด้านปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นหรือการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จ านวน 2 ข้อ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เรื่องแม่กลองบ้านเรา อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ถ้าน ามาสอน ท่านคิดว่าจะมีปัญหา อุปสรรคอะไร และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       (……………………………………………..) 
        ………/………./…….. 
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แบบสอบถาม 

 
ความต้องการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

(ส าหรับนักเรียน) 
 
 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่น          
เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน            
(Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยจึงให้นักเรียน       
โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น ความพร้อมด้านอุปกรณ์ และ
ความสามารถในการใช้สื่อวีดิทัศน์ในการเรียนหลักสูตร เรื่อง แม่กลองบ้านเรา จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน    
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  / ลงใน            ให้ตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ                ชาย                           หญิง 
              
2. อายุ  8 – 9 ปี         10 – 11 ปี 

 
3. อาชีพของผู้ปกครอง             รับราชการ รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย 

           ธุรกิจส่วนตัว                รับจ้าง          อื่นๆ 
 

4. นักเรียนเคยมีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ 
                ไม่เคย 
                          เคย 
 
 (ถ้าเคย) นักเรียนมีความรู้หรือมีประสบการณ์จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างไรบ้าง 
(โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเราและรูปแบบการจัด     
การเรียนการสอน เรื่อง แม่กลองบ้านเรา จ านวน 5 ข้อ 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  / ลงใน      ให้ตรงตามความเป็นจริง 
 1. นักเรียนต้องการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา ในเนื้อหาอะไรบ้าง 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
สภาพสังคม การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
บุคคลส าคัญ 
สถานที่ส าคัญ 

แบบสอบถาม 
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สภาพปัญหาในชุมชน 
อ่ืนๆ โปรดแสดงความคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนต้องการให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา          
ในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เชิญวิทยากรมาบรรยาย – สาธิต   
  การแสดงบทบาทสมมติ 
  จัดอภิปราย 
  สื่อวิดีทัศน์   
  การตั้งค าถาม การตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านแบบ SQ4R 
  อ่ืนๆ โปรดแสดงความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. นักเรียนต้องการให้จัดการวัดผลและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา แบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  การปฏิบัติจริง 
  การทดสอบ 
  แฟูมสะสมผลงาน 
  การสอบถาม 
  การสัมภาษณ์ 
  การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
  ตรวจผลงาน 
  ประเมินตนเอง 
  อ่ืนๆ โปรดแสดงความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. นักเรียนมีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ประกอบสื่อวีดิทัศน์ใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เครื่องเล่นดีวีดี 
  โทรศัพท์สมาร์โฟน 
  คอมพิวเตอร์ 
  ไอแพด 
  แท็ปเลต            

5. นักเรียนสามารถใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นจากช่องทางสื่อใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  วีดิโอ 
  Line 
  Facebook 
  Youtube 
  ดีวิดี 
                     แผ่นซีด ี
  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       (……………………………………………..) 

       ………/………./………… 
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หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

นางสาวจิตรลดา อ้นวงษา 

ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง         
ของประเทศที่จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม        
ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้น าแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท าเป็นสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และตัวชี้วัด เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่นของตน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องถิ่น ภาษาไทยมีสาระที่เกี่ยวกับการอ่าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและขอบข่าย    
ของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียน    
และท้องถิ่น โดยเนื้อหาที่น ามาใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นหน่วย แม่กลองบ้านเรานี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์
จากกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม     
และจากการสอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดการเรียนรู้          
โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การอ่านจับใจความส าคัญ   
จากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม  2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านาน
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  5. การอ่าน    
จับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นและมีความสามารถในการอ่านจับใจความจากข้อมูลในท้องถิ่น   
ของตนเอง เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้เป็นแกนกลางต่อไป 
 
 

         จิตรลดา  อ้นวงษา 
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หลักสูตรท้องถิ่น 

เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน      
 (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ               

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมาย 2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 3. เนื้อหา  

4. เวลาเรียน 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 6. สื่อการเรียนการสอน 7. การวัดและประเมินผล            
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

จุดมุ่งหมาย 

 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มุ่งหวังจะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยใช้
การอ่านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันรักษาภาษาไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติ
ของชาติ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถตอบค าถามจากค าถามที่ตั้งไว้ได้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคัญได้ 
 5. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก รัก หวงแหน ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อท้องถิ่น 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาใน
การทดลอง 2 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง มาจัดเป็น
หน่วยการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยน ามาจัดการเรียนรู้ ในหน่วยที่  10            
เรื่อง ความสุขจากการอ่าน (แม่กลองบ้านเรา) โดยแบ่งการอ่านออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม   
 2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ  
 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
 5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม    

จากหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ผู้วิจัย
ได้ เลื อกพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ น ในหน่ วยการ เ รี ยนรู้ ที่  10 เ รื่ อง  ความสุขจากการ อ่ าน                  
(แม่กลองบ้านเรา) เวลา 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเน้นเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย     
3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
และ ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีโครงสร้างหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง ความสุขจากการอ่าน ที่จะน ามาพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ดังนี้ 
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ตาราง วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ความสุขจากการอ่าน (แม่กลองบ้านเรา)                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ เรื่อง ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
น้ าหนัก 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 กา ร อ่ านจั บ
ใจความส าคัญ
จากนิทาน  

ท 1.1  
ป .3/ 3, 
ป .3/ 4 
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานช่วยให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
ผู้เขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติ เจตคติที่มี
ต่อท้องถิ่น 

2 4 

2 กา ร อ่ านจั บ
ใจความส าคัญ
จ า ก ต า น า น
ท้องถิ่น 

ท 1.1  
ป .3/ 3, 
ป .3/ 4  
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานนิยายหรือ
เรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนหา
ต้นตอไม่ได้ และมีเนื้อหาเพ่ืออธิบายที่มาของสิ่ง
ต่าง ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่คนในสมัยก่อนยัง
ไม่สามารถเข้าใจได้ 
 

2 4 

3 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจความส าคัญ
จากบทความ  

ท 1.1  
ป .3/ 3  
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความเป็นงาน
เขียนที่น าเสนอเนื้อหาสาระและความคิด   
 
 

2 4 

4 กา ร อ่ านจั บ
ใจความส าคัญ
จากข่าว  

ท 1.1  
ป .3/ 3
แ ล ะ 
ป.3/5 

ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ จ า ก ข่ า ว               
คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์       
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการรายงานความคิดเห็นของ
บุคคลโดยเรื่องราวที่น ามารายงานนั้นจะเป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจ 

2 4 

5 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจความส าคัญ
จ าก บท ร้ อ ย
กรอง  

ท 1.1  
ป .3/ 3  
แ ล ะ 
ป.3/5 

การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง     
เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องจับสาระส าคัญของเนื้อ
เ รื่ อ งห รื อ ข้ อ ค ว ามที่ อ่ า น  แล้ ว ส าม า รถ        
ตอบค าถามอภิปรายเนื้อหา และสรุปใจความ
ส าคัญของเรื่องได้ 

2 4 

รวม 10 20 
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เนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ได้จากการคัดเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 
ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5  ตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จะสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ได้น าเนื้อหามาจากกรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยน ามาจัด        
การเรียนรู้ในหน่วยที่ 10 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ความสุขจากการอ่าน              
(แม่กลองบ้านเรา) โดยแบ่งการอ่านออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม   
 2. การอ่านจับใจความส าคัญจากต านานท้องถิ่น เรื่อง สถานที่และบุคคลส าคัญ  
 3. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว เรื่อง เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
 5. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม    
 

เวลาเรียน 

 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา    
ในการทดลอง 2 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท หรือตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม       
มุ่งด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551           
มุ่งด าเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น     
และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ        
และความต้องการของท้องถิ่น โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้น าชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้รู้จักตนเอง รู้จักโลก 
สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม เรียนรู้           
อย่างต่อเนื่อง มีความสุข สนุกสนาน และเกิดฉันทะในการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน      
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรักการอ่าน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้      
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line และ ดีวิดี โดยใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอน                
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีการน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามสภาพความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และค านึงถึงความต้องการและความสนใจของนักเรียน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นการจัดการเรียนรู้ 

1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (เรียนรู้ที่บ้าน) 
     1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  
            1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
             1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านพร้อมตั้งค าถามคนละ 1 ค าถาม 

2. การเรียนในชั้นเรียน        
    ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและพร้อมที่จะ
เรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษามาจากท่ีบ้าน 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน ให้นักเรียนกวาดสายตาเพ่ือส ารวจบทอ่านเพ่ือหา
จุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
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           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญในขั้นต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้นสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบจากค าถามที่ตั้ง
ไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไปมีค าถามที่สงสัยอยากรู้ให้จด
บันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามท่ีตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญอย่าง
ย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมีข้อ
สงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
             6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 

       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
เนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้  ปัญหาอุปสรรคและ
สิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป         
 ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน     
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้แนวการจัด      
การเรียนรู้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์
เดิมในท้องถิ่นของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ใช้เนื้อหาวิชาเป็นตัวประกอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้
เอง เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงด้วยตนเองสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อันจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน      
ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหาในชุมชนและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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อย่างรวดเร็วด้วยวิจารณญาณของตนเองได้ สามารถจัดระบบวิถีชีวิตในชุมชนและสังคมให้อยู่เย็นเป็น
สุขได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สื่อวีดิทัศน์ 
 3. ใบความรู้  
 4. ใบงาน  
 
การวัดและประเมินผล 

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน     
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีแนวการวัดและประเมินผล ดังนี้  
 1. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนหลังจาก
เรียนจบหลักสูตร 
 เป็นการวัดและประเมินผลหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้จบหลักสูตร เพ่ือวัดความสามารถ       
ในการอ่านจับใจความส าคัญของผู้เรียน โดยวิธีการทดสอบผู้เรียน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
    1.1 การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    1.2 การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนเมื่อเทียบกับก่อนเรียนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 40  
     1.3 การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 2. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การประเมิน
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
 1. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
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ใบความรู้ 
 

เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
  

ความหมายของนิทาน    
 นิทาน คือ เรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเป็นเวลานานมาแลว้ แต่ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าเริ่มต้นเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อใด การเล่านิทานมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และให้ความรู้เพื่อสอนให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
และบางครั้งก็สอดแทรกคติเพื่อเป็นข้อคิดและน าไปปฏิบัติ 
 
  

หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  
 การอ่านจับใจความส าคญัจากนิทาน จะเน้นการสรุปสาระส าคัญของเรือ่ง 
ในลักษณะการย่อความซ่ึงมีขั้นตอนการอา่นดังนี้ 

1. ตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน 
2. อ่านเรื่องราวนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 
3. สรุปหรือจับใจความส าคัญ ว่าเป็นเรื่องอะไร มีใคร ท าอะไร กับใคร     

ที่ไหน เมื่อไร ท าอย่างไร 
4. วิเคราะห์ความบางตอน หรือสาระบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน     

ให้เข้าใจ 
5. สังเกตดูผลสุดท้ายของเรื่องนั้นๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง 
6. พิจารณาว่าเรื่องมีสาระหรือความส าคัญอยู่ที่ ใดมีแง่คิดคติธรรม      

หรือค าสอนแก่ผู้อ่านอย่างไรบ้าง 
7. สรุปความคิด ท าบันทึกช่วยจ า ย่อความ ตอบค าถาม หรือท ากิจกรรม

ต่างๆตามวัตถุประสงค์ 
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นิทาน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า 
 มีแม่ค้าคนหนึ่งมีมะม่วงเน่าๆ ก็ขายไม่ได้ ก็ฝานๆแล้วน าไปถวายพระ    
แล้วก็น ากล้วยงอมผิวตกกระด าไปถวายพระ ทีนี้ก็พายเรือไปขายของด้วย ทีนี้ก็
ไปจอดเรือแถวโพงพาง น้ าแห้งจอดรอจนหลับ ก็มีเรืออวนมาถึง ปลุกให้แกลุกขึ้น 
แกบอกแกก าลังฝันว่าตายไปได้กินของเน่าๆ แกก็มาสั่งพวกแม่ค้าด้วยกันว่า    
อย่าเอาของเน่าๆถวายพระเลย ตายไปจะได้กินของเน่าๆ 
ที่มา : นายธีระ รุ่งรัศมี ผู้เล่า 

 
 

 
นิทาน เรื่อง สัตว์กตัญญ ู

 ชายคนหนึ่งก็เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งให้เฝูาบ้าน หมาตัวนั้นฉลาดรู้คุณเจ้าของ ผู้ชาย   
คนนั้นก็มีลูกอยู่ สองคนผัวเมียก็ออกไปท ามาหากิน ท าไร่ ก็เลยสั่งหมาให้เฝูาบ้านนะเลี้ยง
ลูกอยู่บ้าน อย่าไปไหนนะ หมาก็ไม่ไปไหนเฝูาเปลไกวเปลเอาปากคาบเชือกไกวเปล      
เผอิญก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยมาจะเข้าไปฉกกัดเด็ก   พอเห็นเข้าก็ตะครุบกัดทีเดียวอย่างไม่
กลัวตาย พอกัดคอไอ้งูก็ใช้หางตวัด สะบัดหลุดก็กัดกันไปมา ผลท่ีสุดเห็นจวนเต็มทีแล้ว 
กลัวว่าลูกของนายจะเป็นอันตราย  ก็กระโจนกัดเชือกเปลขาด เปลผ้าธรรมดาเขาใช้เปลผ้า
คว่ าเด็ก เด็กก็จับเอาเปลผ้าคว่ าแล้วก็กัดกับงู จนกระท่ังงูคอขาดตาย แล้วตัวเองก็ได้รับพิษ
งูท่ีก าลังซึมซาบเข้าไปในตัวก็นอนหอบ พอนายท่ีเป็นเจ้าของหมาสองคนผัวเมียกลับมา 
พอเห็นหมานอนหอบ เปลของลูกก็คว่ าอีก เชือกก็ขาด ก็เข้าใจผิดนึกว่าหมาของตัว          
ท่ีเลี้ยงไว้เฝูาลูกคงจะกัดลูกของตน ให้เปลขาดลูกก็เป็นอันตราย โกรธก็ฉวยไม้ไปตีหมา    
จนตาย แต่ว่าหมามันก็จวนจะตายอยู่แล้ว พิษงูก าลังซาบซึม พอหมาตายเสร็จแล้วก็เหลียว
ไปอีกทีข้างหลัง เอ๊ะ! เห็นงูเห่าคอขาด พอเหลียวไปอีกทีพอดีเปลลูกคว่ า ก็จับพลิกขึ้นมา 
ลูกอยู่ใต้เปล นี่ลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เลยเสียอกเสียใจใหญ่ ก็เข้าใจว่าหมาของตัวมีความ 
กตัญญูได้ช่วยชีวิตลูกเอาไว้มิฉะนั้นลูกคงจะตาย 
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ใบความรู้ 
 

เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากต านาน 
 

ความหมายของต านาน 
 ต านาน หมายถึง เรื่องที่เล่าต่อๆกันมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ 
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ปูชนียวัตถุ หรือสถานที่ส าคัญ ที่มาของประเพณี      
หรือพิธีกรรมต่างๆ และเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ เป็นภูมิปัญญาของบรรพชน        
ต านานส่วนใหญ่มักมีเรื่องปาฏิหาริย์ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ การศึกษาต านาน   
จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติและเรื่องราว        
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับชนชาติต่างๆ  
 
ที่มาของต านาน  
 1. มาจากความต้องการให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง จึงผูกเรื่องขึ้น    
หรือน าเรื่องไปผสมผสานกับเรื่องที่มีอยู่เดิม 
 2. มาจากความต้องการอบรมสั่งสอน ในแง่ของพระพุทธศาสนาให้ความรู้
ด้านคติธรรม เพื่อให้การอบรมสั่งสอนให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม         
อยู่ในกฎระเบียบของสังคม 
 3. มาจากการยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย จึงมีการสมมติเรื่องราวขึ้นมา 
เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ต านานหลวงพ่อโตวัดเจริญสุขาราม 
หลวงพ่อโต เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเจริญสุขารามวรวิหาร    

ตามต านานกล่าวว่าท่านมาเข้าฝัน หลวงพ่อตามืด เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขาราม ฯ 
แจ้ งว่ าอยากเข้ ามาอยู่ ที่ วั ดนี้ ให้ ไปรับท่ านมาอยู่ ด้ วยและบอกที่ อยู่ ให้            
หลวงพ่อตามืดจึงได้เดินทางไปตามที่ฝันก็พบ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน       
เป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่าของวัด เมื่อปี พ.ศ.2437 ต่อมาเมื่อหลัง
สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลง ได้มีการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ และอัญเชิญ
หลวงพ่อโตมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่มาจนถึง

ปัจจุบัน   
ความศักดิ์ สิทธ์ของหลวงพ่อโตได้มี เ รื่ อง เล่ าสืบต่อกันมาในทาง

อิทธิปาฏิหาริย์มากมายหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะในห้วงเวลาของสงคราม   
มหาเอเชียบูรพาคือ ระหว่างปี พ.ศ.2484 - 2488 ครั้งนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิด   
ของฝุายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดประตูน้ าบางนกแขวกซึ่งอยู่หน้าวัด แต่ลูก
ระเบิดด้านเสียเป็นส่วนมาก ยังความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นอย่างมาก 

ที่มา http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/samutsongkram4.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/samutsongkram4.htm
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ต านาน เรื่อง กุฎีทอง 

กุฎีทอง เรือนไม้ทรงไทยตกแต่งลวดลายทั้ งภายในและภายนอก         
ด้วยลายรดน้ าปิดทองตลอดทั้งหลัง จึงท าให้เป็นที่มาของชื่อกุฎีทอง แต่เดิมนั้น
กุฎีทองตั้งอยู่ที่วัดบางลี่บน ริมแม่น้ าแม่กลองบริเวณที่เป็น ต าบลสวนหลวง 
อ า เ ภ ออั มพ ว า  จั ง ห วั ด สมุ ท ร ส งค ร าม ในปั จ จุ บั น  โ ด ยกล่ า วกั น ว่ า               
สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างถวายเจ้าอาวาส วัดบางลี่บน
ในราวปี พ.ศ.2325 เนื่องจากสมเด็จพระอมรินทราทรงมีพระนิวาสสถานเดิม     
ณ บ้านบางช้าง ต าบลอัมพวา และทรงเลื่อมใสศรัทธาท่านเจ้าอาวาสวัดบางลี่   
มาแต่ครั้ งยั งทรงพ านักอยู่ ที่ บ้ านบางช้ าง  เมื่ อ ได้ รับการสถาปนาเป็น            
พระบรมราชินีจึงได้สร้างกุฎีทองถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนรวมทั้งหมด 3 หลัง
ด้วยกัน ครั้นต่อมาภายหลังวัดบางลี่บนได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง เนื่องจากที่ตั้ง
ของวัดนั้นตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นคุ้งน้ าช่วงหักข้อศอกจึงถูกกระแสน้ ากัดเซาะตลิ่ง
พังกินพื้นที่วัด ท าให้วัดเหลือพื้นที่น้อยลงทุกที นานวันเข้าจึงท าความเสียหาย
ให้แก่เสนาสนะต่างๆ ภายในวัด รวมทั้งกุฎีทองที่ได้พังทลายเสียหายลง 2 หลัง 
คงเหลืออยู่เพียง 1 หลัง วัดบางลี่บนจึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด  จนกระทั่ง    
ในราวปี พ.ศ.๒๔๖๘ พระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงได้รื้อกุฎีทอง      
ที่ เหลืออยู่หลังสุดท้ายมาปลูกไว้ที่วัดภุมรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง       
ปากคลองประเวศเพชรภูมิ (ปากคลองบางลี่) ฝั่งตะวันตกของอ าเภออัมพวา 
รวมทั้งยังได้เก็บรวบรวมศาสนวัตถุต่างๆ ที่เคยอยู่ในวัดบางลี่บน อันได้แก่      
พระประธานภายในพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปต่างๆ 
มาประดิษฐานไว้ที่วัดภุมรินทร์ด้วยเช่นกัน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดภุมรินทร์  
จึงมีช่ือเรียกต่อท้ายว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

ที่มา : http://www.watphummarin.com 
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ใบความรู้ 

 
เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว 

 
ความหมายของข่าว 
 ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน รวมถึงการรายงาน
ความคิดเห็นของบุคคลส าคัญโดยเรื่องราวที่น ามารายงานนั้นจะเป็นเรื่องราว     
ที่น่าสนใจมีความส าคัญ และมีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก 
โครงสร้างของข่าวมีดังนี้ 
 1. พาดหัวข่าวหรือหัวเรื่อง (Headline)  
 2. ส่วนความน า (Lead) 
 3. ส่วนเชื่อม (Neck) 
 4. ส่วนเนื้อหา (Body) 
 
 
หลักการอ่านและพิจารณาข่าว 
 
การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองค์ประกอบดังนี้ 
 
 1. พิจารณาการพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวเป็นการจัดล าดับความส าคัญ
ของข่าว การสังเกตการณ์พาดหัวข่าว จะพบส่วนส าคัญของข่าว จะพาดหัวข่าว
ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ส่วนส าคัญรองลงมาจะใช้ตัวอักษรเล็กลงมาตามล าดับ 
ดังน้ันการอ่านข่าวควรอ่านพาดหัวข่าวใหญ่ก่อนแล้วจึงมาอ่านพาดหัวข่าวรอง 
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 2. พิจารณาความน า เมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวแล้วทราบเรื่องราว
สั้นๆของข่าว ต่อมาให้พิจารณาความน าซึ่งจะสรุปเรื่องราวของข่าวโดยขยาย   
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของพาดหัวข่าว 
 

 
3. พิจารณาเนื้อข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้     

หากทราบเรื่องย่อของข่าวจากความน าแล้ว เนื้อข่าวเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นข่าวซึ่งอาจจะพบว่าการให้ข้อมูลของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
แตกต่างเพราะผู้เขียนข่าวต้องน าเสนอให้ทันเวลา หากสนใจข่าวใดเป็นพิเศษ    
ให้อ่านเนื้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ 

 
  

4. พิจารณาการใช้ส านวนภาษา เมื่อพิจารณาการใช้ส านวนภาษา        
ในการเขียนข่าว จะพบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ ทั้งในการเขียนสะกดค า 
การใช้ค าย่อ การใช้ค าผิดระดับ การใช้ค าแสลง การวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง    
ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพ ร าะกา รจั ดท า หนั ง สื อพิ มพ์ เ ป็ นกระบวนกา รที่ เ ร่ ง ด่ ว น                    
ที่ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันเวลาขาย เพราะหนังสือพิมพ์จะมีค่า
เฉพาะวันเท่านั้น พอวันรุ่งขึ้นจะไม่มีใครสนใจ ข่าวจึงเป็นวรรณกรรมที่รีบเร่ง 
เพราะฉะนั้นการอ่านข่าวจึงควรพิจารณาการใช้ภาษาตามลักษณะของภาษาข่าว 
ไม่ยึดความถูกต้องของหลักการใช้ภาษา 
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ข่าว เรื่อง นาเกลือสมุทรสงครามโอด แบกรับต้นทนุสูงขึ้นสวนทางกับราคาขายตกต่ า 

วันที่ 10 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาว์ เฮงสกุล อายุ 53 ปี 
ประธานสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม กล่าวว่า อดีตจังหวัด
สมุทรสงครามเคยมีพื้นที่ท านาเกลือถึง 6,400 ไร่ แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญ    
เข้ามาก็มีห้างสรรพสินค้าและบ้านจัดสรรเกิดขึ้น นาเกลือจึงเหลือเพียง 5,000 ไร่ 
ใน ต.บางแก้ว และ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม มีผู้ประกอบอาชีพท านา
เกลือจ านวน 204 ราย แยกเป็นเกษตรกรรายย่อยทั่วไป 104 ราย ที่เหลือ       
เป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงครามอีก 100 ราย ทั้งหมดก าลัง
ประสบปัญหาเดียวกันคือราคาเกลือตกต่ าอยู่ที่เกวียน (1,920 กก.) ละ 700 บาท 
ซึ่งเป็นราคาที่ไม่คุ้มทุนเพราะต้นทุนในการท านาเกลือนั้นสูงมากสวนทางกับราคา
ขายที่ไม่มีการขยับขึ้นจากเดิมเลย แต่ต้นทุนกลับสูงถึงเกวียนละ 1,500 บาท    
เช่น ค่าแรง มีตั้งแต่ค่ารื้อเกลือ ค่าหาบเกลือ ค่าขุดดิน และค่าขนส่ง เป็นต้น   

ขณะเดียวกัน นอกจากเกลือสินเธาว์แล้วก็ยงัมีเกลือจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาในท้องตลาดเป็นระยะๆ จึงท าให้เกลือทะเลซึ่งผลิตได้ในภาคกลาง          
3 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมหลายแสนตัน      
ราคาจึงตกต่ ามาโดยตลอด สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาเกลือเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเกลือจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ควรน าเข้ามาจ าหน่ายเพราะเป็นสาเหตุ
ท าให้เกลือล้นตลาด และราคาเกลือในประเทศถูกลง 
ที่มา : มติชนออนไลน์ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 
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ข่าว เรื่อง “ฮือฮา! วดับางน้อย ไอเดียบรรเจดิสร้าง บาตรยักษ์ ปิ่นโตบุญ” 

เจ้าอาวาสวัดบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม ไอเดียสุดบรรเจิด
สร้างบาตรยักษ์ปิ่นโตบุญขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนมาร่วม
ท าบุญให้พ่อ แม่  ญาติพี่น้องและตัวเอง เจ้าอาวาสวัดบางน้อย จังหวัด
สมุทรสงคราม ไอเดียสุดบรรเจิดสร้ างบาตรยักษ์ปิ่นโตบุญขนาดใหญ่            
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมท าบุญให้พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง        
และตัวเอง  

ล่าสุดจึงได้จัดท า “บาตรยักษ์ ปิ่นโตบุญ” ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก    
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ญาติโยมมารว่มท าบุญ น าปัจจัยใส่บาตรใส่ปิ่นโต แทนการใส่
ตู้บริจาคแบบเดิม ๆ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย        
โดยปิ่นโตบุญท าด้วยสแตนเลสทั้งใบเหมือนของจริง สูง 1 เมตร  75 เซนติเมตร 
กว้าง 97 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 100 กิโลกรัม และปิ่นโตบุญใบนี้พิเศษกว่า
ปิ่นโตทั่วไป เนื่องจากมีช่องใส่เงินท าบุญเขียนชื่อพ่อ แม่ ตัวเอง และญาติพี่น้อง 
เปรียบเสมือนการยกบุญที่ท าให้พ่อแม่พี่น้องของตนเองประมาณนี้  
ที่มา : https://news.mthai.com/general-news/543139.html 
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ใบความรู้ 
 

เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ 
 
ความหมายของบทความ 
 บทความ หมายถึง รูปแบบการเขียนประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่าน โดยเนื้อหา
น าเสนอจากข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องแต่งหรือคิดขึ้นเองจากจินตนาการ 
 
 
หลักการอ่านและพิจารณาบทความ  
 ในการอ่านและพิจารณาบทความ  ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี  
1.  ข้อเท็จจริง ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้  
 1.1  ข้อเท็จจริงในบทความ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและน่าเชื่อถือ
หรือไม่    
 1.2  ผู้เขียนน าข้อมูลมาจากแหล่งใด  
 1.3  มี ก า รอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ให้ ผู้ อ่ า นสื บค้ นต่ อ ไปหรื อ ไ ม่             
และแหล่งข้อมูลนั้น น่าเช่ือถือหรือไม่  
2.  ข้อคิดเห็น ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้  
 2.1  ข้อคิดเห็นของผู้เขียนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่  
 2.2  ผู้เขียนเสนอข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์หรือไม่  
 2.3  ข้อคิดเห็นของผู้เขียนมีความเป็นไปได้หรือไม่  
 2.4  ข้อคิดเห็นของผู้เขียนสามารถน าไปปฏิบัติได้หรือไม่ 
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3.  กลวิธีน าเสนอ   ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
 3 .1  ผู้ เขียนน า เสนอบทความได้น่าสนใจหรือไม่   โดยพิจารณา           
จากองค์ประกอบต่างๆของบทความ      
 3.2  องค์ประกอบต่าง ๆ  ของบทความมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกัน หรือไม่        
 3.3  การน าเสนอของผู้เขียน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายหรือเกิดความสับสน        
 3..4  ผู้เขียนน าเสนอเรื่องด้วยถ้อยค าส านวนที่เข้าใจง่าย และชัดเจน
หรือไม่  
 4.  ประโยชน์ที่ได้รับ ควรพิจารณารายละเอียดต่อไปน้ี         
 4.1  ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่านบทความนี้มากน้อยเพียงใด          
 4.2  ข้อคิดหรือทรรศนะของผู้เขียนสามารถน าไปปฏิบัติได้หรือไม่          
 4.3  บทความนี้มีประโยชน์กับบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลส่วนใหญ่      
ในสังคม  
    ที่มา  :  http://www.trueplookpanya.com/true 
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บทความ เรื่อง การอุปสมบทหมู่ 

การอุปสมบทถือเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญของศาสนาพุทธ เพราะผู้บวช       
ซึ่งเรียกว่าพระภิกษุ คือ สาวกของพระพุทธเจ้าต้องท าหน้าที่สืบทอดและเผยแพร่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพระสงฆ์ต้องอุดม    
ไปด้วยศีลและบ าเพ็ญภาวนา แต่เนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบั นการอุปสมบท         
แต่ละครั้งต้องใช้ปัจจัยมากพอสมควร ซึ่งเป็นภาระหนักของผู้เป็นบิดามารดา   
ยุ วสมาคมแห่ งประเทศไทย สมุทรสงครามร่วมมือกับคณะกรรมการ             
และศิษย์วัดปูอมแก้ว จัดโครงการอุปสมบทหมู่ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี 
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการบวชแล้วรายได้ส่วนหนึ่งยังบริจาคให้แก่กิจกรรม
สาธารณประโยชน์   ในรูปของมูลนิธิ อีกส่วนหนึ่งได้น าไปบูรณะปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา 
ที่มา : กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม, 2552: 24 
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บทความ เรื่อง ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านและล าคลอง
ส าคัญหลายสาย ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความผูกพันกับแม่น้ า       
เป็นอย่างมาก ในอดีตชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ าก็จะตักน้ าในแม่น้ าล าห้วย
ดื่มกินประเพณีลอยกระทงจึงนับเป็นประเพณีที่ประชาชนให้ความส าคัญ       
เป็นอย่างมากหรือเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และเพื่อเป็นความสุขทางใจและ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเองซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยน าเอาหยวกกล้วย
มาหั่นเป็นท่อนยาวลอกเป็นกาบ แล้วท าเป็นรอยหยักที่ริมทั้งสองข้างของ       
กาบกล้วย เอาธูปจุ่มน้ ามันยางไว้กลางกระทง แล้วใส่กระจาดไปลอยแพสวยงาม
มากเพราะกระทงลอยเป็นสายยาว 

ที่มา : กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม, 2552: 21 
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ใบความรู้ 

 
เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง 

 
 บทร้อยกรอง คือ งานเขียนที่น าถ้อยค ามาประกอบกัน โดยมีลักษณะ
บังคับ จ ากัดค าและวรรคตอนให้รับสัมผัสกันไพเราะตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ใน  
ฉันทลักษณ์   ค าว่า “ร้อยกรอง” นี้ เรียกกันได้หลายชื่อ เช่น กวีนิพนธ์ กาพย์
กลอน  กาพย์  กลอน  ฉันท์   ค ากานท์  ค าประพันธ์ ค าประดับ  และกวีวัจนะ         
ซึ่งค าต่าง ๆ  นี้ในสมัยก่อนมีความหมายกว้าง หมายถึง ค าประพันธ์ทุกชนิด   
 
วิธีการอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง  
 การอ่านบทร้อยกรองโดยท่ัวไป อ่านได้ท้ัง  2  วิธี  คือ  
 1. อ่านในใจ   
 2. อ่านออกเสียง  
วิธีการถอดความจากบทร้อยกรอง มีดังนี้ 
 1. อ่านค าประพันธ์แล้วจับประเด็นส าคัญโดยส่วนรวมไว้ให้ได้ 
 2. ถอดความในแต่ละวรรค  โดยพิจารณารายละเอียดได้ ดังนี้  
  2.1  หากเนื้อความตอนใดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้เขียนละค าบางค าไว้ เช่น 
ประธาน ค าเชื่อม  ควรเติมเข้าไปให้เหมาะสม  
  2.2  ต้องรักษาเนื้อความเดิมให้มากท่ีสุด ไม่ควรแทรกความคิดเห็นส่วนตัว
โดยไม่จ าเป็น   ถ้าจ าเป็นต้องท าก็ให้ใช้วงเล็บ        
  2.3  ต้องใช้บุรุษสรรพนามตามฉบับเดิม  ถ้าเป็นราชาศัพท์ควรเลือกใช้     
ให้ถูกต้องตามชั้นของ บุคคล        
   2.4  พยายามคงความไพเราะจากส านวนโวหาร และความรู้สึกท่ีกวีได้
สอดแทรกไว้ให้ คงเดิมหรือใกล้เคียงความเดิมที่สุด 
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บทร้อยกรอง เรื่อง เรียบง่ายสายน้ าอัมพวา 
        ผู้ประพันธ์ อลัมิตรา 
  หมากสุกเหลืองส้มสนธยา   วางค่ าล่ าลาทิวาสมัย 

เขียนช่อธรรมชาติวาดใจ    อิ่มอุ่นกรุ่นไออัมพวา 
  เรียบง่ายงามแต่งครองตน   ร่ าไรรอคนค้นหา 

ความหมายสายน้ าธรรมดา    ชีวิตอิสราสามญั 
  อยู่กรุงวุ่นวายหลายจริต   สังคมถูกผิดบิดผัน 

ต่างยื้อต่างแย่งแข่งกัน    แบ่งปันน้ าใจไม่มี 
  เรียบง่ายสายน้ าอัมพวา   ลมหมอกมายารัศม ี

ครรลองปัญญาทา่ที     วาดท่วงวางที่สายธาร 
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บทร้อยกรอง เรื่อง คิดถึงบางคนทีสมุทรสงคราม 

ผู้ประพันธ์ พงศ์ภัณฑ ์
เสียงเพลงแผ่วแวว่หวานผ่านล าน้ า  เจ้าครวญคร่ าถึงใครที่ไหนหนอ 

ร้องไห้หวนครวญหาคนมารอ   หรือตัดพ้อตอ่ว่าครานอ้ยใจ 
 ล าพูแพแลรายอยู่ชายฝัง่   งามสะพรั่งชายชลาระยา้ไหว 
ยามลมพลิ้วลิ่วลัดระบัดใบ    รอคนไกลจะมาเยอืนเพือ่นล าพู 
 ล าแม่กลองลอ่งเรอืเมือ่ฟูาสาย  น้องชม้ายหมายค้อนอ้อนพี่อยู ่
มองน้ าใสเพียงน้ าใจใช้ใจดู    จึงได้รู้มีน้ าใสในแววตา 
 โอ้หลวงพ่อบ้านแหลมอย่าแซมโศก  ลูกขอโชคองคพ์ระมารกัษา 
อวยพรให้ได้ร่วมขวัญกลัยา    ใต้ฟากฟูาแม่กลองครองคู่กัน 
 จะขอรอคนดีอยู่ที่นี ่    ริมวารอียา่ร้างหา่งความฝัน 
คืนฟูาชื่นคืนกลับรับพระจันทร ์   ล าพูพรรณก็จะพร้อยหิ่งห้อยพราย 

 จึงฝากเสียงหัวใจไปกระซิบ   ลอยละลิบพิมพ์เพ็ญเดือนเด่นฉาย 

อย่าให้ทอ้รอฝันจนวันตาย    ฝากรักไว้สักคนบางคนที 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดFlipped Classroom 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แม่กลองบ้านเรา    จ านวน 20 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  
เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม (1)   จ านวน 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระส าคัญ 
 การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องจับสาระส าคัญของเนื้อเรื่อง
หรือข้อความที่อ่าน ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของ
ผู้เขียนได้ดีขึ้น นิทานท้องถิ่นเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
เพราะผู้เขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติ เจตคติที่มีต่อท้องถิ่น เมื่อผู้อ่านมีทักษะในการอ่าน       
จับใจความส าคัญได้ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและแนวคิดของเรื่องนั้นๆ 
ตัวช้ีวัด  
 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
 ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบบทเรียนนักเรียนสามารถ 
 1. ตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
  2. เรียงล าดับเนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้ 
 3. สรุปใจความส าคัญได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของนิทาน 

 2. หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การเรียนนอกชั้นเรียน 
 1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาจากนิทานเรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า 
 1.2 ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า     
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ YouTube, Line และดีวิดี  
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  1.3 ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า พร้อมตั้งค าถามจากเรื่อง
ที่อ่านคนละ 1 ค าถาม 

2. การเรียนในชั้นเรียน  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

          ครูผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า เพ่ือสร้าง
บรรยากาศให้นักเรียนสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้บทอ่านในสื่อวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้กลับไปศึกษา      
มาจากที่บ้าน 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           1. ขั้นส ารวจ (Survey)  
      1.1 ครูแจกใบความรู้ประกอบบทอ่าน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า โดยให้นักเรียน       
กวาดสายตาเพื่อส ารวจบทอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยใช้เวลาอ่านสั้นๆ 
           2. ขั้นตั้งค าถาม (Question)  
                2.1 นักเรียนตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากใบความรู้การอ่านจับใจความส าคัญ     
จากนิทาน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นและจะเพ่ิมความเข้าใจ
และจับประเด็นส าคัญในข้ันต่อไป 
   2.2 ครูเขียนค าถามลงในกระดาน  
                2.3 ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละคนๆละ 1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่ตั้งนั้นสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่านหรือไม่ 
            3. ขั้นอ่าน (Read)  
             3.1 นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง ท าบุญด้วยของเน่าครูก าหนดให้อย่างละเอียดเพ่ือค้นหา
ค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ส าคัญตามค าถามที่ตั้งไว้ และถ้านักเรียนอ่านต่อไป        
มีค าถามที่สงสัยอยากรู้ให้จดบันทึกค าถามไว้และอ่านหาค าตอบจนได้ค าตอบจากทุกค าถามที่ตั้งไว้ 
                 3.2 หลังจากตอบค าถามแล้วนักเรียนเขียนค าส าคัญที่พบจากเนื้อเรื่อง 
             4. ขั้นบันทึกค าตอบ (Record)  
                 นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน โดยบันทึกค าหรือประเด็นที่ส าคัญอย่าง
ย่อๆตามความเข้าใจของนักเรียน 
            5.  ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
                  5.1 นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของตนเอง หากมีข้อ
สงสัยให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
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6.  ขั้นวิเคราะห์ (Reflect) 
       6.1 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบายข้อคิด หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน

เนื้อเรื่องโดยใช้ความรู้เดิมประกอบการให้เหตุผล 
 6.2 ครูให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง การเรียงล าดับเหตุการณ์ 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
             ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคและ
สิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป    
 
สื่อการเรียนการสอน 

    1. วีดิทัศน์นิทาน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า จากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ YouTube, Line,       
และดีวิดี 
              2. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
 3. ใบงานการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่อง ท าบุญด้วยของเน่า 
การวัดผลและประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. การตั้งค าถามจากเรื่องที่
อ่าน  
2. การตอบค าถาม       
จากค าถามที่ตั้งไว้ได้ 
3. การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ 
4. การสรุปใจความส าคัญ
ได ้

ท าใบงาน 
 

แบบประเมินผลงาน 
 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 60 

 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ลงชื่อ……………………………………. 
       (นายทนง   แซมเพชร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
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บันทึกผลหลังการสอน 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
 
       ลงชื่อ……………………………………………… 
        (นางสาวจิตรลดา อ้นวงษา) 
         ต าแหน่งครู
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1 0 
1. การตั้งค าถาม นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ       

ตั้งค าถามได้ถูกต้อง 
ตรงประเด็น ชัดเจน 
สมบูรณ์ทั้ง 3 ข้อ 

นักเรียนตั้ งค าถามได้
ถู กต้ อ งตรงประ เด็ น 
ชัด เจน สมบูรณ์  1-2 
ข้อ 

นักเรียนไม่สามารถตั้ง
ค าถามได ้

2. การตอบค าถาม นักเรียนสามารถตอบ
ค า ถ า ม ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง      
ตรงประเด็น สมบูรณ์
ทั้ง 3 ข้อ 

นักเรียนตอบค าถามได้
ถูกต้อง ตรงประเด็น 
สมบูรณ์ 1 – 2 ข้อ 

นักเรียนไม่สามารถ
ตอบค าถามได้ 

3. การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
เรียงล าดับเหตุการณ์
จ า ก เ รื่ อ ง ที่ อ่ า น ไ ด้
ถูกต้องทุกข้อ 

นั ก เ รี ยน เ รี ย งล า ดั บ
เหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านไม่ถูกต้อง  
1 - 2 ข้อ 

นักเรียนเรียงล าดับ
เหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านผิดมากกว่า 2 ข้อ 

4. การสรุปใจความ
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่อง
ที่อ่านได้ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบทุกตรงประเด็น 

นักเรียนสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องแต่ยังไม่ครบทุก
ประ เด็ น  ข าดความ
ชัดเจน 

นักเรียนสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน
ไม่ถูกต้อง 

 
  เกณฑ์การตัดสิน 
 7 - 8   คะแนน หมายถึง  ดี 
 4 – 6 คะแนน หมายถึง  พอใช้ (ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 0 – 3   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
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ความหมายของนิทาน  
 นิทาน คือ เรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเป็นเวลานานมาแล้วแต่ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าเริ่มต้นเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อใด การเล่านิทานมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และให้ความรู้เพื่อสอนให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
และบางครั้งก็สอดแทรกคติเพื่อเป็นข้อคิดและน าไปปฏิบัติ 
 
หลักการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
 การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน จะเน้นการสรุปสาระส าคัญของ
เรื่อง ในลักษณะการย่อความซึ่งมีขั้นตอนการอ่านดังนี้ 

1. ตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน 
2. อ่านเรื่องราวนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 
3. สรุปหรือจับใจความส าคัญ ว่าเป็นเรื่องอะไร มีใคร ท าอะไร กับใคร     

ที่ไหน เมื่อไร ท าอย่างไร 
4. วิเคราะห์ความบางตอน หรือสาระบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน    

ให้เข้าใจ 
5. สังเกตดูผลสุดท้ายของเรื่องนั้นๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง 
6. พิจารณาว่าเรื่องมีสาระหรือความส าคัญอยู่ที่ใดมีแง่คิดคติธรรม       

หรือค าสอนแก่ผู้อ่านอย่างไรบ้าง 
7. สรุปความคิด ท าบันทึกช่วยจ า ย่อความ ตอบค าถาม หรือท ากิจกรรม

ต่างๆตามวัตถุประสงค์ 

ใบความรู้ 
เร่ือง การอ่านจบัใจความส าคญัจากนิทาน 
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ชื่อ………………………………………นามสกุล…………………………..ชั้น………เลขที่……. 
ค าช้ีแจง นักเรียนอ่านนิทาน เรือ่ง “ท าบุญด้วยของเน่า” แล้วตั้งค าถามและตอบ
ค าถามพรอ้มทั้งสรุปใจความส าคัญให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานการอ่านจบัใจความส าคญัจากนิทาน 
เร่ือง ท าบุญด้วยของเน่า 

ท าบุญด้วยของเน่า 
 มีแม่คา้คนหน่ึงมีมะม่วงเน่าๆ ก็ขายไม่ได้ ก็ฝานๆแลว้น าไปถวายพระ 
แลว้ก็น ากลว้ยงอมผววกกกระด าไปถวายพระ ทีน้ีก็พายเรือไปขายของดว้ย ทีน้ีก็
ไปจอดเรือแถวโพงพาง น ้ าแห้งจอดรอจนหลบั ก็มีเรืออวนมาถึง ปลุกให้แก    
ลุกข้ึน แกบอกแกก าลงัฝันว่ากายไปไดก้วนของเน่าๆ แกก็มาสัง่พวกแม่คา้ดว้ยกนั 
วา่อยา่เอาของเน่าๆถวายพระเลย กายไปจะไดก้วนของเน่าๆ 

ท่ีมา นายธีระ รุ่งรัศมี ผูเ้ล่า 
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ฃ 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
4.  
 
 

ใบงาน 
 

ใบงาน 

ค าถาม…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
ค าตอบ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….…… 

ค าถาม…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
ค าตอบ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….…… 

ค าถาม…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
ค าตอบ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….…… 

ค าถาม…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
ค าตอบ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….…… 

ใบงาน 
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เรื่อง การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนใส่หมายเลข 1-5 เรียงล าดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
       
 
 
 
 

      
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 

แม่ค้าสั่งเพือ่นแมค่้าไม่ให้น าของเน่าถวาย
พระเพราะตายไปจะไดข้องเน่า 

แม่ค้าไปจอดเรือแถวโพงพาง 

แม่ค้าน าผลไม้เนา่ไปถวายพระ 

เรืออวนปลุกแม่คา้ให้ต่ืน 

แม่ค้าฝันว่าได้กินของเนา่ 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาความสามารถ             
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ดังนี้ 
 แบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น         
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่
นักเรียนต้องการแต่ละข้อ ซึ่งมีให้นักเรียนเลือก 5 ช่อง คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีจ านวน 5 ด้าน รวม13 ข้อ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามที่นักเรียนรู้สึกนอกเหนือจากที่
นักเรียนตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1. เนื้อหามีความน่าสนใจเหมาะกับการเรียนรู้ 

     

2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน      

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เรื่องแม่กลองบ้านเรา
มากขึ้น 

     

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ครูสร้างความสนใจ จนท าให้นักเรียนอยากแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

     

5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการตั้งค าถาม ค้นหา
ค าตอบ อันน าไปสู่ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญ
มากขึ้น 

     

6. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

     

7. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

     

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
8. สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น 

     

9. การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อมัลติมิเดียท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
10. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพ่ือน และครูผู้สอน 

     

11. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาล่วงหน้ามาจาก
บ้าน ท าให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
12. นักเรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นของ
นักเรียนเองได้ 

     

13. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ
มากยิ่งขึ้น 

     

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นักเรียนคิดเห็นอย่างไรต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง แม่กลองบ้านเรา โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .......................... 
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ภาคผนวก จ  

ประมวลภาพกิจกรรม 
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นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SQ4R 
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ผลงานนักเรียนตั้ที่งค าถามและตอบค าถามจากที่บ้าน 
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ผลงานการตั้งและตอบค าถามของนักเรียน 
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นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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ความคิดเห็นของนักเรียนหลังปฏิบัติกิจกรรม 
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ความคิดเห็นของนักเรียนหลังปฏิบัติกิจกรรม 
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ภาพการน าบทอ่านในรูปสื่อวีดิทัศน์ลงในสื่อออนไลน์ 
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นักเรียนเข้ามาร่วมตั้งค าถามหลังจากเรียนรู้สื่อวีดิทัศน์ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรลดา  อ้นวงษา 
วัน เดือน ปี เกิด  ึ7 มกราคม 2530 
สถานที่เกิด สมุทรสงคราม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม     
พ.ศ. 2553  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา     คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 4 หมู่ 3 ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 
ผลงานตีพิมพ์ หนังสือติวสอบ O-net ชั้นป.6 
รางวัลที่ได้รับ ครูดีไม่มีอบายมุข   
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