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คํานํา 

 

 การพัฒนานักศึกษาครูใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีดีตามวิชาชีพครู เปนบทบาทอันสําคัญย่ิงของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีจะตองพัฒนานักศึกษาใหเปนครูมืออาชีพในอนาคต  ซึ่งนอกเหนือจากความรูความสามารถ
ในเนื้อหาวิชาแลว  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ีนักศึกษาครูตอง
เรียนรูใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได ท้ังนี้เพราะหลักสูตรถือเปนเข็มทิศในการจัด
การศึกษา และแนวทางในการจัดเรียนการสอนเพ่ือไปสูเปาหมายที่กําหนด    

การจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น คือ การจัดการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงเนื้อหา
ความรูใหสอดคลองกับวิถีชีวิต บริบทในทองถิ่นของผู เรียน ทั้งนี้ เ พ่ือใหผู เรียนพัฒนาความรู
ความสามารถดานวิชาการไปพรอมกับความรูความเขาใจทองถิ่นของตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกทาง
สังคมนั้นๆ ตระหนักถึงความสําคัญของทองถิ่นของตนเอง  รักและหวงแหนความเปนทองถิ่น นําไปสู
การรักษาสืบตอไปในอนาคต อันเปนเจตนารมณหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542     

ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) จึงไดพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาความสามารถนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นขึ้น เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนทักษะและความสามารถในการปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรสูช้ันเรียน  และการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการ
จัดการเรียนรู   ท้ังนี้ เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีไดสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้  

 

      อาจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

  ผูวิจัย 
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บทคัดย่อ 

ชือเรือง  การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ 
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

คําสําคัญ  รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู/กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

ผู ้วิจัย   อาจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
สังกัด   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีทีพิมพ์เผยแพร่  พ.ศ. 2555 
 

 การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น  มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของ
นักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  2) เพ่ือศึกษาระดับ
ความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 3)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และ 4) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของการ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods)   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  1)  รูปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  2) แผน
จัดการเรียนรู เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  1)แบบประเมินความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรู
ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 2) แบบประเมินความสามารถการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  3) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  4) แบบประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษาดานการบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู  5) แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และ 6) แบบสอบถาม



ข 
 

ความคิดเห็นนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 32 คน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดยการจับสลาก
หองเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 

ผลการวิจัยพบว่า  

 1. รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่น  มีชื่อวา “รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 5ส” ประกอบดวย หลักการ คือวิเคราะห
เนื้อหาวิชารวมกับสาระการเรียนรูทองถิ่น ใชแนวคิดการบูรณาการแบบสอดแทรกสาระความรูทองถิ่นใน
เนื้อหาวิชา มีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในเนื้อหาวิชา และ
นําไปใชในการจัดการเรียนรูได   ทั้งนี้มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  5 ขั้น  คือ  1) ขั้นศึกษาและสังเกต  2)ขั้นสํารวจ   
3)ขั้นสรางสรรค  4)  ขั้นสอน  ซึ่งในขั้นตอนนีน้ักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนโดยนักศึกษามีขั้นตอนการสอน  5  ขั้นตอน  ดังนี ้ 4.1) ขั้นสรางความสนใจ   4.2)  ขั้นสงเสริม
ความรู  4.3) ขั้นสืบคนขอมูล  4.4)  ขั้นแสดงผล  4.5) ขั้นสรุปความรู     และ ขั้นท่ี 5) ขั้นสรุปผล  

 2. ผลการศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช เปนดังนี ้
  2.1  นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในระดับสูง   
  2.2  นักศึกษาครูมีความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น ภาพรวมอยูในระดับสูง 
  2.3 นักศึกษาครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ใน
ภาพรวมและรายดานอยูระดับสูง   
  2.4 นักศึกษาครูมีความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการ
เรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับสูง  
 3.  นักศึกษาครูมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 
 4. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก  
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Abstract 

Research Title :    The Development of Student Teachers’ Ability Model for the Management of  
Learning by Integration of the Local  Curriculum Framework 

Keywords :  Student teachers’ ability model /Local curriculum framework  
Researchers :   Siriwan  Vanichwatanavorachai, Ph.D 
Jurisdiction :  Department of curriculum and instruction , Faculty of  education,  

Silpakorn  university 
Year :    2012 
 The purposes of this research were 1) to develop model of instruction to enhance student 
teachers’ ability to manage learning by integration of the local curriculum framework  : 2) to study 
student teachers’ ability model to integration  of the local curriculum framework in curriculum 
development and implementation  :3) to study student teachers’ opinions toward the student teachers’ 
ability model  :4) to study student’s opinions toward  learning management of student teachers by 
integrate of  the local curriculum frameworks. The research was based on the research and development 
methodology with  mixed  methods. The research instruments were 1) student teachers’ ability model to 
manage learning  by integrated of  the local curriculum framework  :2) lesson plan about the curriculum 
development consistent with local needs. The instruments for collecting data were 1) an assessment 
form of the  local curriculum framework integration unit plans :2) an assessment form of the local 
curriculum framework integration lesson plans :3)an assessment ability form of the learning 
management by integrated of the local curriculum framework :4) knowledge and understanding test 
about  the integration local curriculum frameworks  :5) an opinions form for student teachers toward the 
student teachers’ ability model  :6) questionnaires of the student’s opinions toward  student teachers’ 
learning management by integrated of  the local curriculum framework. The samples were 32 student 
teachers in teaching Chinese  during the first semester of academic year 2011. The obtained data were 
analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and content analysis. 
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The research results found that : 
 1. Student  teachers’ ability  model  had principle of analysis content of core course with local 
learning, based on infusion integrated  concept. The objectives of the model was to enhance student 
teacher’s ability to manage learning by integration of the local curriculum framework, and syntax 
(Instructional Procedures) there were 5 steps as follows  :1) study and observe :2) explore  :3) create  
:4) teach  during in this step student teachers apply lesson plans to manage learning in the school by 
used 5step which consisted  :4.1)Engagement  :4.2) create :4.3) investigation :4.4) discussion :4.5) 
conclusion of  knowledge   and :5) summarization. 
 2. The result of the student teachers’ ability model to manage learning by integration of the 
local curriculum framework in curriculum development and implementation found that : 
  2.1 The student teachers that learned by the model could design the local curriculum  
framework toward  the  integration of the local in unit plans at the high level. 
  2.2 The student teachers that learned by the model could write lesson plans  integration 
of the local curriculum framework  at the high  level. 
  2.3 The student  teachers that learned by the model could manage learning  that 
integrated  the local curriculum framework at the high level. 
  2.4 The student  teachers that learned by the model had knowledge and understanding 
about the  integration of the local curriculum framework to manage learning at the high level. 
 3. The student teachers’ opinions toward with the model were at highest level. 
 4. The student’s opinions  toward  the learning management  of  student teachers by integrate of  
the local curriculum framework at high level.      
 
   

 
 



บทที 1 

บทนํา 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-10 รัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาประทศ โดยมุงเนนการพัฒนาคนอยางตอเนื่องเปนเปาหมายหลักเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในท่ีนี้ เปนส่ิงท่ีตองทํากับคนทุกคน อันสงผลใหบุคคลไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ขณะท่ีในป พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดให
รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 จุดมุงหมายเพ่ือ
ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ สงผลใหองคกรวิชาชีพและสถาบันการศึกษาตางๆมีการเคล่ือนไหว
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544: 2-3) เปาหมายสูงสุด
ของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึง ศ.นพ.ประเวศ วะสี  กลาววา “หัวใจสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงการปฏิรูปนี้เปล่ียนแปลงจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง 
มาเปนยึดตัวมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้งหรือเรียกวา ผูเรียนสําคัญท่ีสุด”  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญในเรื่องของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวใน
มาตรา 80 วา “รัฐตองดําเนินนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมโดยระบุ
ไวในขอ (3)รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย
เพ่ือการพัฒนาการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย และระบุไวในขอ 
(6)ใหส งเสริมสนับสนุนความรู รักษาสามัคคีและการเรียนรูป ลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาต ิตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน    
ความสําคัญและปญหาของภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเรื่องท่ีรัฐบาลทุกสมัยไดดําเนินการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและแสดงเจตนารมณท่ีจะพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงรัฐบาลไดมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2557) โดยปรับปรุงสวนนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานท่ีมุงเนน
วัตถุประสงค ใหพัฒนาคนอยางรอบดาน สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการ
เรียนรูและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเปนฐานในการพัฒนาสังคม คุณธรรม ภูมิปญญาและการ
เรียนรู (แผนการศึกษาแหงชาติ 2552: 3) 
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 ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local wisdom) (ประเวศ วะสี 2536: 10) คือ องคความรู ความสามารถ
และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการส่ังสมประสบการณท่ีผานระบอบการเลือกสรร เรียนรู        
ปรุงแตง  พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพ่ือใชแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ใหสมดุล
กับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ภูมิปญญาทองถ่ินยังชวยสรางชาติใหเปน
ปกแผน สรางศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกคนไทยเปนมรดกอันลํ้าคาอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด   
ภูมิปญญาทองถ่ิน มีความสําคัญสําหรับสังคมไทย จึงจําเปนตองมีการนําไปใชและถายทอดสืบตอ
กันไป เพ่ือไมใหสูญหายจากวิถีชีวิตคนไทย กระบวนการท่ีจะทําใหภูมิปญญาทองถ่ินฟนคืนชีพ     
มามีชีวิตชีวาอีกครั้งคือกระบวนการศึกษา(รุง แกวแดง. 2543: 230) เพราะการศึกษาเปน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพและสามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของตนเอง ครอบครัวและบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถดานตางๆท่ีจะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขรู เทาทันการ
เปล่ียนแปลงรวมพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551:1-3) ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษา
ไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการ
ของทองถ่ิน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมชัดเจน ท้ัง
เปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ    
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปน
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตร  การเรียนการสอนในแตละระดับ  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทําขึ้นสําหรับทองถ่ินและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต   มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดชวยทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ในทุกระดับเห็นผล
คาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว  ซ่ึงจะสามารถชวยให
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดม่ันใจ ทําใหการ
จัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ังใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ัวประเทศในปการศึกษา  2553 โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
บทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเพ่ือเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  สูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนในระดับช้ันเรียน  การนําสาระการเรียนรูทองถ่ินไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน
นั้น สถานศึกษา หรือครูผูสอนสามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินไปวางแผนจัด
ประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถ่ินของตนเอง โดยครูผูสอนสามารถจัดทําไดหลาย
ลักษณะ เชน การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในรายวิชาพ้ืนฐาน จัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม  
และในลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนอาจเชิญ
วิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือพานักเรียนออกไปนอกหองเรียนเพ่ือเรียนรูตามสภาพจริงจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น 
 จากนโยบายการจัดการศึกษาดังกลาว ทําใหเห็นถึงบทบาทสําคัญและหนาท่ีหลัก  ของคณะ
ศึกษาศาสตรในการเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมท้ังดานความรู  ความสามารถ ทักษะความ
เช่ียวชาญและคุณลักษณะสําคัญตางๆ ของความเปนครูเพ่ือนําไปสูครูมืออาชีพในอนาคต ดังนั้นการ
พัฒนาความสามารถดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูจึงเปน
เรื่องท่ีสําคัญและจําเปนท่ีนักศึกษาครูตองเรียนรู ทําความเขาใจและฝกปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในอนาคต และเพ่ือนําไปพัฒนานักเรียนใหรูจักทองถ่ินตนเอง รักและหวงแหนมรดก
ทางวัฒนธรรม และมรดกทองถ่ินท่ีตกทอดกันมารุนสูรุน  สอนใหเปนคนท่ีดี  เปนคนเกง อยูรวมใน
ชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุข จากความสําคัญดังกลาวสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน : การขับเคล่ือน
เพ่ือการจัดการเรียนรู” เม่ือวันท่ี  27-28 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู เขาใจ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใหกับครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก  บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาครู  ซ่ึงจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนเปน
กระบวนการสําคัญท่ีครูและผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  หรือเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรตอง
ตระหนักและปฏิบัติใหเกิดผลสูผูเรียน  ท้ังนี้โดยเฉพาะนักศึกษาครูท่ีมีหนาท่ีในการจัดการเรียนรู
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และพัฒนาผูเรียนสูเปาหมาย จําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจ อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติและนําไปใชในอนาคต 
 จากการศึกษาสภาพปจจุบัน พบวา นักศึกษาครูใหความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรูตามจุดเนนของสาขาวิชาท่ีตนเองไดทําการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ท้ังนี้เพ่ือเตรียมความพรอมในเนื้อหาสาระวิชา   แตในสวนของกระบวนการนํากรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ินสูการเรียนรูยังไมสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองเหมาะสม  ซ่ึงท่ีผานมา
พบวานักศึกษาครูยังไมเขาใจกระบวนการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินสูการจัดการเรียนรูในช้ัน
เรียนเทาท่ีควร 
 จากความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาครูและรายละเอียดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในประเด็นของการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินสู      
ช้ันเรียนอันเปนจุดเนนท่ีสําคัญ ผูวิจัยในฐานะของผูสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development) และเปนอาจารยประจําในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  จึงสนใจท่ี
จะสงเสริมใหนักศึกษาครูมีความรูความเขาใจ ตลอดจนความสามารถในการจัดการเรียนรูโดย
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในรายวิชาท่ีสอนโดยมีรายละเอียดดังกรอบแนวคิดตอไปนี ้
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (Local-related content)  เปนองคความรู  ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีผูเรียนควรเรียนรู ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานระดับทองถ่ิน
พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพปญหาชุมชน วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคมการงานอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน แบะแนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือปลูกฝงให
ผูเรียนมีความรักและหวงแหน  มรดกทางสังคมของบรรพบุรุษมีความเปนไทยสามารถดํารงชีวิต
และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  ท้ังนี้สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินตามความ
ตองการของชุมชน ผูปกครอง ครู หรือความตองการของนักเรียนไดเอง ตามจุดเนนของสถานศึกษา 
 การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินครั้งนี้ ไดศึกษากรอบแนวคิดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเอกสารตําราตางๆ สรุป
แนวคิดสําคัญท่ีใชกําหนดรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยใชการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) ซ่ึงเปนการเช่ือมโยงเนื้อหา
ตั้งแต 2 หัวขอขึ้นไป ซ่ึงในการศึกษาวจิัยครั้งนี้เปนการเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท่ีสอน อันไดแก
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร กับกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินไปพรอมกัน ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนา
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ความสามารถของนักศึกษาครูใหสามารถพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในช้ัน
เรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนดังนี้    
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

คําถามการวิจัย 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมีองคประกอบและขั้นตอนอยางไร 
 2. หลังการใชรูปแบบนักศึกษาครูมีระดับความสามารถในการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชในระดับใดและเปนอยางไร 
 3. นักศึกษาครูมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการ
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในระดับใด 
 4. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากศึกษาครูมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการ  
จัดการเรียนรูบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช ดังนี้ 

นักศึกษาครู  

1. ความสามารถดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
2. ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

นักเรียน 

ความคิดเห็นท่ีมีตอจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น  

 

รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน 
1. ศึกษาและสังเกต 
2. สํารวจ 
3. สรางสรรค 
4. สอน 
5. สรุปผล 
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  2.1 ระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  2.2 ระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  2.3 ระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ิน 
  2.4 ระดับความรูความเขาใจของนักศึกษาครูดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) จํานวน 5 สาขาวิชา จํานวน  4 
หองเรียน  รวม 122  คน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2554   ไดแกสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  รวม  32 คน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  
 2. ตัวแปรทีศึกษา 

  2.1  ตัวแปรตน  คือ   รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  2.2  ตัวแปรตาม  คือ  
   2.2.1  ความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
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   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 3. เนือหา  

  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในรายวิชา  462 201 การพัฒนาหลักสูตร                  
( Curriculum Development) เรื่อง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน และการนําหลักสูตรไปใช   ซ่ึงเปนการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเขากับ
สาระการเรียนรูของเนื้อหาวิชาท่ีนักศึกษาสอนไดแก ภาษาจีน ซ่ึงเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 
 4. ระยะเวลา 

  ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา
ครู ในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 
2554   ตั้งแต เดือนสิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2554 เปนระยะเวลา 12 ช่ัวโมง  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิน  หมายถึง รายละเอียดของขอมูลสารสนเทศรวมท้ัง
สาระและประสบการณ  องคความรู ท่ีเกี่ยวกับทองถ่ินในดานสภาพภูมิอากาศ  ทรัพยากร  
ส่ิงแวดลอม ประวัติความเปนมา  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา  ตลอดจนสภาพปญหาและส่ิงท่ีควรไดรับการถายทอดพัฒนาในชุมชน
และสังคมนั้น ๆ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษากําหนดขึ้นเพ่ือจะนําไปจัด
ประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองของจังหวัดนครปฐมโดยเช่ือมโยง
บูรณาการสาระวิชา 
 2  การบูรณาการ  หมายถึง  กระบวนการนํากรอบสาระการเรียนรูระดับทองถ่ินของจังหวัด
นครปฐมมาใช โดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระการเรียนรูทองถ่ินผนวกกับสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
 3. ความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ ท้องถินในการ

พัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้  หมายถึง ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาในการออกแบบ
หนวยการเรียนรู การเขียนแผนการสอน และการจัดการเรียนรูโดยการสอดแทรกสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน ซ่ึงไดมาจากการประเมินระดับคุณภาพ (Scoring Rubric)   
 4. ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาครูด้านการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้

ท้องถิน หมายถึง  ระดับคะแนนท่ีไดจากการทดสอบนักศึกษาครู เรื่อง การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในการจัดการเรียนรู ท่ีไดจากแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  



8 
 

 5.  ความคิดเห็นของนักศึกษาครูทีมีต่อรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูใน

การจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษา
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในรายวิชา 432 201 การ
พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)   และการนําหลักสูตรไปใช ท่ีไดจากแบบสอบถาม 
 6. ความคิดเห็นของนักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้จากนักศึกษาครูทีบูรณาการกรอบ

สาระการเรียนรู้ท้องถิน หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีไดรับการสอนจากนักศึกษาครู โดย
สอบถามเกี่ยวกับ ดานการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ดานการจัด
กิจกรรมความคิดรวบยอด  ดานการใชส่ือ/แหลงการเรียนรู   ดานการวัดผลประเมินผล   ดานประโยชนท่ี
ไดรับจากการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครู ท่ีไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
 7. นักศึกษาครู  หมายถึง ผูเรียนระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)               
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2554   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จํานวน 32  คน 
 8. นักเรียน   หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียนท่ีเปนหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยศิลปากรและไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1.ไดรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินของนักศึกษาครู ในรายวิชา 462 201  การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) ซ่ึงจะ
ทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น  ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอรายวิชา และการพัฒนา
หลักสูตร  
 2. นักศึกษาไดรับความรู ตลอดจนกระบวนการในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ิน ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม 
 3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีความรู
ความเขาใจในทองถ่ินตนเองเพ่ิมมากขึ้น เกิดความรูสึกรักและหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรม อันเปนมรดกท่ีตกทอดสืบตอกันมา  
 4. เปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในหลักสูตร
สถานศึกษา หรือในการจัดการเรียนการสอน 



 

บทที 2  

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือเปนการกําหนดกรอบแนวความคิดในการดําเนินการวิจัย  ซ่ึงการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ไดศึกษาในหัวขอตอไปนี ้
 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
3.  แนวคิดการบูรณาการ 

 4. แนวคิดการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
 5. ประมวลการสอนรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

9 
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1. แนวคิดเกียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ความหมายของรูปแบบ 

 นักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศไดใหความหมายโดยสรุปของรูปแบบไวในมิติตาง ๆ 
กันสวนใหญกลาวไวสอดคลองกัน แตอาจมีรายละเอียดมากนอยตางกันดังตอไปนี ้
 Good (1995 : 459)ไดใหความหมายของรูปแบบไววาเปนวัตถุ หรือระบบ หรือกระบวนการ
ท่ีใชแทนส่ิงนั้น โดยดํารงคุณลักษณะของทุกสวนไวใหเหมือนเดิม 
 สารานุกรมสแตนฟอรดดานปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy  2006 : 671) ได
ใหความหมายของรูปแบบในลักษณะสอดคลองกับการใหความหมายของ Good วา รูปแบบเปน
ระบบหรือโครงสรางท่ีถูกสรางขึ้นมาจากทฤษฎีท่ัวไปเพ่ือพรรณนาและอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ 
 Henderson (1996 : 65) ไดใหความหมายวารูปแบบ คือโครงสรางท่ีถูกนําเสนอเพ่ือใช
วินิจฉัยความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีสรางมาจากเหตุการณ การหยั่งรู ดวยวิธีการอุปมาอุป
มัย หรือไดมาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไมใชทฤษฎี 
 ทิศนา แขมมณี (2550 : 220) ไดกลาวอธิบายความหมายของรูปแบบโดยขยายความจาก
ความหมายของนักการศึกษาท้ังสามทานวา รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใชในการสืบ
สอบหาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น โดยสรางมาจากความคิด ประสบการณ 
การใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการตางๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน 
เปนคําอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจได
ชัดเจนขึ้น รูปแบบจึงไมใชทฤษฎี 
 คําวารูปแบบดังกลาว วิชัย วงษใหญ (2543 : 4) ใชคําวา “ตัวแบบ” (Models) ซ่ึงหมายถึง
ลักษณะการจําลองสภาพความเปนจริงวาถาจะใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้นจะมีส่ิงใดบาง
ท่ีนาจะไดนํามาศึกษาและพิจารณา เพราะตัวแบบเปนส่ิงท่ีไดมาจากการเลือกแตละทางท่ีมีระดับ
การบรรลุวัตถุประสงค 
 Kapland  (1994 อางถึงใน พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร 2543 : 194)  นิยามความหมายของรูปแบบ
สอดคลองกับนิยามดังท่ีกลาวมา แตเพ่ิมเติมเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ เรื่อง
แรก รูปแบบนําไปสูการทํานายผลท่ีพิสูจนไดโดยการสังเกต เรื่องท่ี 2 โครงสรางรูปแบบควรแสดงถึง
กระบวนการท่ีใหเหตุผลอันสัมพันธกับเรื่องท่ีกําลังวิจัยอยู เรื่องท่ี 3 รูปแบบท่ีดําเนินการอธิบายและ
กอใหเกิดจินตนาการในการสรางมโนทัศนหรือความสัมพันธใหม ๆ อันเปนผลมาจากการวิจัย และ 
เรื่องท่ี 4 รูปแบบควรมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวามีความสัมพันธเชิงสัมพันธ (association 
relationship) 
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 ผูวิจัยพิจารณาความหมายของรูปแบบจากการนิยามความหมายของนักการศึกษาดังกลาว
สรุปขอคิดเห็นจากการนิยามความหมายของรูปแบบไดวา รูปแบบหมายถึงระบบหรือโครงสรางท่ี
เกิดจากทฤษฎี ประสบการณ การคาดการณ นําเสนอในรูปของขอความหรือแผนผัง ซ่ึงจาก
การศึกษานิยามความหมายของรูปแบบผูวิจัยนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้
โดยนําแนวคิดท่ีวารูปแบบตองเกิดจากทฤษฎีและแนวคิดจึงไดพัฒนาจากรูปแบบโดยทบทวน
แนวคิดตางๆ  และขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเปนรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

 นักการศึกษาไดอธิบายถึงองคประกอบของรูปแบบได 4 องคประกอบดังนี้ (Husen and 
Postlethwaite 1994 : 3865; ทิศนา แขมมณี 2550 : 220) 
 1. รูปแบบสามารถนําไปสูการทํานายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได  

2. มีความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณเรื่องนั้น / ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุท่ีกําลัง
ศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกําลังศึกษา 

3. รูปแบบชวยจินตนาการสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของส่ิงท่ีกําลังศึกษา/ชวย
สืบเสาะความรู และ  

4. รูปแบบมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง 
 จากประเด็นสรุปองคประกอบของรูปแบบดังกลาวขางตนนั้น สามารถขยายความ
องคประกอบของรูปแบบเพ่ิมเติมใหเห็นถึงองคประกอบของรูปแบบใหชัดเจนยิ่งขึ้นรูปแบบจะตอง
มีการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ วาเปนไปตามท่ีทํานายผลไวหรือไม มีองคประกอบปญหา
และความจําเปนของรูปแบบท่ีจัดทําขึ้น เพ่ืออธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ
เรื่องนั้น หรือปรากฏกลไกเชิงสาเหตุท่ีกําลังศึกษา และอธิบายเรื่องกําลังศึกษามีองคประกอบท่ีเกิด
จากใชรูปแบบนี้ จะชวยสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของส่ิงท่ีกําลังศึกษาและองคประกอบ
มีความสัมพันธในเชิงโครงสรางมากกวาเชิงเช่ือมโยง เพ่ือชวยใหการสืบเสาะความรูบรรลุผล 
 
ลักษณะของรูปแบบทีด ี

 Keeves  (1988) กลาวไววา รูปแบบท่ีใชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด (Requirement)  
4 ประการ คือ 
 1. รูปแบบ ควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship)  
มากกวาความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันแบบรวม (Associative Relationship) 
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 2. รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบ
ไดโดยการสังเกต ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษได 
 3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 
 4. รูปแบบ ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัว
แปรในลักษณะใหม ซ่ึงเปนการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
 สรุปไดวาลักษณะของรูปแบบท่ีดีสามารถนําไปใชประโยชนไดตองประกอบดวย
ความสัมพันธอยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ใชเปนแนวทางใน
การพยากรณผลท่ีเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต  ตองระบุกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ี
ตองการศึกษา และเปนเครื่องมือในการสรางแนวคิดใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ี
กําลังศึกษาใหมได  ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครกู็ถือเปนรูปแบบท่ีมีลักษณะ
ท่ีสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมของนักศึกษามาบูรณาการกับความรูใหม โดยใชการอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรูและยืนยันความม่ันใจ พรอมกับสรุปเปนความรูใหมได และเช่ือมโยงอางอิงไปสู
การนําไปปรับใชในสถานการณใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 
การตรวจสอบรูปแบบ 

 จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการสรางรูปแบบก็เพ่ือทดสอบ  หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวย
ขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซ่ึงอาจใชการวิเคราะหจากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐาน
เชิงคุณลักษณะอาจใชผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบ สวนการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิง
ปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ  ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยาง  คือ(สุเทพ 
บุญเติม, 2549: 30-31)  
 1. การตรวจสอบความมากนอยความสัมพันธความเกี่ยวของและเหตุผลระหวางตัวแปร 
 2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาวซ่ึงการประมาณคานี้สามารถ
ประมาณขามกาลเวลา (Across Time) กลุมตัวอยาง (Samples) หรือสถานท่ีได (Sites) หรืออางอิง
จากกลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได โดยผลการตรวจสอบนําไปสูคําตอบ 2 ขอ คือ 
  2.1 การสรางรูปแบบใหม หรือ 
  2.2 การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
 อีสเนอร (Eisner, 1976) ไดเสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผูทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship) ในบางเรื่องท่ีตองการความละเอียดออนมากกวาการวิจัยเชิงปริมาณโดยเช่ือวา
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การรับรู ท่ีเทากันนั้นเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรู  และไดเสนอแนวคิดการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิไว ดังนี ้
 1. การประเมินโดยแนวทางนี้มิไดเนนผลสัมฤทธ์ิของเปาหมายหรือวัตถุประสงคตาม
รูปแบบของการประเมิน แบบของเปาหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปญหาและความ
ตองการของผูท่ีเกี่ยวของตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือ
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Model) อยางใดอยางหนึ่ง แตการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิจะเปนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีนํามาพิจารณา ซ่ึงไม
จําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะ
ผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตางๆ เขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหได
ขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีทําการประเมิน 
 2. เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ีจะ
ประเมิน โดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดออนลึกซ้ึง 
และตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมินดวย
เครื่องวัดใดๆ ได และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริงตอมาไดมีการนํา
แนวคิดนี้มาประยุกตในทางการศึกษาระดับสูง ในวงการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้นในสาขา
เฉพาะท่ีตองอาศัยผูรู ผูเช่ียวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ มาเปนผูประเมินผล ท้ังนี้เพราะองคความรูเฉพาะ
สาขานั้น ผูท่ีศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซ้ึง 
 3. เปนรูปแบบท่ีใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความ
เช่ือถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิเอง 
 4. เปนรูปแบบท่ียอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย 
และความถนัดของแตละคนนับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา การบงช้ีขอมูลท่ีตองการ 
เก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ ท้ังนี้การเลือกผูทรงคุณวุฒิ
จะเนนท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ และการเปนท่ีเช่ือถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้น
เปนสําคัญ 
 สรุปไดวา การตรวจสอบรูปแบบดวยขอมูลเชิงประจักษ หรือการตรวจสอบดวยการ
วิเคราะหจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะและเชิงคุณภาพ โดยใชผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือการใชวิธีการ
ตรวจสอบเชิงความสัมพันธท่ี มีความเกี่ยวของและเหตุผลระหวางตัวแปร การประมาณ
คาพารามิเตอรของความสัมพันธของตัวแปร ซ่ึงนําไปสูคําตอบ คือ การสรางรูปแบบใหม หรือการ
ปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบเดิม  



14 
 

 จากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบตามความหมายของ
รูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบท่ีดี และการตรวจสอบ
รูปแบบ สรุปไดวา รูปแบบเปนการจําลองภาพในอุดมคติของสภาพความเปนจริงท่ีนําไปสูการ
อธิบายคุณลักษณะสําคัญของส่ิงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ ไม มี
องคประกอบตายตัว หรือรายละเอียดทุกแงมุมโดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพ่ือให
เกิดความแมนยําและเช่ือถือได ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูใน
การจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  มีองคประกอบท่ีสัมพันธและเช่ือมโยง
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน มีการติดตามตรวจสอบท่ีสามารถใชเปน
ระบบตรวจสอบได มีความยืดหยุนตามสภาพการณท่ีปรากฏ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูท่ีกําหนดไว 
 

2. แนวคิดเกียวกับกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน 

 

 จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช  2544 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง  ในการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2549:3) และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 (2551:4) ไดใหความหมายกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน สอดคลอง
กันวา หมายถึง ขอบขายเนื้อหาการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ วิเคราะหและกําหนดขึ้นเพ่ืออํานวยประโยชนใหสถานศึกษานําไปจัดทํารายละเอียดสาระ
การเรียนรูทองถ่ินตามสภาพความพรอมและความตองการของสถานศึกษา 
 ตอมาไดมีการปรับมาใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ได
ใหความหมายไววากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินเปนกรอบแนวทางกวาง ๆ ท่ีระบุเปาหมาย  จุดเนน
ของทองถ่ิน  สาระการเรียนรูหรือเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับทองถ่ิน และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนในทองถ่ิน   สถานศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน
ไดมีความรูความเขาใจเรื่องเหลานั้นในฐานะท่ีเปนสมาชิกทางสังคมนั้น ๆ ในเอกสารกรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ินอาจใหรายวิชาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทองถ่ินได  แตรายวิชาท่ีนําเสนอนั้นเปนเพียง
แนวทางมิใชส่ิงท่ีกําหนดใหโรงเรียนตองสอน   การพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินในกรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ินนั้นสามารถจัดสอดแทรกเขาไปในรายวิชาตาง ๆ ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู  
หรือหากสถานศึกษาเห็นวามีส่ิงท่ีสําคัญท่ีตองการจะเนนและแยกสอนเปนรายกรณีพิเศษ เชน      
การสอนจักสานเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ก็สามารถเปดรายวิชาเพ่ิมเติมได  ไมวาจะเปน
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ลักษณะใดก็อยูในหลักสูตรสถานศึกษาท้ังส้ิน มิใชแยกเปนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถ่ินจากกัน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:26)   
 จากความหมายดังกลาวจะเห็นการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินนั้นในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุธศักราช 2551 ไดใหความหมายท่ีกวางกวาเดิมจากหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุธศักราช  2544 ทําใหมองเห็นถึงกรอบของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไดอยางชัดเจนขึ้นวาทุกสวนท่ีสถานศึกษาไดสรางขึ้นแตละหลักสูตรจะตองอยูภายใตหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ ขึ้นอยูวาแตละโรงเรียนจะดําเนินการอยางไรใหเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของโรงเรียน  
 

การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถินในสถานศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2549:10-13) ไดเสนอแนวทางในการจัดทํากรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินวา สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการท่ีจะตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินไป
ใช ซ่ึงไดมาจากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูจัดทํา ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง  เกิดความรัก  ความผูกพัน  และมีความภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน  สถานศึกษาจึงตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาจัดทํารายละเอียดของเนื้อหาองค
ความรูท่ีเกี่ยวกับทองถ่ินใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้น ๆ โดยมี
แนวทางการดําเนินการดังนี้ 
 1. ควรดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยครู 
ผูบริหาร  ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณหลากหลาย  เพ่ือจะได
รวมกันพิจารณาจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดกําหนดไว 
 2. วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดกําหนดไว            
เพ่ือจะไดทราบถึงขอบขายในการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ินของ
สถานศึกษาซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดกําหนดไว 
 3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือจะไดทราบถึงจุดเนนหรือประเด็นท่ีสถานศึกษา             
ใหความสําคัญ และแนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินนี้วาควรจะอยูในกลุมสาระใด                    
ช้ันปใด  เปนรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาท่ีตองการเรียนเพ่ิมเติม และควรจะมีเนื้อหามากนอย
อยางไร ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 
 4. ศึกษา/วิเคราะหขอมูลขาวสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือนํามาเปนขอมูล
จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณขึ้น 
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 5. จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา  เม่ือคณะกรรมการไดวิเคราะห /
สังเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน/ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชนและวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาทราบแลววาในกลุมสาระการเรียนรูใดช้ันปใดบางท่ีจะตองจัดทําสาระ        
การเรียนรูทองถ่ิน และจะจัดทําเปนรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม  จากนั้นจึงรวมกันพิจารณา
กําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ินอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชน  ซ่ึงอาจทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาได 
 การนําสาระการเรียนรูทองถ่ินไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้น สถานศึกษา
หรือครูผูสอนสามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินของตนเองในกลุมสาระการเรียนรู
ทองถ่ินไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถ่ินของตนเอง โดยครูผูสอน
สามารถจัดทําไดหลายลักษณะ เชน จัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมซ่ึงครูผูสอนอาจจัดทํารายวิชาท่ีเปนสาระ                   
การเรียนรูพ้ืนฐานหรือรายวิชาท่ีเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมของสถานศึกษานั้น ๆ ก็ได  ในการ
จัดทําครูผูสอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมท่ีมีอยูหรือจัดเปนรายวิชาใหม เพ่ือใหผูเรียนบรรลุ
ตามมาตรฐานเรียนรูระดับช้ันนั้นๆ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมบูรณาการ
ในรายวิชาตางๆ  เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรู ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                        
ท่ีกําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันนั้นๆ  ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนอาจ
เชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือพานักเรียนออกไปนอกหองเรียนเรียนรูตามสภาพจริงไดจะทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น 
 การจัดประสบการณการเรียนรูเม่ือดําเนินการเสร็จแลวครูผูสอนควรประเมินคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและประเมิน
สาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา  รวมท้ังควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหมี
ความเหมาะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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แผนภูมิท่ี  2  แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  
 จากแผนภูมิท่ี  2  แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินของกระทรวงศึกษาธิการ
ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรระดับทองถ่ินท่ีสถานศึกษานําไป
ปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 (2551:22) ไดเสนอแนวทางดังนี ้
 1. ดําเนินการในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษาประกอบดวยอาทิ เชน ผูบริหาร ครู   
ผูนําทางศาสนา   ผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณหลากหลาย 
 2. วิเคราะหกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกําหนดไว 
เพ่ือทราบถึงขอบขายรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ิน 

แตต้ังคณะกรรมการจัดทํา 
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

ศึกษา/วิเคราะห 
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

แตต้ังคณะกรรมการจัดทํา 
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ศึกษา/ วิเคราะห ขอมูล
สารสนเทศของชุมชน/ปญหา

ท่ีควรพัฒนา 

จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
ทองถิ่นของสถานศึกษา 

ครู/อาจารย นําไปจัดทําคําอธิบายรายวิชา/ หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ ประเมินผล/ปรับปรุง 
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 3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือทราบจุดเนนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
 4.  ศึกษา/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณขึ้น 
 5. จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา โดยพิจารณาใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา ซ่ึงอาจทําไดโดย 
  5.1  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูจําแนกตามสาระการเรียนรูและชวงช้ันหรือช้ันป  
  5.2  จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ิน สามารถดําเนินการไดดังนี ้
   5.2.1 ในแตละกลุมสาระการเรี ยนรูควรพิจารณาวาสาระการเรี ยนรู                 
ทองถ่ินใดท่ีจะนํามาจัดการเรียนรู และจัดในช้ันป ชวงช้ันใด และควรตอเนื่องไปถึงช้ันป ชวงช้ันใด 
   5.2.2   จัดเปนรายวิชาพ้ืนฐาน โดยพิจารณาวาสาระการเรียนรูทองถ่ินใด ท่ีมี
เนื้อหาเพียงเล็กนอยก็สามารถสอดแทรกเขาไปในหนวยการเรียนรูเดิม ท่ีมีความเกี่ยวของกันได 
หรือหากมีเนื้อหามากพอท่ีจะจัดเปนหนวยการเรียนรูเพ่ิมขึ้นอีกก็สามารถทําได โดยการปรับลด
น้ําหนักช่ัวโมงในแตละหนวยการเรียนรูใหเหมาะสม 
   5.2.3  จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยพิจารณาวา สาระการเรียนรูทองถ่ินใด ท่ีมี
เนื้อหามากตองใชเวลาเรียนคอนขางมาก ก็สามารถจัดทําเปนรายวิชาเพ่ิมเติมได แตท้ังนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและความตองการทางการศึกษา 
   5.2.4  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการ             
โดยการจัดสาระการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหมีความเกี่ยวของกัน แลวบูรณาการ               
การเรียนรูรวมกัน 
  5.3 นําไปจัดประสบการณใหกับผูเรียน โดยครูผูสอนสามารถทําไดโดยจัดทําส่ือ
การเรียนรูซ่ึงอาจเปนส่ิงพิมพ เชน หนังสือเรียน หนังสืออานเพ่ิมเติม   หนังสือเสริมประสบการณ 
หนังสืออานประกอบ ฯลฯ หรือหนังสือส่ืออิเลคทรอนิกส เชน CAI ,  E-book ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียน
สามารถศึกษา คนควาเรียนรูดวยตนเองได ดวยการเชิญวิทยากรทองถ่ินมาใหความรู พานักเรียนไป
ศึกษาเรียนรูจากสภาพจริงในทองถ่ิน 
  5.4 ประเมินผลการใชสาระการเรียนรูทองถ่ินดังนี ้
   5.4.1  ประเมินผลคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 
   5.4.2  ประเมินสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา 
   5.4.3  ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
  5.5 สรุปรายงานการใชสาระการเรียนรูทองถ่ิน เพ่ือใหทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของได
รับทราบผลการดําเนินการวามีจุดดีจุดเดนอะไรบาง ควรปรับปรุงแกไขและพัฒนาในสวนใด 
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 แนวทางในการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความตองการของทองถ่ิน สูการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  อีกท้ังเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลัก
ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใตการดูแลรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
ใหจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรู                 
ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกันในระดับชาติ  นอกจากนั้นจะตองปลูกฝงใหผูเรียนเปนสมาชิก
ท่ีดีของชุมชน  มีความรักความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน เพ่ือใหการจัดการศึกษาภายในทองถ่ิน
บรรลุผลดังกลาว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินสําหรับ
สถานศึกษาใช เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ทองถ่ิน                            
โดยดําเนินการใหฝายตาง ๆ อาทิ  โรงเรียน  ผูปกครอง  ปราชญในทองถ่ิน  นักธุรกิจในชุมชน                    
มีสวนรวมในกระบวนการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินไดแนวคิดมุมมองท่ีหลากหลาย  
ครอบคลุมเรื่องสําคัญท่ีผูเรียนในทองถ่ินควรเรียนรูและมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและ 
ความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง  ดังนั้นองคประกอบท่ีสําคัญของกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถ่ินมีดังนี ้
 สวนท่ี  1  สวนนํา ความเปนมาและขั้นตอนการดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับ
ทองถ่ิน 
 สวนท่ี  2  เปาหมายและจุดเนน 
 สวนท่ี  3  สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 สวนท่ี  4  การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน 
 สวนท่ี  5  การนํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  
 องค์ประกอบของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิน 

 สวนท่ี 1 สวนนํา   เปนสวนท่ีกลาวถึง ความเปนมาและขั้นตอนของการจัดทํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ิน ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้
  1.  แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน  ควรประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา / ผูบริหารสวนราชการระดับทองถ่ิน  ผูบริหารสถานศึกษาในทองถ่ิน  ท้ังระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ครูผูสอน  ผูแทนชุมชน  เปนตน 
  2.  วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังศึกษาสภาพแนวโนมการเปล่ียนแปลง  
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บริบท  สภาพปญหา  ความตองการของทองถ่ิน  ชุมชน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในพ้ืนท่ี                  
เปนตน   
  3.  ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน : ในการดําเนินการจัดทํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ินใหมีคุณภาพ จะตองมีการวางแผนงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหเห็นภาพการทํางาน
ตลอดแนว ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 
  4.  รับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ อาทิ ครูผูสอน ผูปกครอง ปราชญในชุมชน 
และหนวยงานธุรกิจ  ฯลฯ  เพ่ือนําขอคิดเห็นจากฝายตาง ๆ มาปรับปรุงกรอบหลักสูตรใหมี            
ความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น 
  5.  เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี / คณะกรรมการระดับทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบ              
อนึ่ง การเรียกช่ือสวนท่ี 1 นี้อาจจะใชช่ืออ่ืน ๆ ได เชน บทนํา ความนํา เกริ่นนํา   ความเปนมา ฯลฯ 
 
 สวนท่ี 2 เปาหมายและจุดเนน เปาหมาย เปนทิศทางการสงเสริมการพัฒนาการศึกษาของ
ทองถ่ิน เพ่ือใหผู เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความตองการของทองถ่ิน โดยระบุถึงความรู ทักษะ กระบวนการ 
และคุณลักษณะท่ีตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นในผูเรียน  
  จุดเนน  เปนความรู  ทักษะ กระบวนการ  และคุณลักษณะท่ีทองถ่ินตระหนัก สนใจ 
หรือใหความสําคัญในการแกปญหาและหรือพัฒนาเปนพิเศษ  เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย                    
ท่ีกําหนดไว 
  การไดมาซ่ึงเปาหมายและจุดเนน  เปาหมายและจุดเนนไดมาจากการศึกษา  
วิเคราะห  สังเคราะหหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขอมูลสารสนเทศ 
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของทองถ่ิน และจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได
สวนเสีย โดยเนนการมีสวนรวม  
  การเขียนเปาหมายและจุดเนน การเขียนเปาหมายและจุดเนน ควรเขียนใหเห็น
ทิศทางในการพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และความตองการของทองถ่ินมีความเปนไปไดในการนําสูการปฏิบัติจริง และสามารถ
ประเมินได  
  
 สวนท่ี 3 สาระการเรียนรูทองถ่ินสาระการเรียนรูทองถ่ินเปนองคความรู  ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีผูเรียนควรเรียนรูซ่ึงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน
ระดับทองถ่ินพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา  สภาพปญหาชุมชน   
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วัฒนธรรม   เศรษฐกิจ  สังคม  การงานอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน  และแนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน  
เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเปนไทย  
สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 การไดมาซ่ึงสาระการเรียนรูทองถ่ิน ไดมาจากการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระ
การเรียนรูแกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับชุมชนและทองถ่ินท้ัง 8 กลุมสาระ และจากการศึกษาขอมูล สารสนเทศ สภาพปญหา 
การ เป ล่ียนแปลงต างๆท่ี เกิดขึ้นในชุมชน สังคมแลวนํามาสัง เคราะหจั ด เปนหมวดหมู                        
เพ่ือกําหนดเปนสาระการเรียนรูระดับทองถ่ิน 
 การเขียนสาระการเรียนรูทองถ่ิน ควรกําหนดหัวขอเรื่อง ขอบเขตเนื้อหา และประเด็น
สําคัญท่ีตองการใหผูเรียนเกิดองคความรู  ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดย
อธิบายในแตละประเด็นพอสังเขป ตลอดจนมีการเสนอแนะแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือให
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู 
 
 สวนท่ี 4 การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนและ
การรายงานผลการศึกษาระดับทองถ่ิน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมายและจุดเนนของกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน โดย
การวัดและประเมินผลดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ เช่ือถือได เพ่ือใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทองถ่ิน ในการกําหนด การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
ทองถ่ิน ควรดําเนินการ ดังนี้   
 1. มีแนวทางในการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามเปาหมายและจุดเนน      
ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และช้ันเรียนโดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ       
เพียงพอท่ีจะใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และช้ันเรียนดําเนินการตอได 
 2. ระบุกลุมเปาหมาย กลุมสาระการเรียนรู วิธีการ เครื่องมือและเกณฑการประเมิน                       
ท่ีครอบคลุม สอดคลอง และเหมาะสมกับเปาหมายและจุดเนนแตละขอ 
 3.ใชวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินท่ีหลากหลายในแตละเปาหมายและ
จุดเนน 
 4. ระบุกิจกรรมการประเมินท่ีสําคัญท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับเปาหมายและจุดเนน 
 5. มีแนวทางในการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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 สวนท่ี 5 การนํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาควรมีการนําเสนอแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนแกสถานศึกษาในการนํากรอบหลักสูตร
ระดับทองถ่ินสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี ้
 1. การนําเปาหมายและจุดเนนไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน  
 2.  การนําสาระการเรียนรูทองถ่ินไปใชในจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เชนการสอดแทรกในรายวิชาพ้ืนฐาน  จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม จัดเปนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน หรือจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน   
 3. การนําแนวทางการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ินไปสูการกําหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูระดับสถานศึกษา  และระดับช้ันเรียน 
 นอกจากนี้ควรเสนอแนะกิจกรรม วิธีการ หรือรูปแบบในการนําสาระการเรียนรูทองถ่ิน
ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายและจุดเนน โดยมีรายละเอียด
เพียงพอใหสถานศึกษาเห็นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได     
 

3. แนวคิดเกียวกับการบูรณาการ 

 

ความเป็นมาของการบูรณาการ 

 ปญหาการศึกษาของประเทศท่ีผานมา พบวา หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบเดิมยึด
เอาเนื้อหาวิชาเปนหลัก และยึดผูสอนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนซ่ึงเปนผลผลิตของการศึกษาไม
เห็นความสัมพันธของวิชาตางๆ หรือเนื้อหาในประเด็นอ่ืนๆ และความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับ
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน สงผลใหผูเรียนไมเห็นประโยชนของส่ิงท่ีเรียน ขาดทักษะการ
แกปญหา ความคิดสรางสรรค และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดตนการขาดความเช่ือมโยง
หรือความรูกับทองถ่ิน กับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงเปนท่ีมาของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ 
เปนคนดี  คนเกง และมีความสุขภายใตวิ ถีไทย และ สามารถแขงขันในสังคมโลก ซ่ึงจาก
พระราชบัญญัติดังกลาว การศึกษาจึงตองจัดการเรียนรูใหเปนไปตามความจริงของชีวิต ท้ังนี้เพราะ
การทํางานใดๆ ไมไดทําแยกเปนวิชาเหมือนการเรียนการสอน และการทํางานจําเปนตองใชความรู
จากหลายวิชา ปญหาท่ีพบไมใชปญหาของวิชาใดวิชาหนึ่ง แตปญปญหาในลักษณะขององครวม 
การจัดการศึกษาอันประกอบดวย การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน จึงควรเปนแบบบูรณาการ 
เพ่ือตอบสนองความรูและการนําประสบการณท่ีไดจาการเรียนไปใชจริงในชีวิตประจําวัน   
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ความหมายของการบูรณาการ 

 การจัดการศึกษาเปนการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยการถายทอดหลักการศึกษาซ่ึง
อาจรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา หรือนโยบายทางการศึกษา ลงสูหลักสูตรและการสอน  และ
แปลงไปสูการปฏิบัติตอไป สําหรับความหมายของการบูรณาการมีผูใหความหมาย เชน โจเซน
(Johnsen 1994: 37) ไดใหนิยามของการบูรณาการ วาหมายถึง การหาความสัมพันธของเนื้อหา ใน
หลายวิชากับประเด็นหัวขอท่ีกําหนดไว ซ่ึงอาจเปนความคิดรวบยอดหรือปญหาท่ีตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรูสวน ชนาธิป พรกุล (2551: 57)ไดใหความหมายของการบูรณาการวาหมายถึง การเช่ือโยง
ความรูและประสบการณทุกชนิด ท่ีบรรจุอยูในแผนหลักสูตรเปนการเช่ือโยงเปนเสนตรงระหวาง
หัวขอและเนื้อหาตางๆ ท่ีเปนความรูท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย ดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และจิต
พิสัย  และ ทิศนา แขมมณี ( 2548: 10) ไดใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง การทําให
สมบูรณโดยการนําหนวยยอยๆ ท่ีสัมพันธกันมา ผสมผสานกันอยางกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันให
ครบถวนสมบูรณในตัวเอง ไมไดแยกเปนสวนๆ  
 ซ่ึงจากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบูรณาการ หมายถึง  การผสมผสานเนื้อหาวิชา
ท่ีมากกวาหนึ่งรายวิชาในแงมุมท่ีสัมพันธกันเพ่ือใหเกิดการความคิดรวบยอดและนําไปสรางองค
ความรูเพ่ือใชแกปญหาได   
 

รูปแบบและขันตอนการของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีรูปแบบการดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ การ   
บูรณาการภายในรายวิชา และการบูรณาการระหวางวิชา ซ่ึง วิเศษ ชิณวงศ (2544: 29-30) ไดอธิบาย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ัง 2 รูปแบบ ไวดังนี ้
 1. การบูรณาการภายในรายวิชา เปนการนําเนื้อหาภายในรายวิชาเดียวกันไปสัมพันธ
เกี่ยวของกับชีวิตจริง และใหผูเรียนไดประยุกตใชความรู  และทักษะไปใชจริงในบริบทท่ีมี
ความหมายซ่ึงทําใหการเรียนของผูเรียนมีความหมาย 
 2. การบูรณาการระหวางวิชา เปนการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตรตางๆ ตั้งแต 2  สาขาขึ้น
ไป ภายใตหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจและทักษะในศาสตร 
หรือความรูในวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไป เพ่ือแกปญหาหรือแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีลึกซ้ึง และใกลเคียงกับชีวิตจริง แบงไดเปน 4 รูปแบบ 
คือ 



24 
 

  2.1 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion)  การสอนรูปแบบนี้ครูผูสอนใน
วิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอ่ืนๆ เขาไปในการสอนของตน การวางแผนการสอนและการ
สอนโดยครูเพียงคนเดียว 
  2.2 การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction)  การสอนตามรูปแบบนี้มี
ครูสอนตั้งแต 2  คนขึ้นไป สอนตางวิชากันตางคนตางสอน แตตองวางแผนการสอนรวมกันโดยมุง
สอนหัวเรื่อง  ความคิดรวบยอด ปญหาในเรื่องเดียวกัน (Theme Concept Problem) ระบุส่ิงท่ีสอน
รวมกันและตัดสินใจรวมกันวาจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหานั้นๆ อยางไร ในวิชา
ของแตละคน งานหรือการบานท่ีมอยหมายใหนักเรียนทําจะแตกตางกันไปในแตละวิชา แตท้ังหมด
จะตองมีหัวเรื่อง ความคิดรวบยิดหรือปญหารวมกัน 
  2.3 การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Onstruction)  การสอน
ตามรูปแบบนี้คลายกับการสอนบูรณาการแบบคูขนาน กลาวคือครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปสอนตางวิชา
กัน มุงสอนในหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปญหาเดียวกัน ตางคนตางแยกกันสอนเปนสวนใหญ แตมี
การมอบหมายงานหรือโครงการ (Project) รวมกันซ่ึงจะชวยเช่ือโยงสาขาวิชาตางๆเขาดวยกัน ครู
ทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพ่ือท่ีจะไดระบุวาการสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหานั้นๆ 
ในแตละวิชาเปนอยางไร และวางแผนสรางโครงการรวมกัน และกําหนดวา จะแบงโครงการนั้น
ออกเปนโครงการยอยๆ ใหนักเรียนปฏิบัติในแตละรายวิชาอยางไร 
  2.4 การ สอน บูรณ ากา รแบ บข า มวิช าหรื อสอ นเป นคณ ะ ( Trandisciplinary 
Instruction) การสอนตามรูปแบบนี้ ครูท่ีสอนวิชาตางๆ จะรวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีมรวมกัน
วางแผนปรึกษาการือรวมกัน และกําหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหารวมกัน  รวมท้ัง
รวมกันดําเนินการสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการจัดการเรียนการนสอนแบบบูรณาการท้ีง 2 รูปแบบ ไดแกการ  
บูรณาการระหวางวิชา และการบูรณาการในวิชาเปนไปอยางมีระบบ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการควรมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  กําหนดเรื่องท่ีจะสอน  โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวของกัน เพ่ือนํามากําหนดเปนหัวเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด หรือ
ปญหาในการสอน วิธีนี้เหมาะกับ Infusion Instruction และ  Parallel  Instruction หรืออาจกําหนด
เรื่องท่ีจะสอนจากการเลือกจุดประสงค  รายวิชา 2  รายวิชา แลวนํามาสรางเปนหัวเรื่อง ความคิด
รวบยอดหรือปญหาในการสอนซ่ึงเหมาะสมกับ Multidisciplinary Instructionและ Trandisciplinary 
Instruction ในการเลือกหัวเรื่อง อาจใชวิธีการดังตอไปนี ้
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  1. ศึกษาหลักสูตรหรือเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  2. ระดมสมองของครูและนักเรียน 
  3. ศึกษาความตองการของนักเรียน 
  4. หัวเรื่องท่ีสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริง 
 ขั้นท่ี  2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ในการสอนโดยการกําหนดความรูและ
ความสามารถท่ีตองการจะใหเกิดแกผูเรียน ซ่ึงควรเขียนใหชัดเจนเพ่ือนําไปสูการจัดกิจกรรมและ
การประเมินผล 
 ขั้นท่ี 3 การวางแผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ
โดยการเขียนแผนการสอนซ่ึงอาจจัดในรูปแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายช่ัวโมง
รวมท้ังระบุทรัพยากร แหลงเรียนรู อุปกรณ หรือวัสดุท่ีตองใช 
 ขั้นท่ี 4 ปฏิบัติการสอน เปนขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ี
กําหนดในขั้นท่ี 3 รวมท้ังการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ความสอสดคลองสัมพันธของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลสําเร็จของการสอนตามจุดประสงค โดยมีการบันทึกจุดเดน 
จุดดอยของกิจกรรมไวสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล เปนการประเมินความกาวหนาของผูเรียน และการบรรลุผลตาม
จุดประสงคการเรียนรูโดยการใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง 
เชนสังเกตการปฏิบัติงาน ตรวจผลงาน ทดสอบและสัมภาษณ ซ่ึงควรนํามาพิจารณารวมกับผลการ
บันทึกจุดเดน จุดดอยของกิจกรรมท่ีไดบันทึกไวในขั้นตอนท่ี 4 เพ่ือนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตอไป 
 จากขอบขายการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท้ังดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีกลาวมา พอจะช้ีใหเห็นวา การบูรณาการหลักสูตรนั้นชวยขจัดความซํ้าซอนของเนื้อหา และ
กอใหเกิดความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางความคิดรวบยอดในสาขาวิชาตางๆ ในสวนของการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น ผูสอนตองใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ทํา
ใหใหเกิดการถายโยงการเรียนรูจากหองเรียนสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เม่ือผูเรียนสามารถนํา
ความรูจากการเรียนไปแกปญหาในชีวิตจริงได จงึทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนเปนผลท่ีตามมา
อีกดวย 
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4. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในชันเรียน 

 

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของ  
การจัดการเรียนรู ลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ หลักการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ    
ทักษะการจัดการเรียนรู  ประเภทของการจัดการเรียนรู องคประกอบวิธีการจัดการเรียนรู การจัด 
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับสาระทองถ่ิน   มีรายละเอียดดังนี ้
 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรูไดมีนักวิชาการหลายทาน ) ชูศรี  ตันพงศ (2544:8) สุวิทย  และอรทัย   
มูลคํา (2545: 13) องคการแพธ (PATH)  (มปป.:34) วิชัย  วงษใหญ  และมารุต  พัฒผล  (2552:91-
92) ไดความหมาย สรุปไดวาเปนการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูโดย
ผูเรียนจะทํากิจกรรมท่ีอาศัยกระบวนการ เชน ฟง  อาน  พูด  เขียน โยงความสัมพันธ  สัมผัส  รับรู  
วิเคราะห  ทดลอง  ปฏิบัติดวยตนเองใหมากท่ีสุดสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองเปรียบเทียบ 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดังกลาว ผลการเรียนรูอาจอยูในรูปของความเขาใจ  การคิดวิเคราะห  การคิด
สังเคราะห  การประเมินผล ฯลฯ การจัดดําเนินการของผูสอนอาจอยูในรูปบรรยาย  อธิบาย  สาธิต 
หรือการปฏิบัติใหดู  ใหอานเนื้อหาสาระ  ทําการอภิปราย  ทําแบบฝกหัด หรือทําการศึกษาจากส่ือ
ตางๆ เปนการสรางการเปล่ียนแปลงในตัวผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองเอ้ือความสะดวกใหกับผูเรียนใน
การเรียนรู และรวมสงเสริมการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

 

แนวคิดเกียวกับการจัดการเรียนรู้ 

 วิชัย   วงษใหญ  และมารุต  พัฒผล (2552:91-92)ไดเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูไววา 
การจัดการเรียนรูท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงใหผูเรียนไดองคความรูและสามารถเรียนรูการเปล่ียนแปลง
จากโลกภายนอก โดยการปรับเปล่ียนใหผูเรียนเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิดท่ีเปนระบบซ่ึงผูเรียน
จะตองมีโอกาสท่ีจะคิดใครครวญ  ทํากิจกรรมทบทวนพิสูจนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
พ่ึงตนเองได สรางสรรคเพ่ือสวนรวมซ่ึงแนวคิดสําคัญประกอบดวย 
 1. การจัดการศึกษาและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. ความรูจะตองมาจากการปฏิบัติจริง  สวนทฤษฎีหลักการเปนการสงเสริม 
 3. การเรียนรูเริ่มตนท่ีตัวผูเรียน จากสภาพจริง 
 4. ความกาวหนาทางการเรียนรูขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนและเวลาท่ีเหมาะสม 
 5. การเรียนรูคือเวลาท่ีผูเรียนตองการส่ิงนั้น 
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 6. การเรียนรูตองมีจุดหมาย  มีระบบการดําเนินการท่ีชัดเจน 
 7. ความสุขท่ีเกิดขึ้นในขณะทํากิจกรรม ดวยบรรยากาศเปนกันเองสรางสรรคสังคมแหง
การเรียนรู  สรางโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู  กระตุนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ
คนพบความรูดวยตนเอง    
 

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 

 ลักษณะการการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพสุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา(2544:55)     
วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545:20)  ไดเสนอไวดังนี ้
 1. สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  หรือจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดทุกขอ                    
โดยการจัดกิจกรรมตองสรางเสริมพฤติกรรมและทักษะทุกดาน ตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  หรือ
จุดประสงคการเรียนรูแลวจะตองสรางมโนทัศนในสาระการเรียนรูหรือเนื้อหาท่ีกําหนดอยาง
ชัดเจนครบถวนและทันสมัย 
 2.  การฝกกระบวนการท่ีสําคัญใหกับผูเรียน  เนนความแตกตางระหวางบุคคล เนนความ
ตองการของผูเรียนเปนหลัก กิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการท่ีสําคัญ ซ่ึงมีขั้นตอนตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงออกหรือปฏิบัติโดยใชรางกาย  ความคิด
การพูดในการเรียนรู การปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเปนขั้นตอนติดตัวไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 3. เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน  ผูเรียนคือหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู  
เพราะหากไมมีผูเรียนแลวการเรียนรูก็จะไมเกิดขึ้น  ครูผูสอนจําเปนตองรูพ้ืนฐานของผูเรียนท่ีตน
สอนกอนวาเปนอยางไร   แลวคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรู 
 4. เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง  สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย
รวมถึงในหองเรียนในโรงเรียนและในชุมชน ครูตองมีขอมูลวามีวิทยากรทองถ่ินหรือแหลง
วิทยาการความรูใดบางท่ีครูผูสอนจะใชได  เพราะมีกิจกรรมบางอยางท่ีครูตองการนํามาใช แตทํา
ไมไดเพราะขาดแหลงวิทยาการท่ีสําคัญ หรือครูมีเวลาและสถานท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรม    
แตละเรื่องเพียงใด ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาวะหองเรียน  โรงเรียน
และชุมชน  โดยพยายามใชประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยูแลวใหไดมากท่ีสุด 
 5. เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนท่ีประโยชน
จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ   พยายามสงเสริมใหผูเรียนไดมีบทบาทสําคัญไดเขารวมในกิจกรรม  
การเรียนรูอยางกระตือรือรน ตื่นตัว  ตื่นใจท้ังทางดานรางกาย สติปญญา สังคม  อารมณ                 
ตองดําเนินไปดวยความเมตตากรุณาตอผูเรียนการท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู   
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ตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูมีบทบาทเปนผูกระทําในการดําเนินกิจกรรม
การเรียนรูจะชวยใหผู เรียนเกิดความพรอมกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  รวมท้ังเกิดทักษะและ
พฤติกรรมตามจุดเนนท่ีตองการ   
 

หลักการจัดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเปนการสนับสนุนการจัดการเรียนรูของนักเรียน ผูท่ี
จะเปนพลังสําคัญของประเทศในอนาคตและเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพการศึกษาจะดีก็ตอเม่ือ           
การจัดการเรียนมุงเนนไปท่ีการพัฒนาความรูทักษะและทัศนคติตามประเด็นดังนี้  สุวิทย  มูลคํา              
และอรทัย  มูลคํา (2544:54) (กระทรวงศึกษาธิการ 2548:11-14) ไดเสนอไวดังนี ้
 1. การเรียนรูเพ่ือใหเกิดองคความรู (Knowledge) ผูเรียนจะตองมีความเขาใจพ้ืนฐาน                  
ในเรื่องตอไปนี ้
  1.1 ผูเรียนจะตองไดเรียนรูถึงการเปล่ียนแปลงและหนาท่ีของสังคมโลก (World  
Social) เศรษฐกิจและสถาบันการเมือง (ไดแก  ความรูทางสังคมวิทยา ความรูทางเศรษฐกิจและ
การเมือง)  
  1.2 ตองเรียนรูธรรมชาติวิทยาของโลกและสภาวการณ ตาง ๆ ของโลกและหลักการ
ขององคความรูเกี่ยวกับมวลธรรมชาติท้ังปวง 
  1.3 ตองเรียนรูในกระบวนการและผลผลิตของความพยายามในการสรางสรรค
พัฒนาของมนุษย  เชนเรื่อง วาทกรรม  ศิลปะทางกายภาพและทางจักษุประสาท โครงสรางทาง
ทฤษฎี) 
 2. การเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะ(Skill) จะตองทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในเรื่องของตอไปนี ้
  2.1 ทักษะการคิดอยางพิเคราะห คิดอยางสรางสรรค  และการนําเสนอความคิด 
  2.2 ทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจนกับคนอ่ืน ๆ เชน  ระบบการคํานวณทางคณิตศาสตร
และรูปแบบอ่ืน ๆ ของการแสดงออกและการนําเสนอ 
  2.3 ความมีเหตุผล  เชน ความสัมพันธทางปริมาณ  ความนาจะเปน  สัดสวน  
อัตราสวน   
  2.4 การประเมินคา  การประเมินผล  การจัดกลุมเขาพวกและการใชขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2.5 การรูจักการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตน  มีผลงานจากการทํางานท่ีนา
ภาคภูมิใจในวิถีการดําเนินชีวิตสวนตนและในโลกของการทํางาน 
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 3. เจตคติ (Attitudes) จะตองจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดมีการพัฒนาในเรื่อง
ตอไปนี ้
  3.1 การมีคานิยมในตนเอง  ภาคภูมิใจในตนเองและความสามารถของตนเอง 
  3.2 เช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  เพ่ือกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ 
  3.3 มีแรงจูงใจท่ีจะทํางานท้ังสวนตัวและหมูคณะท่ีมีเปาหมายรวมกัน 
  3.4 ตระหนักในคุณคาของคนอ่ืน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
  3.5 มีแรงจูงใจท่ีจะรับผิดชอบตอตนเองและคนอ่ืน  มีความรับผิดชอบท้ังตนเองและ 
สังคม   

 

ประเภทของการจัดการเรียนรู้ 

 การจําแนกประเภทของการจัดการเรียนรูสามารถจําแนกไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวาจะใช
เกณฑใดมาจําแนกในท่ีนี้  บุญชม   ศรีสะอาด  (2537:2-3) ไดจําแนกไวดังนี ้
 1. จําแนกโดยใชจํานวนผูเรียนและปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนเกณฑ 
สามารถจําแนกได  3  ประเภท คือ การจดัการเรียนรูแบบกลุมใหญการจัดการเรียนรูแบบกลุมยอย         
การจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล 
  1.1 การจัดการเรียนรูแบบกลุมใหญ มักมีผูเรียนจํานวนมาก ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูผูสอนกับผูเรียนเปนแบบทางเดียว (One way)ผูสอนมีบทบาทเกือบท้ังหมด  ตัวอยาง ไดแก การ
สอนแบบบรรยาย 
  1.2 การสอนแบบกลุมยอย การสอนประเภทนี้  มุงใหผูเรียนทุกคนในกลุมเขารวม
กิจกรรมการจัดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ผูสอนมีความใกลชิดกับผูเรียนมากขึ้น  ตัวอยาง ไดแก      
การสอนแบบอภิปราย  การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ  การสอนแบบติว 
  1.3 การสอนเปนรายบุคคล  เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถเลือกวิธี
เรียนท่ีเหมาะสมกับความสนใจของตน  เรียนไปตามความสามารถของตนเองและขณะเดียวกัน
ผูเรียนจะทราบความกาวหนาในการเรียนการสอนของตนเองอยูเสมอ  โดยหลักการจัดการเรียนรู
ของวิธีนี้ครูผูสอนจะมีวิธีการเฉพาะแตละบุคคล ซ่ึงประกอบดวยวัตถุประสงค  วิธีการจัดการเรียนรู 
การประเมินผลการเรียนรู  ความกาวหนาเฉพาะหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ การจัดการเรียนแบบนี้
ไดแก  การสอนแบบสัญญาการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล 
 2. การจําแนกโดยใชปริมาณของบทบาทผูสอนกับบทบาทผูเรียนเปนเกณฑ  ซ่ึงจําแนก
ได 4 ประเภทยอย ดังนี้ 
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  2.1 การสอนท่ีผูสอนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง จะเนนบทบาทของผูสอน เชน      
การสอนแบบบรรยาย  วิธีการสอนแบบสาธิต  การสอนโดยท่ัวไปจะตองมีบทบาทของผูเรียนและ
ผูสอนในการสอนบรรยาย  ขณะท่ีผูสอนบรรยาย ผูเรียนจะมีบทบาทฟง  คิดตาม  ตีความหมาย  
จดจําเนื้อหาสาระ  จดบันทึกอาจกระทําบทบาทเหลานี้ตลอดเวลาเชนเดียวกับการบรรยายของ
ผูสอน  การท่ีจัดวาผูสอนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง  พิจารณาไดวากิจกรรมของผูสอนสามารถ
กอใหเกิดการเรียนรู ถาผูสอนไมบรรยายไมสาธิตใหดูก็ไมเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ และบทบาท
ของผูเรียนเปนบทบาทแบบเฉื่อย(Passive) 
  2.2 การสอนท่ีผูเรียนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง   เนนบทบาทการทํากิจกรรมของ
ผูเรียนตัวอยางไดแกวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ  วิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ  วิธีการ
สอนแบบเปนคู  วิธีการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิธีการสอนเหลานี้ผู เรียนจะเกิด        
การเรียนรูจากการกระทํากิจกรรมของผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.3 การสอนท่ีเนนผูเรียนและผูสอนมีกิจกรรมรวมกัน  การสอนสอนแบบนี้ไดแก   
การสอนแบบสัมมนา  การสอนแบบการอภิปราย 
  2.4 การสอนท่ีใชอุปกรณพิเศษ  เปนการสอนท่ีจะตองใชบทบาทของการสอนเกือบ
ท้ังหมดอยูท่ีโสตทัศนูปกรณท่ีใช  โสตทัศนูปกรณนั้น  ๆ  ตามท่ีมีผูสรางบทเรียนสําเร็จไวแลว 
 

องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 ในการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู  มีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอองคประกอบในการ
จัดการเรียนรูสามารถสังเคราะหไดประเด็น ในการสรุปไดดังนี้ (บูญชม  ศรีสะอาด 2537:3) (วัฒนา
พร ระงับทุกข 2545:23-25) (เยาวภา   ทนันชัยบุตร2542:2-3) 
 1. มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูหรือจุดประสงคการเรียนรู การเรียนรูท่ีดีจะบอกถึง
ส่ิงท่ีคาดหวังจะใหผูเรียนไดรับหากครูไมสามารถวิเคราะหผลการเรียนรู   หรือจุดประสงค                  
การเรียนรูเพ่ือกําหนดรูปแบบวิธีการและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม ครูไมสามารถ
จัดการเรียนรูได 
 2. สาระการเรียนรู มีวิธีการสอนท่ีสามารถใชไดกับผูเรียนลักษณะของเนื้อหาสาระท่ีจะ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 3. ผูเรียน มีวิธีการสอนบางวิธีการท่ีสามารถ ใชไดกับผูเรียนหลายวัย  หลายประเภท                   
บางวิธีท่ีเหมาะสมกับผูเรียนบางวัย  บางประเภท  จึงตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ
ผูเรียนนั้น ๆ  จะตองดูความสามารถทางสติปญญา (Learning Abilities) วิธีการเรียน (Style  of  
Learning) ผูเรียนแตละคนมีความตองการในการเรียนท่ีแตกตางกันออกไป  และประสบการณเดิม 
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(Background of Experience)เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผู เรียนเรียนรูไดดีและรวดเร็วขึ้น                    
หากผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดีก็จะชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจรวดเร็วเนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของความรูเดิมกับความรูใหม 
 4. กิจกรรมการเรียนรู เปนการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆของผูเรียนรวมกับผูสอน เพ่ือให
ผูเรียนเกิดเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูท่ีกําหนดไว  กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีดีจะตองไดปฏิบัติ
มากท่ีสุด  ผูสอนอาจชวยเสริมใหสมบูรณตามความเหมาะสม 
 5. ส่ือวัสดุประกอบการสอน  เปนส่ิงท่ีจําเปนในการชวยเหลือใหผูเรียน ไดเรียนรูรวดเร็ว
ขึ้นถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้นตองเปนส่ือการเรียนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู 
 6. ส่ือวัสดุประกอบการสอน เปนส่ิงท่ีจําเปนในการชวยเหลือใหผูเรียน ไดเรียนรูรวดเร็ว
ขึ้นถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้นตองเปนส่ือการเรียนการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู 
 7. การวัดและประเมินผล องคประกอบนี้จะชวยใหผูสอนไดทราบวากระบวนการจัดการ
เรียนรูประสบผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใด ผูเรียนไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีกําหนดไวใน
จุดประสงคหรือไม ขณะเดียวกันก็จะทําใหผูเรียนไดทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองดวย        
เพ่ือไดปรับปรุงใหดีขึ้น ผูสอนจึงตองทําการวัดผลประเมินผลทุกครั้งท่ีสอน เพ่ือไดทราบผลและ
นํามาปรับปรุงท้ังวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของผูเรียน  
 8. เวลา เรื่องเวลาก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญหนึ่งท่ีเปนองคประกอบท่ีเกื้อกูลกันตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับมาตรฐานการจัดการเรียนรูและ
ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับกับศักยภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียน เพราะวาการเรียนรูของผูเรียน
แตละคนอาจใหระยะเวลาการจัดการเรียนรูไมเทากัน ดังนั้นครูผูสอนอาจตองคํานึงเปนอยางมาก
กอนท่ีจะวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน 
 9. บรรยากาศและสถานท่ี สถานท่ีท่ีใชเรียนก็จัดไดวาเปนส่ิงท่ีชวยสรางการเรียนรู       
เปนสถานท่ีท่ีจะชวยใหผูเรียนไดยืนนั่งไดสะดวกหรือสะดวกตอการทํากิจกรรม  มีอากาศท่ีถายเท
ไดสะดวก  มีกิจกรรมท่ีสามารถไดทํากิจกรรมการเรียนรูอยางพอเพียง   หากสถานการจัดการเรียนรู
นั้นเปนแหลงเรียนรูในทองถ่ินก็จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
 10. จํานวนผูเรียน ท่ีจะเปนจะตองคํานึงเปนอยางมากผูเรียนมีจํานวนมากนอยเพียงใด 
กิจกรรมใดท่ีความเหมาะสมท่ีจะจัดใหกับผู เรียนตามจํานวนท่ีมีอยู  จํานวนผูเรียนดังกลาว                             
มีความเหมาะสมหรือไม 
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 11. ครูหรือผูสอน เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดในการจดัการเรียนรู บุคลิกภาพ
และความสามารถของครูมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก  ครูจะตองมีความรูความสามารถ
ในเนื้อหาวิชา  และมีเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร  
 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 ในการจัดการเรียนรูจะตองมีทักษะเฉพาะท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
สามารถจําแนกทักษะการจัดการเรียนรู ซ่ึง ชาญชัย   อาจิณสมาจาร(2545:15-20)จําแนกออกเปน
ทักษะกอนการจัดการเรียนรู (Pre-instructional) ทักษะระหวางการจัดการเรียนรู (Instruction)  และ
ทักษะหลังการจัดการเรียนรู (Post- instructional)ไดดังนี้ 
 ทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre- instructional)  การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  
คือ  การวางแผน  ครูจะตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีเพ่ือการจัดการเรียนรูท่ีดี  แตทักษะอะไร                      
ท่ีจําเปนเพ่ือการวางแผนท่ีดีในการตอบคําถามดังกลาว  กระบวนการอะไรท่ีสามารถใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู   กระบวนการท่ีใชจัดการเรียนรูจะลําดับขั้นตอนอยางไรจึงเหมาะสม ครูจะตอง
เรียงลําดับในการจัดการเรียนรู ครูจะตองพิจารณาในการวางแผนการจัดการเรียนรู  จัดการเรียนรู
เนื้อหาอะไร  ผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคคืออะไร  อุปกรณในการจัดการเรียนรูท่ีจําเปนคืออะไร  วิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการสอนท่ีจําเปนคืออะไร   ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเรียนรูท่ีมี
มุงหมายคืออะไร  ควรจะจบบทเรียนอยางไร   ควรประเมินผูเรียนอยางไร   กระบวนการวางแผน
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู  7  ขั้นตอน ท่ีสามารถนําออกไปใชในหองเรียนไดดังนี ้
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แผนภูมิท่ี  3  กระบวนการวางแผนพ้ืนฐาน 7 ขั้นตอน 
 
 
กระบวนการวางแผนท่ีจําเปนดังกลาวสามารถแสดงเปนลําดับขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี  1 เกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาท่ีจะสอน เนื้อหาสามารถกําหนดไดโดยการ
วิเคราะหผลการเรียนและคูมือหลักสูตร โดยการตรวจสอบหนังสือเรียนท่ีไดโดยการวิเคราะหผล
การเรียนและคูมือหลักสูตร โดยการตรวจสอบแบบเรียนท่ีไดรับการเสนอแนะ  หรือโดยการ
วิเคราะห  ความตองการของนักเรียน  ปกติความตองการของนักเรียนมักถูกกําหนดจากการประเมิน       
ความตองการของนักเรียน  ปกติความตองการของนักเรียนมักถูกกําหนดจากการประเมินการเรียน
ท่ีผานมาโดยศึกษาในขั้นท่ี  6 และจากการสังเกตการณเรียนในช้ันเรียนในระหวางบทเรียนตาง ๆ   
ท่ีผานมา 
 ขั้นตอนท่ี 2 เปนขั้นท่ีจะตองตัดสินใจวานักเรียนจะตองรูอะไร  และความพัฒนาเจตคติ
และคานิยมอะไรท่ีเกี่ยวกับเนื้อหานั้นส่ิงท่ีจําเพาะเหลานี้ถูกระบุในจุดประสงคของบทเรียน  และ
ความแสดงออกในรูปของพฤติกรรม หรืออีกนัยหนึ่งเปนการนําเสนอท่ีเราความสนใจ  จุดประสงค

ขั้นตอนที่ 1 และ 7 

กําหนดเนื้อหา 

กําหนดเนื้อหาใหม 
ขั้นตอนที่ 6 

วางแผนประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 

เขียนจุดประสงค 

ขั้นตอนที่ 5 

วางแผนจบ 

ขั้นตอนที่ 3 

วางแผนนําเขาสูวิชา 

ขั้นตอนที่ 4 

เลือกยุทธศาสตรการสอน 

การนําเสนอบทเรียน 
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ควรระบุอยางแนชัดวานักเรียนควรสามารถทําอะไรไดภายหลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบหนวยการ
เรียนรูแลว 
 ขั้นตอนท่ี 3 การนําเขาสูบทเรียน จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆเปน    
การกระตุนใหผูเรียนไดรับความสนใจ ใครอยากท่ีจะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ  
 ขั้นตอนท่ี 4  เปนการเลือกยุทธศาสตรการสอน เปนแบบแผนอยางหนึ่งจะตองเลือก
ยุทธศาสตรการสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และส่ิงแวดลอมของผูเรียนใหไดมากท่ีสุด การ
เลือกดังกลาวจะถูกกําหนดจากความรูของครูผูสอนท่ีผานมาเกี่ยวทฤษฎีการเรียนรูจากการสังเกตใน
ช้ันเรียนท่ีผานมา 
 ขั้นตอนท่ี 5 เกี่ยวของกับการจบการเรียนการจบตองวางแผนเพ่ือวาเนื้อหาของบทเรียน                  
มีความหมายและสามารถเขาใจไดอยางเต็มท่ี  ส่ิงดังกลาวหมายถึงการจบบทเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 6 ครูผูสอนจะตองพิจารณาวาไดประสบผลสําเร็จไดดีเพียงใด ครูผูสอนจะตอง
พิจารณาวาผูเรียนไดเรียนรูส่ิงจําเพาะท่ีครูผูสอนไดเขียนไวในจุดมุงหมายวาผูเรียนบรรลุหรือไม  
การเปนเมินไมใชเปนการจบของกระบวนการแตนําผลท่ีไดไปเริ่มตนใหมในขั้นท่ี 7 และ 1 
ตามลําดับการตรวจสอบทักษะกอนการจัดการเรียนรูและกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู
แสดงใหเห็นวาเปนความรบัผิดชอบท่ีสําคัญดังนี ้ตองทําการสังเกต เขียนจุดประสงคเลือกอุปกรณ
การจัดการเรียนรู  วางแผนเราความสนใจผูเรียนท่ีเหมาะสม  เลือกยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสม  วางแผนการจบกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  กําหนดและพัฒนาการ
ประเมินท่ีเหมาะสม   
 

การจัดการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับสาระท้องถิน 

 การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสาระทองถ่ินนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรูไวหลายแนวทางดวยกันคือ   
 สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2544:156-158) ไดเสนอวาการจัดการเรียนรูท่ีนําสาระ
ทองถ่ินสูช้ันเรียนไดอยางเหมาะสมนั้นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดเปนอยางดี  โดยเริ่มตั้งแตการบูรณาการสาระทองถ่ินเขาสูหลักสูตร
สถานศึกษาหรือท่ีเรียกวาหลักสูตรบูรณาการ(Integrate  Curriculum) คือหลักสูตรท่ีนําเอาเนื้อหา
และสาระการเรียนรูทองถ่ินเขามาหลอมรวมกันทําใหเกิดเอกลักษณในการจัดการเรียนรูของ
หลักสูตรโดยรวม  จากนั้นก็นํามาจัดการเรียนรูดวยวิธีการบูรณาการท่ีเรียกวา การเรียนรูแบบ             
บูรณาการ (Integrate Instruction ) คือการท่ีเนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของรายวิชา
และเนนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอกเนื้อหาของครู   ดังนั้นการจัดการเรียนรู
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แบบบูรณาการครูผูสอนจะตองเตรียมใหการสอนไดตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูท่ีมี
ความสัมพันธกับหลักสูตรไดดังนี ้
 

ตารางท่ี  1  ความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรบูรณาการ 
หลักสูตร การจัดการเรียนรู ้ ผลทีเกิดขึน 

บูรณาการ บูรณาการ ดีท่ีสุด 
ไมบูรณาการ บูรณาการ ดี 

บูรณาการ ไมบูรณาการ พอใช 
ไมบูรณาการ ไมบูรณาการ ตองปรับปรุง 

  
 จากตารางจะเห็นไดวาในกรณีท่ีมีการบูรณาการท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอน                         
ผลท่ีเกิดขึ้นยอมเปนส่ิงท่ีพึงประสงค ท่ีสุด ในขณะการบูรณาการไมเกิดขึ้นในเรื่องใดเลย                           
ผลท่ีเกิดขึ้นยอมไมเปนท่ีพึงปรารถนาและตองมีการปรับปรุง สําหรับการบูรณาการท่ีเกิดขึ้นเพียง
เรื่องเดียวโดยหลักการแลว  โดยหลักการแลวการบูรณาการการจัดการเรียนรูยอมมีความพอใจ
มากกวาการบูรณาการหลักสูตรเพียงอยางเดียวเพราะอยางนอยการจัดการเรียนรูก็ยังมีความสัมพันธ
กับผูเรียน   ดังนั้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการจึงเปนการเช่ือมโยงศาสตรหรือเนื้อหาสาระตาง 
ๆท้ังท่ีอยูในทองถ่ินหรือส่ิงท่ีผูเรียนตองรูเขาผสมผสานกัน เพ่ือใหเกิดความรูท่ีมีความหมาย มีความ
หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน 
 
 รัตนะ บัวสนธ (2535: 7) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือถายทอดกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ิน แบงออกเปน 2 วิธี คือ 
 1. ครูเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีนี้บทบาทการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยูภายใตการกระทําของครูซ่ึงเปนตามลักษณะของกิจกรรมท่ีไดจากการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินนั่นคือ ครูเปนตัวแทนของปราชญทองถ่ินทําหนาท่ีถายทอด 
 2. ปราชญทองถ่ินเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนท่ีโรงเรียนจะใหครูดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญา ก็เปล่ียนเปนปราชญทองถ่ินทําหนาท่ีเปนผูสอน
หรือครูแทน รวมท้ังใหปราชญทองถ่ินทําหนาท่ีประเมินผลการเรียนของนักเรียน โดยมีครูเปน
ผูดูแลสนับสนุนอยูวงนอกเทานั้น ท้ังนี้ตองพิจารณาเง่ือนไขความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและ
ความสะดวกของปราชญชาวบานดวยสรุปแนวทางในการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาใชในการจัด
เรียนการสอน สามารถกระทําได  2 รูปแบบคือ การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาสูผูเรียนในโรงเรียน 
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และการนําผูเรียนออกไปหาแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนผูวางแผนการ   
บูรณาการความรูในทองถ่ินใหเขากับการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  
 สําเนียง สรอยนาคพงษ (2535:28 อางถึงใน ศึกษา พลศรี.2550: 30 ) กลาวถึงการนํา
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอนไว ดังนี้ การเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินไมควรมองท่ีบุคคลหรือ
กิจกรรม แตควรมองท่ีระบบความคิดของชาวบาน การส่ังสมความรูศึกษาสภาพของชาวบาน การ
ส่ังสมความรูศึกษาสภาพของสังคม สภาพแวดลอมวามีปจจัย มีเหตุผล มีเกณฑอยางไร ท่ีจะทําให
เกิดความคิดนั้นพยายามวิเคราะหหาปจจัยรวมของประเด็นตางๆ และท่ีสําคัญมีการถายทอดและมี
การเรียนรูอยางไร ซ่ึงการศึกษาควรจะเขาไปจัดระบบการถายทอดของชาวบานโดยเฉพาะเนื้อหา
ขอมูลท่ีมีอยูแลวตามศูนยขอมูลทองถ่ินตางๆ ใหมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
สํารวจวามีเรื่องใดอยูบางตองหาขอมูลอะไรเพ่ิมเติมบาง รวมถึงการตรวจสอบขอมูลวามีความ
เช่ือถือเพียงใดแลวประมวลขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหเปนการสานตอ ชวยสืบทอดภูมิปญญา
ชาวบาน โดยพยายามใหเกิดความรวมมือกับองคกรตางๆ ท่ีทํางานพัฒนาและทํางานในหมูบาน 
สงเสริมใหชาวบานเขารวมในการศึกษาปญหาทองถ่ินทุกขั้นตอน เพ่ือใหเกิดกระบวนการ
ประสานงาน การแลกเปล่ียนความรูระหวางชาวบานดวยกันเอง หรือระหวางชาวบานกับ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาแลวกล่ันกรองวิเคราะหวิจัย พัฒนาใหเครือขายการเรียนรู 
(Learning Networks) เพ่ือนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนไดแก กําหนดจุดประสงค เนื้อหา 
วิธีสอน ผูเรียน สถานท่ีเรียน เครื่องมือท่ีใชในการเผยแพร เวลาเรียน การวัดประเมินผล ดังแผนภาพ
ประกอบ 
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ภาพประกอบท่ี  4  การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในกระบวนการเรียนรู 
ท่ีมา:  สําเนียง สรอยนาคพงษ  (2535: 29)  อางถึงใน ศึกษา พลศร.ี 2550: 30 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2542: 23) ไดใหความสําคัญในการนํากรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ินและภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียนการสอน โดยระบุไวในมาตร 23(3) 
ความรูเกี่ยวกับศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา และ
มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยนําประสบการณความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาว

สังคมไทย 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ระบบโรงเรียน สังคมโลก 
ความรูจากตางประเทศ 

จุดประสงค 

หลักสูตร 

เนื้อหา 

ผูเรียน 

วิธีสอน 

สถานท่ี 

สื่อการสอน 

ระยะเวลาท่ีใช 

การวัดและประเมินผล 

ความรูสมัยใหม หลักสูตรทองถิ่น 

ปราชญชาวบาน 
/ผูนําชุมชน 

ครู ผูสอน 

ชาวบาน นักเรียนในโรงเรียน 

โรงเรียน สภาตําบล/หมูบาน 

Feedback Feedback 
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มาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2540: 13) ไดสรุปแนวคิดในการนํา
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 
 1. โรงเรียนเปนผูนํากิจกรรม หรือเนื้อหาสาระท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินไปจัดการเรียนการ
สอนหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาในโรงเรียน ใหเด็กไดเรียนรูโดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
 2. โรงเรียนเชิญเจาของภูมิปญญาไดแก ปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาชาวบาน ชาง
เทคนิคชาวบาน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2542: 184-185) กลาวถึงการนํากรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ คือ จัด
ใหมีระเบียบขอบังคับวาดวยการใชหลักสูตรทองถ่ินในสถาบันการศึกษา โดยใหหลักสูตรมี
สถานภาพเทาเทียมกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกน เชน การจัดแบงกลุมประสบการณ กลุม
วิถีและกลุมภูมิปญญาไทย  รุง แกวแดง (2543: 230) ไดเสนอแนวทางการนํากรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไววา เพ่ือไมใหภูมิปญญาไทยสูญหายไปจากวิถีชีวิตของ
คนไทย กระบวนการท่ีจะทําใหภูมิปญญาไทยฟนคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็ คือ กระบวน
การศึกษาส่ิงท่ีเราตองชวยกันคิดก็คือจะนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินกลับสูระบบการศึกษาไทย 
โดยนําเอาวิธีการสอนท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน คือวิธีสอนเปนการสอนแบบตัวตอ
ตัวหรือเปนรายบุคคล วิธีสอนท่ีเปนการสอนดวยความรักเปนการสอนโดยการปฏิบัติและเปนการ
สอนจากของจริง 
 บันเทิง ทานะขันธ (2544: 48) ไดกลาวถึงการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใช
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. สํารวจขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ตลอดจน สถานท่ี แหลงความรู แหลง
วิทยาการในชุมชนในทองถ่ินแลวจัดเปนทําเนียบไวโดยจําแนกเปนสาขาองคความรู 
 2. นําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในระดับช้ันเรียน ระดับ
โรงเรียน หรือระดับทองถ่ิน โดยกําหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กําหนดคาบเวลา แนวการจัด
กิจกรรมการเรียน ส่ือวิธีการวัดประเมินผล แลเครื่องมือใหชัดเจน 
 3. นํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีไดในขอ 2 นํามาจัดทําเปนแผนการสอนรายคาบ 
โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม เพ่ือใหการวัดผลมีความชัดเจนตามไปดวย 
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 4. สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น โดยเนนใหนักเรียนไดรับความรู
และประสบการณในการเรียนใหมากท่ีสุด ใหผูเรียนสรางความตระหนัก และเกิดความภูมิใจในภูมิ
ปญญาไทยรูจักคิดวิเคราะห ตลอดจนการนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตไดเปนอยางด ี
 ภัทรวดี อุดมมนกุล (2546: 75) ไดกลาวถึงการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนไววา การนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน คือ 
การสรางคุณภาพของครูในสถานศึกษาการเชิญปราชญชาวบานมาสอนในโรงเรียน การใหผูเรียน
ออกไปเรียนรูชุมชน ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษานาจะนําไปใชเชนกัน สมหมาย 
สวางวัฒนารักษ (2546: 54) ไดกลาวถึงการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใชในการจัดการ
เรียนรูไวดังนี้ 
 1. โรงเรียนเปนผูนํากิจกรรมเนื้อหาสาระท่ีเปนกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 2. การนําส่ิงท่ีเปนองคความรูในทองถ่ินมาจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนออกไปสํารวจ
ขอมูลแลวนํามาจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนนําเอาความรูท่ีมีอยูในทองถ่ินมาสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาและจัดเปนพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
 3. การจัดกิจกรรมเพ่ือนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเขาสูกระบวนการเรียนรู ครูผูสอน
สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเขาสูกระบวนการเรียนรูได ดังนี้ 
  3.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับผูรูในทองถ่ิน 
  3.2 การใหนักเรียนไปฝกงานท่ีบานของผูรูหรือสถานประกอบการในทองถ่ิน 
  3.3 การเชิญผูรูในทองถ่ินมาสอนในโรงเรียน 
  3.4 การนําส่ิงท่ีเปนความรูเฉพาะเรื่องมาสอดแทรกในเนื้อหาท่ีสอน แลวจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือ และวิธีการวัดผล ประเมินผล ตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 
  3.5 ครูและนักเรียนสํารวจขอมูลในทองถ่ิน แลวนํามากําหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกัน 
  3.6 การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินขึ้นเพ่ืออนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน
เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา ครูและนักเรียนมีสวนรวมจัดทํา แลวครูจัดกระบวนการเรียนรูจาก
พิพิธภัณฑทองถ่ิน ใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเปนองคความรูของทองถ่ินกับวิทยาการ
สมัยใหม 
  3.7 ครูเขียนแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาต ิ(2542: 21-22) กลาวถึงการนํากรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินสูการเรียนการสอน มีกิจกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหหลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนว
ดําเนินการและการวัดผล การประเมินผลและการติดตามผล วามีสวนใดบางท่ีกําหนดเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับชุมชนหรือทองถ่ิน 
 2. ศึกษาคําอธิบายงานตางๆ วิเคราะหเนื้อหาสาระท่ีจะตองจัดใหนักเรียนไดรูกิจกรรมการ
เรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละงาน แลวพิจารณาเนื้อหาสาระใดมี
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีควรใหนักเรียนไดเรียนรู 
 3. ออกแบบเก็บขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีจะนํามาใชในการวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.การสํารวจและบันทึกขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 5. จัดทําแฟมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมีกิจกรรมท่ีควรดําเนินการดังนี้ คือ 
  5.1 พิจารณาวาถาจะเก็บรวมรวมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินตามท่ีวิเคราะหได
จากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร มีขอมูลสําคัญๆ อะไรบางท่ีควรใหนักเรียนศึกษา 
  5.2 สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  5.3 วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  5.4 นํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาจัดทําแฟมขอมูล  
 6. ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายทุกงาน ในกลุมสาระฯและจัดทํากําหนดการสอน 
 7. เตรียมการสอน โดยการเขียนแผนการสอนกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีมีสาระสําคัญ 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 
 8. สอนตามแผนการสอนท่ีเตรียมไว 
 9. วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู ตามแผนการสอน และบันทึกผลการ
ประเมินสะสมไว เพ่ือสรุปผลการประเมินจัดระดับคุณภาพปลายภาคเรยีน 
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  (Backward  Design) 
 การออกแบบการเรียนรู (Instructional Design) Wiggins Grant and McTighe  (1998:86)  
เพ็ญนี  หลอวฒันพงษา (มปป.:1) (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 :7-36)  ไดกลาวรายละเอียดของการ
ออกแบบการเรียนรูไปสูเปาหมายการเรียนรูท่ีตองการ รวมท้ังออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลเพ่ือ
ยืนยันวาผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีเทียบเคียงไวหรือไม การออกแบบตาม
แนวทาง Backward Design เปนวิธีการหนึ่งท่ีมุงเนนใหผูสอนเปนผูชํานาญออกแบบหลักสูตร  การ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัยปญหาและความตองการของผูเรียน 
เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน และเม่ือผูเรียนบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว จะตองมีหลักฐานการเรียนรูท่ีสามารถสะทอนผลวา ผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจใน
ตามมาตรฐานการเรียนรูไวจริง ผูสอนจึงตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูและหลักฐานแสดงผลการ
เรียนรูใหชัดเจนเสียกอน จึงคอยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เปาหมายท่ีพึงประสงค  วิธีการนี้สรางความม่ันใจไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีปรากฏอยางแทจริง ตามรายละเอียดดังนี ้
 1. แนวการจัดการเรียนการสอน  
  1. ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตาม     
มาตรา 22  
  2. ตองยึดถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
  3. ตองสงเสริมใหผูเรียนแตละคน สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  
  4. ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู  และสงเสริม          
การเรียนรูบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละชวงวัยการศึกษา  
 2. แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
  2. ฝกฝนทักษะการคิด กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและการ
ประยุกต ใชความรู เพ่ือปองกันและแกไขปญหาของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได  
  3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน          
ทําเปน แกปญหาเปน เกิดนิสัยรักการอาน และการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  
  4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระเรียนรูดานตางๆ ใหสมดุลกัน มุงปลูกฝง 
คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา  
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 3. แนวการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
  1. กําหนดช่ือหนวยการเรียนรู สะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญของการเรียนรูในแตละ
หนวย  
  2.  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ท่ีเปนเปาหมายการเรียนรูและเกณฑใน          
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนของหนวยนั้นๆ  
  3. กําหนดสาระสําคัญของหนวยการเรียนรู  ครอบคลุมท้ังสาระหลักและทักษะ
กระบวนการ ท่ีบงบอกวาผูเรียนตองรูอะไร และสามารถปฏิบัติอะไรไดบางในหนวยนั้นๆ  
  4. ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะตาม มาตรฐานการเรียนรูท่ีระบุไวในหนวย รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย  
   4.1 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน เพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน  
   4.2 กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐาน   
การเรียนรู  
   4.3 กิจกรรมรวบยอด เพ่ือแสดงวาผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตามมาตรฐาน          
ท่ีกําหนดไว  
  5. ออกแบบช้ินงานหรือภาระงาน เพ่ือสะทอนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนวา        
มีความรู และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูอยูในระดับใดบาง  
  6. กําหนดวิธีการประเมินผล และเกณฑการประเมินท่ีครูและผูเรียนชวยกันกําหนด 
รวมท้ัง ออกแบบเครื่องมือวัดผลท่ีสอดคลองกับวิธีการประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน  
  7. กําหนดเวลาเรียนโดยระบุจํานวนช่ัวโมงท่ีใชตามจริงของแตละหนวย  
  8. กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยใชรูปแบบ Rubric Assessment                   
เพ่ือจําแนกระดับคุณภาพและความสําเร็จในการเรียนของผูเรียนแตละคนใหชัดเจน  

 4. คุณลักษณะของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีด ี 
  1. มีการกําหนดผลการเรยีนรูของผูเรียนท่ีเนนการคิดวิเคราะห และการประยุกตใช
ความรู ไดเหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรู  
  2. มีการกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนเนนความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน
แตละคน  
  3. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนไดสะทอนความรูความสามารถของ
ตนเองตามขอกําหนดในผลการเรียนรู  



43 
 

  4. มีการออกแบบการประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับผลการ
เรียนรูท่ีระบุไว  
  5. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย แสดงกระบวนการเรียนรูท่ีใช
อยางชัดเจน  
  6. กิจกรรมการเรียนรูสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาพฤติกรรมดานตางๆ ตามท่ี
บงช้ีไวในผลการเรียนรู  
  7. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห                 
คิดสังเคราะห สามารถคิดประยุกตและคิดริเริ่มสรางสรรคไดเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของ
ผูเรียน  
  8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินชุมชน และจิตวิทยา
การเรียนรู ของผูเรียน  
  9. ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและเกณฑการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู  
  10.  มีการนําหนวยการเรียนรูไปใชจริง และมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูจน
เกิดผลกับผูเรียนตามท่ีคาดหวังจริง  
  11.  มีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรูอยางเปนระบบ และสามารถใชส่ือ
แนะนํา  ความรูใหเพ่ือนครูทดลองใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูไดจริง   
 5. วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Unit Design)  
 หลักการสําคัญของการออกแบบหนวยการเรียนรูตามแนวทาง Backward Design จะเนน
ความสําคัญไปท่ีเปาหมายการเรียนรู และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด โดยผูเรียน
ตองเกิดความเขาใจท่ีติดตัวอยางยั่งยืน (Enduring Understanding) ท้ังนี้ผูสอนตองมีความสามารถ    
ในการออกแบบลําดับขั้นการเรียนรูท่ีจะพัฒนาผูเรียนไปสูจุดหมายท่ีพึงประสงคไดอยางแทจริง  
 กอนลงมือจัดทําหนวยการเรียนรูแตละหนวย ผูสอนตองวางแผนไวลวงหนาตามประเด็น
ความคิดท่ีสําคัญตอไปนี ้ 
 1. ผูเรียนควรเริ่มปฏิบัติการเรียนรู และดําเนินการเรียนรูตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหนวย 
อยางไรบาง  
 2.  ผูเรียนจําเปนตองมีพ้ืนฐานความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูอะไรบาง ท่ีจะนํา
ผูเรียนไปสูความสําเร็จในการสรางองคความรูหรือประสบการณการเรียนรูใหม  
 3. ผูสอนจะดําเนินการอยางไรใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรู ทักษะและกระบวนการเรียนรู 
เพียงตอการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
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 4. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูในแตละหนวยจบส้ินแลว ผูเรียนตองรูอะไร และสามารถ
ทําอะไรไดบางตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังมาตรฐานระดับชวงช้ัน และ
ระดับรายช้ันป  
 5. ผูสอนจะทราบไดอยางไรวา ผูเรียนแตละคนไดรูส่ิงนั้นและสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆ ได 
มีรองรอยหลักฐานและภาระงานอะไรบางท่ีใชเปนเครื่องมือประเมินผลอยางหลากหลาย  
 6. ผูสอนจําเปนตองทําอะไรบาง เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดองคความรู
ตามท่ีตองการ โดยออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดลําดับแผนการเรียนรูใหชัดเจน พรอมท้ังระบุ
รูปแบบขั้นตอนกิจกรรมและแหลงการเรียนรูท่ีจําเปนตองใชในการจัดประสบการณแกผูเรียน  
 7. ผูสอนควรทําอะไรบาง ถาผูเรียนยังไมรูในส่ิงท่ีควรรู หรือไมสามารถปฏิบัติไดตาม 
เง่ือนไขท่ีกําหนด เชน จัดการสอนซํ้า ซอมเสริมเฉพาะกลุม หรือออกแบบส่ือการเรียนรูใหม                 
เปนตน  
 การวางแผนวิเคราะหประเด็นเหลานี้ไวลวงหนา พรอมท้ังดําเนินการออกแบบกิจกรรม                         
การเรียนรู ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดประเมินผล และจัดเตรียมทรัพยากรตางๆ 
ท่ีเปนปจจัยเสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียน จะชวยใหผูสอนประสบความสําเร็จ ในการจัดการ
เรียนการสอน และท่ีสําคัญ ผูเรียนแตละคนจะมีรองรอยหลักฐานช้ินงานแสดงผลการเรียนรู                                 
ท่ีชัดเจน ซ่ึงสะทอนระดับความรู ความสามารถตามเปาหมายท่ีผูสอนกําหนดเกณฑไว เปนท่ี
ยอมรับไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามพฤติกรรมบงช้ีในมาตรฐานการเรียนรูจริง  
 6. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  
  การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับตามขอเสนอ Grant Wiggins and  Jay McTighe 
(1998:86 ) แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ  
 ขันตอนที 1 กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู (Indentify desired goals) ผูสอนตอง
วิเคราะหคําหรือวลีท่ีสําคัญตามท่ีบงบอกไวในมาตรฐานสาระการเรียนรูของรายวิชาท่ีนํามา
ออกแบบ และตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา มาตรฐานการเรียนรูแตละขอ รวมท้ังจุดมุงหมาย
สําคัญของรายวิชานั้นๆ ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู มีความเขาใจและเกิดทักษะหรือเจตคติในเรื่อง
ใดบาง โดยตั้งคําถามสําคัญ (Essential Questions) เพ่ือกําหนดเปนกรอบความคิดหลักวา เม่ือจบ
หนวยการเรียนรูแลว 
 1. ผูเรียนควรรูอะไร และมีความเขาใจในหัวขอความรูหรือสาระการเรียนรูเรื่องใดบาง  
 2. ผูเรียนควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดบาง จนเปนพฤติกรรมติดตัว
คงทน หรือเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค  
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 3. สาระสําคัญท่ีควรคาแกการเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ไดแกเรื่อง 
อะไรบาง เพ่ือจะชวยใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพท้ังการทํางานหรือการเรียน ตอในชวงช้ันท่ี
สูงขึ้น  
 4. ผูเรียนควรมีความรูและเกิดความเขาใจท่ีลุมลึกยั่งยืน เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางท่ีจะ   ติด
ตัว ผูเรียนและสามารถนําไปบูรณาการเช่ือมโยงกับประสบการณในชีวิตประจําวันได อยางมี
ประสิทธิภาพ  
 5. ผูเรียนควรเรียนรูในสภาพจริงและ/หรือจัดทําโครงงานตามสาระการเรียนรูใดบาง ท่ี
จะเกิดประโยชนสูงสุด  
 ขันตอนที 2 กําหนดหลักฐานและวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู (Determine Acceptable 
Evidence) ระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเนนการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรูรวบยอด 
(Performance Assessment) เพ่ือประเมินวาผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเปนผลมา
จากการมีความรูความ เขาใจตามเกณฑท่ีไดกําหนดไวในเปาหมายหลักของการจัดการเรียนรูไดจริง
หรือไม ท้ังนี้ผูสอนควร ดําเนินการวัดประเมินผลกอนเรียน ในระหวางเรียน และเม่ือส้ินสุด        
การเรียน โดยใชเครื่องมือการวัดประเมินผลยอยๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบกับการรวบรวมหลักฐานรองรอยของการเรียนรูท่ีผูเรียนแสดงออกอยางครบถวน เชน  
 1. การใชแบบทดสอบยอยๆ  
 2. การสังเกตความพรอมทางการเรียน  
 3. การสังเกตการทํากิจกรรม การตรวจการบาน  
 4. การเขียนบันทึกประจําวัน (Learning Log)  
 5. การสะทอนผลจากช้ินงานตางๆ เปนตน  
 ขอพึงระมัดระวัง คือ การกําหนดหลักฐานของการเรียนรูท่ีเกิดกับผูเรียนนั้น ตองเปน
หลักฐานท่ีบงช้ีไดวา ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวดวยวิธีการประเมิน
อยางหลากหลาย และมีความตอเนื่องจนจบส้ินกระบวนการเรียนรูท่ีจัดขึ้น และหลักฐาน             
การประเมินตองมีความเท่ียงตรง เอ้ือตอการเรียนรูตามสภาพจริงของผูเรียน ผูสอนจึงควร
ตรวจสอบหลักฐานการเรียนรูกับวิ ธีการวัดประเมินผลวามีความสอดคลองสัมพันธกับ                  
ผังการประเมิน : เพ่ือตรวจสอบรายการหลักฐานการเรียนรูและวิธีการวัดและประเมินผล หรือไม 
ตามผังการประเมินดังนี ้
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ตารางท่ี  2   การวเิคราะหการประเมินการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ 
 

วิธีการประเมิน 
 
หลักฐานการเรียนรู  

เครื่องมือประเภทแบบทดสอบ/ใบงาน เครื่องมือประเภทช้ินงาน/ภาระงาน/รองรอย 
การเลือกคําตอบ

ที่ถูกตอง 
การตอบอยาง

สั้นๆ 
การเขียน                

แบบอัตนัย 
การปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน 

การปฏิบัติใน
ชีวิตจริง 

การสังเกตอยาง
ตอเนื่อง 

ความเขาใจที่คงทน 
-ความรู(K) 
-ทักษะ/กระบวนการ(P) 
-คุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

      

ทักษะการเรียนรูเฉพาะวิชา       
ทักษะการเรียนรูรวมวิชา       

 
  
 ขันตอนท ี 3  วางแผนการจัดกิจกรรมและเสริมสรางประสบการณการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู และมีหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ผูสอนควรวางแผนการเรียน                
การสอน ตามประเด็นตอไปนี ้ 
 1. ผู เรียนจําเปนตองมีความรูและทักษะพ้ืนฐานอะไรบางจึงจะชวยใหผู เรียนเกิด          
ความเขาใจหรือมีความสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  
 2. ผูสอนจําเปนตองจัดกิจกรรมอะไรบางจึงจะชวยพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายดังกลาว  
 3. ผูสอนควรใชส่ือการสอนอะไรบางท่ีจะชวยกระตุนผูเรียนและเหมาะสมกับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูขางตน  
 4. การกําหนดขอบขายสาระการเรียนรู รูปแบบกิจกรรม และส่ือการเรียนรูมีความ 
สอดคลองกันหรือไม จะชวยสงผลตอการวัดประเมินผลไดชัดเจนหรือไม ผังการประเมิน : เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรม ส่ือและการประเมินผลการเรียนรู    
 

 ข้อควรคํานึงถึงในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 1. การกําหนดขอบขายสาระการเรียนรูท่ีมีคุณคาท่ีผูเรียนจะตองทําความเขาใจอยางลึกซ้ึง
นั้นควรเปนสาระท่ีสัมพันธกับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของ เขตพ้ืนท่ี และ
เปาหมายการจัดการเรียนรูท่ีระบุไวในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
พ.ศ. 2544  
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 2. ควรเปนสาระการเรียนรูท่ีผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูในสภาพจริง (Authentic Learning) 
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
ดวยการลงมือจัดทําโครงงานตามความถนัดและความสนใจ  
 3. หลักฐานแสดงความเขาใจอยางยั่งยืนคงทน (Enduring Understanding) ของผูเรียน
ตอง มีความตรงประเด็น มีความเท่ียงตรง และความเช่ือม่ันสูง อันเกิดจากการวัดประเมินผล ตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) ดวยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชา  
 4. ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการ
สอน ท่ีผานกระบวนการวิจัยทดลองใชอยางไดผลมาแลว และเปนกระบวนการท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   
ความสนใจ และความเปนเลิศของผูเรียน    
 

การจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน 

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุธศักราช 2551  มุง
สงเสริมการใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือถายทอด     
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีแทจริง  ชัชวาล ทองดีเลิศ (2547: 19) กลาววาตองนําไปใชในชีวิตจริงได  ซ่ึง
กระบวนการสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติและเปนการเรียนรูมากกวารูปแบบ คือตองพยายามไปใหลึกถึง
จิตวิญญาณหรือตัวคุณคา โดยหลักสูตรสถานศึกษามีจุดมุงหมายจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตมุงสงเสริม
คุณภาพของพลเมืองใหสามารถนําความรูท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข มีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาในศิลปวิทยาการ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความรักความผูกพันในทองถ่ินประกอบกับมีความรับผิดขอบตอตนเอง 
ครอบครัว ทองถ่ินและประเทศชาต ิ การนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียน
การสอน หมายถึง การนําคตินิยม ความเช่ือหรือหลักการพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการส่ังสมและสืบทอด
กันมาแตบรรพกาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และจริยธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญ 
ความงดงาม และความเปนระเบียบแบบแผนท่ีเคยยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา หรือวิธีการ การ
ประกอบอาชีพในทองถ่ินท่ีบรรพบุรุษเคยทํากันมากอนอยางตอเนื่อง หรือเปนเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีชาวบานเกิดขึ้นเอง ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรมาใหนักเรียน
ไดเรียนรูตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงมีนักวิชาการและผูรู ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
นํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาใชในกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะท่ีตางกันดังนี้  
 ประเวศ   วะสี (2536: 16) ไดเสนอแนะแนวทางการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมาสู
ระบบการศึกษาดังนี้ 
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 1. รัฐบาลประกาศนโยบายใหระบบการศึกษาท้ังหมด ศึกษา คนควา เรียนรู และ
ทะนุบํารุงภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําหนังสือพิมพและส่ือในรูปอ่ืนๆ ท่ีวาดวยภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหมีจํานวนมากและคุณภาพเหมาะสม และใหนํามาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
 3. สงเสริมและสนับใหระบบการศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  และมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึง
จะทําใหเกิดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินขึ้นมาเต็มไปหมด ทําใหการรับ รูของระบบการศึกษา
สมบูรณขึ้น อันจะมีผลกระทบตอความรูสึกและพฤติกรรมของธรรมชาติอยางสําคัญ 
 4. ใหมีการสรางตําราทองถ่ิน ทุกวันนี้โรงเรียนใชตําราท่ีแตงไปจากสวนกลางเปนใหญ
ควรเปดโอกาสใหครูท่ีอยูในทองถ่ินสรางตําราจากความรูทองถ่ินดังกลาวในตอนตนๆ แลวก็จะห็น
ไดชัดเจนวาระบบการศึกษาของชาติตองใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น และทําใหชาติ
พลังความรูจากของจริงขึ้นท่ัวประเทศ 
 5. ปรับโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนอยางนอยสวนหนึ่งใหเปนโรงเรียนชุมชน โดยทํา
หนาท่ี 3 อยาง คือ 
  5.1  ศึกษาใหเขาใจชุมชนตามท่ีกลาวมาในขอ 3 
  5.2 เปนศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาชุมชน 
  5.3 ใหการศึกษาทุกรูปแบบเพ่ือชุมชน จากหนวยงานราชการอ่ืนๆ จากภาคธุรกิจ 
และจากองคกรพัฒนาเอกชน เขามาใชเพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูขึ้นท้ังประเทศ 
 6. ปรับระบบการศึกษาท่ัวไปรวมท้ังมหาวิทยาลัยดวยใหเปนการศึกษาท่ีสรางรากฐาน
ของความเปนมนุษยท่ีแทจริง โดยศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม ส่ิงแวดลอมอยางมี
บูรณาการและโดยเรียนจากประสบการณ ความเปนจริงในสังคมไทย การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เขาไปในการศึกษาท่ีเปนรากฐานของความเปนมนุษย  
 7. การกระทําดังกลาวขางตนตองการความคลองตัว รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุน
ท่ัวไป ใหหนวยงานตางๆ ตัดสินใจการใชเอง สวนรัฐประเมินผลงานและตรวจสอบความถูกตอง 
 8. สงเสริมกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการและสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน ส่ิงท่ี
ตองกลาวขางตนหลายอยางทําใหยาก ดวยโครงสรางการบริหารอยางเปนทางการ ใหทุกระดับ ควร
สงเสริมใหใชกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการ (Nonformula  Mechanism) คืออยูปฏิบัติงาน 
ตางสังกัดรวมกันในรูปกลุม หรือชมรมหรือรูปอ่ืนท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงจะทําใหมีอิสระ คลองตัว มี
ความตอเนื่อง และมีพลังมากกวารัฐบาลควรจัดงบอุดหนุนองคกรพัฒนาเอกชนใหทําการสงเสริม
การศึกษากับภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชนจะชวยเช่ือมตอระหวางชุมชนกับหนวยงาน
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ของรัฐใหดีขึ้นและชวยสานใหเกิดความตอเนื่องในหนวยงานของรัฐเอง ภาคธุรการควรใชทุน
ทรัพยสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน หรือจัดตั้งมูลนิธิหรือสถาบันในรูปเอกชนเพ่ือสงเสริม
การศึกษาคนควา ใหมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษาไทย 
 9. การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน โดยประสานกับจังหวัด ศูนยวัฒนธรรม
จังหวัด ศูนยวัฒนธรรมอําเภอทุกแหง ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลดานภูมิปญญาชาวบานท่ีมี
อยูมากมายหลากหลายตามหมูบานท่ัวประเทศอยางจริงจัง โดยการเดินทางไปสืบคน 
 10. สอบถามขอความรวมมือจากชาวบานเพ่ือใหไดขอมูลมา และวิเคราะหจัดระบบแลว
จัดพิมพในรูปของส่ือเอกสารหรือเผยแพรอ่ืนๆ สําหรับการศึกษา สงเสริมเผยแพร คนควาและวิจัย
ในระดับลึกตอไป 
 11. การศึกษา คนควา วิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท เพ่ือใหเกิดองคความรูในเหงาพ้ืนเพของภูมิ
ปญญาในแตละดาน ในแตละทองถ่ินอยางแทจริง ท้ังนี้โดยการเนนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
Action Research) เปนพิเศษ 
 12. สงเสริมเผยแพร โดยการรวบรวมองคความรูท่ีเหมาะสมแลวเลือกสรรอยางพิถีพิถัน
ระมัดระวังท่ีเหมาะสมในแตละประเด็น แตลักษณะนํามาจัดทําส่ือเพ่ือทําการเผยแพรทางมวลชน
ทุกสาขาตามโอกาสอันเหมาะสม โดยมีเปาหมายเผยแพรในประเทศเพ่ือสงเสริมใหชาวบานนําวาม
รูภูมิปญญาชาวบานเหลานั้นไปสืบทอดปรับปรุงใหสมสมัย สวนการเผยแพรไปสูตางประเทศ
เพ่ือใหเห็นถึงศักดิ์ศรีอันดีงามของปราชญชาวบานไทย และเกียรติภูมิของชาวบานไทย และ
เกียรติภูมิของชาติไทยเปนสําคัญ 
 13. การสนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยการยอมรับในความมีภูมิปญญาของ
ชาวบาน ไมดูถูกดูแคลนวาเขาโงเงา ยอมรับในศักยภาพของชาวบานใหเปนตัวอยางของตัวเองใหมี
อิสระสามารถตัดสินใจไดเองอยางมีศักดิ์ศรี  เลิกบงการ เลิกครอบงําชาวบาน โดยการยกยอง
ชาวบานใหกําลังใจในผลงานท่ีเคาคิดเคาทํา เปนการสงเสริมแรงใหเคามีความเช่ือม่ันวาเคามี
ความสามารถในการชวยตนเองไดอยางเหมือนอดีตท่ีผานมา ผูสนับสนุนตองเดินทางไปฟง
ชาวบานพูด ไปศึกษาความรูกับชาวบาน ไปรวมทํางานกับชาวบาน ชวยเหลือสนับสนุนในกิจกรรม
ท่ีชาวบานคิด ชาวบานทําดวยความเคารพ 
 14. การประสานแผนเพ่ือสรางเครือขายการดําเนินงาน โดยการประสานงานกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการรวมมือกันไปศึกษาขอมูล หาความรูดานภูมิปญญา
ชาวบานจากปราชญชาวบานแลวสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
ประสบการณซ่ึงกันและกันของชาวบานแลวสรางเครือขายใหมีการเช่ือมโยง สืบทอด ปรับปรุง 
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รวมผนึกกําลังแบงงานกันทํา ตามศักยภาพของปราชญแตละทองถ่ินแตละดาน โดยหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปรีชา ทุติยาภรณ  ( 2548: 29; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(2547: 42 - 43) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูเพ่ือนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินสูสถานศึกษา
ควรมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1.1 ใหนักเรียนเสนอช่ือ บุคคล อาชีพหรือสถานประกอบการภายในทองถ่ินท่ี
นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงท่ีนําเสนอ 
  1.2 แสดงเหตุผลในการเลือกส่ิงท่ีตองการเรียนรู 
  1.3 บันทึกรายช่ือส่ิงท่ีตองการเรียนรูไว 
  1.4 รวมกันคิดวิธีการในการเรียนรู 
 2. วางแผนการเรียนรู 
  2.1 ใหนักเรียนท่ีสนใจเรื่องเดียวกันเขากลุมดวยกัน และชวยกันวางแผนการเรียนรู
กําหนดวิธีการเรียนรูเชน การรวมสังเกตการณ การดูการสาธิต การทดลอง ปฏิบัติ การสัมภาษณการ
ใชแบบสอบถาม ฯลฯ 
  2.2 วางแผนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  โดยกําหนดงานท่ีตองทํา กําหนดคน
รับผิดชอบและกําหนดเวลา 
  2.3 นําแผนการเรียนรูปรึกษาครู 
 3. ปฏิบัติการเรียนรูตามแผน 
  3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนด 
  3.2 บันทึกผลการเรียนรูไว 
 4. นําเสนอผลการเรียนรูหรือแสดงผลงาน 
  4.1 นักเรียนนําความรูและประสบการณท่ีได เสนอตอครูและแลกเปล่ียนระหวาง
เพ่ือน 
  4.2 แสดงผลการเรียนรูไวท่ีปายนิเทศประจําหอง 
  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและกําหนดเปนขั้นตอน 5 ขั้นตอน โดย
ใชช่ือวา “การจัดการเรียนรูแบบ  5ส”  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 1. ขั้นสังเกต  ซ่ึงเปนขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเปนขั้นตอนท่ีนักศึกษาตองใชทักษะการวิเคราะหและสังเกตเพ่ือการวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัด 

 2. ขั้นสํารวจ  เปนขั้นตอนการสํารวจกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน และศึกษา
รายละเอียดเพ่ือนํามาบูรณาการกับสาระการเรียนรูแกนกลาง 

 3. ขั้นสรางสรรค เปนขั้นตอนท่ีนักศึกษาไดออกแบบหนวยการเรียนรู และการ
เขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  

 4. ขั้นสอน  เปนขั้นท่ีนักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูท่ีออกแบบไวไปใชในการ
สอนในโรงเรียน 

 5. ขั้นสรุปผล  นักศึกษารวมกับผูวิจัยประเมินผลการดําเนินการบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุง ตอไป  
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5.  ประมวลการสอน  

รายวิชา  462  201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ ศึกษาศาสตร 

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป 

1.   รหัสและชือรายวิชา 

 462 201  การพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum Development) 
2.   จํานวนหน่วยกิต     

  3 หนวยกิต (2-2-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีสอน   เปนวิชา บังคับวิชาชีพคร ู
4. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน   

 อาจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
5.   ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

  ภาคการศึกษา ตน   ปการศึกษา 2554 
6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 - 
7.  สถานทีเรียน 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
8.  วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

  พฤษภาคม  2553 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  สามารถบอกความหมาย  ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรได 
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  1.2  สามารถอธิบายพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรได 
1.3  สามารถระบุถึงผูท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได 
1.4   สามารถอธิบายถึงทฤษฎีแนวคิดท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตรได 
1.5   สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได 
1.6   สามารถอธิบายองคประกอบตางๆของหลักสูตร และมาตรฐานของหลักสูตรได 
1.7   สามารถวิเคราะหกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได 
1.8   สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ินได 
1.9   สามารถใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนได 
1.10   สามารถวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได 
1.11   สามารถอภิปรายปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 
 

หมวดที 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.   คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมายความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร ผูมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน การใชหลักสูตร 
การวิเคราะหและการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 2.   จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

 

สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3.35 ช่ัวโมง/สัปดาห - 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 
3.  จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีจะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

  ความรับผิดชอบตอตนเอง  และงานท่ีไดรับมอบหมาย  มีวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  ตลอดจนมี
ใฝรูใฝเรียนตอการพัฒนาตนเอง  
 1.2 วิธีการสอน 

  สอนโดยวิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายความมีวินัย  ความซ่ือสัตยซ่ือสัตยสุจริต    
  ใหปฏิบัติงานศึกษา หลักการ  รูปแบบ  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู  การฝกปฏิบัติ
รวมกันเปนกลุม และรายบุคคล  

1.3 วิธีการประเมินผล 

  สังเกตพฤติกรรมการมาเรียน 
  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
2.  ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

1.1  ความหมาย  ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรได 
  1.2  พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรได 

1.3 ผูท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได 
1.4   ทฤษฎีแนวคิดท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตรได 
1.5   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรได 
1.6   องคประกอบตางๆของหลักสูตร และมาตรฐานของหลักสูตรได 
1.7   กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได 
1.8   จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ินได 
1.9   ใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนได 
1.10   วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได 

  1.11  อภิปรายปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 
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 2.2 วิธีการสอน 

 1.การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 2.การบรรยาย การอภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ 
 3.การศึกษาแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 
 4.การรายงานผลการศึกษางานวิจัยรายบุคคลและกลุมยอย 
 5.การปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

  1. การทดสอบยอย 
  2. การทดสอบกลางภาค  ปลายภาคเรียน 

             3. รายงานพัฒนาหลักสูตร 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

             การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  การวิเคราะหหลักการ  แนวคิด  
ทฤษฎี รูปแบบ  การจัดการหลักสูตร  การศึกษาประเด็นของปญหาในการพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาหลักสูตร 

3.2 วิธีการสอน 

1.การสอนแบบการวิเคราะห 
 2.การสอนกระบวนการปฏิบัติ 
3. การแสดงความคดิเห็น 
4.การนําเสนอหนาช้ันเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

การนําเสนองานหนาช้ันเรียน 
การนําเสนอรายงานผลการศึกษา  

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา  

              - พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
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 - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
 - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายครบถวนและ 
สงงานตามกําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 

              - มอบหมายงานกลุม  และงานรายบุคคล  ในการศึกษาคนควา 
 - กิจกรรมกลุมในการวิเคราะห  อภิปราย  ประเด็นตางๆ  

4.3 วิธีการประเมินผล 

              - ประเมินจากผลการสังเคราะหงาน  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
 - ประเมินรายงานการสังเคราะห  ท่ีไดจากการศึกษาคนควาและการปฏิบัติ   
            - ประเมินเขารวมทํางาน  การแสดงความคิดเห็น การชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานกลุม 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

              - พัฒนาทักษะในการส่ือสาร ท้ังการพูด การฟง  การอาน การเขียน โดยการอภิปราย การ
ทํารายงาน 
การนําเสนอผลการศึกษาคนควางานการพัฒนาหลักสูตร 
 - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห การพัฒนาหลักสูตร 
 - พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล  การใชโปรแกรมตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
              - ทักษะในการนําเสนอ  การรายงาน โดยใชเทคนิควิธีการ  เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

             - มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงวิทยาการตางๆ  และทํา
รายงานการพัฒนาหลักสูตร โดยอางอิงขอมูลและแหลงท่ีมา  
 - นําเสนอผลการศึกษาคนควา  ผลงาน  โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

             - ประเมินจากรายงานการสังเคราะหวิจัย ท่ีใหศึกษาคนควาดวยตนเอง แหลงขอมูลท่ี
ศึกษา 
           - ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย  และวิธีการอภิปราย 
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หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน   

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สือทีใช้(ถ้ามี) 
ผู ้สอน 

1 หลักสูตร : ความหมาย  ความสําคัญ 
องคประกอบของหลักสูตร  ประเภท
ของหลักสูตร และพัฒนาการของ
หลักสูตร 

บรรยายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551/หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  
ตัวช้ีวัด 

บรรยาย และอภิปรายตาม
หัวขอท่ีกําหนด 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

3 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรดานปรัชญา  
จิตวิทยา  สังคม  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และดานอื่นๆ 

นักศึกษานําเสนองานพื้นฐาน
การพัฒนาหลักสูตรท้ัง 4 กลุม 
และรวมกันอภิปรายและสรุป
ความรู 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

4 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร(ตอ) นักศึกษานําเสนองานพื้นฐาน
การพัฒนาหลักสูตรท้ัง 4 กลุม 
และรวมกันอภิปรายและสรุป
ความรู 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

5 ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
และสภาพปญหาของการพัฒนา
หลักสูตรและการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

6 ทฤษฎีหลักสูตร แนวคิด รูปแบบ  
ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของ
นักวิชาการไทยและตางประเทศ 
 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
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แผนการสอน (ตอ)   

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สือทีใช้(ถ้ามี) 
ผู ้สอน 

7 ทฤษฎีหลักสูตร แนวคิด รูปแบบ  
ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของ
นักวิชาการไทยและตางประเทศ(ตอ) 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

8 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การวิเคราะหมาตรฐานหลักสูตร 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ 
และใหแบงกลุมยอยวิเคราะห
มาตรฐานและตัวช้ีวัด รวมท้ัง
องคประกอบอื่นๆในหลักสูตร
สถานศึกษา 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

9 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(ตอ) 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ 
และใหแบงกลุมยอยวิเคราะห
มาตรฐานและตัวช้ีวัด รวมท้ัง
องคประกอบอื่นๆในหลักสูตร
สถานศึกษา 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

10 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น   

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ 
และใหแบงกลุมยอยระบุ
จุดเนนของทองถิ่น เพื่อนํามา
จัดทําหลักสูตร 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

11 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับควมตองการของทองถิ่น  
(ตอ) 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ 
และใหแบงกลุมยอยระบุ
จุดเนนของทองถิ่น เพื่อนํามา
จัดทําหลักสูตร 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

12 การนําหลักสูตรไปใช นําหลักสูตรไปใชใน
สถานศึกษา 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

13 การนําหลักสูตรไปใช(ตอ) นําหลักสูตรไปใชใน
สถานศึกษา 

อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

14 การประเมินผลหลักสูตร : แนวคิด 
ทฤษฎี และรูปแบบ 

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 



59 
 

แผนการสอน (ตอ)  

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สือทีใช้(ถ้ามี) 
ผู ้สอน 

15 การประเมินผลหลักสูตร (ตอ) บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
16 ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา

หลักสูตร 
บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

 รวม   

  การประเมินผล 

1. ความสนใจและมีสวนรวมในช้ันเรียน     10% 
2.  การทําหลักสูตรสถานศึกษา      20% 
3.  การนําเสนองาน      10% 
4.  ภาคนิพนธ (งานกลุม)      10% 
5. การจัดประสบการณ (ทดลองนําหลักสูตรไปใช)    10% 
6. สอบปลายภาค      40% 
            รวม       100% 
 

คะแนน (ร้อยละ)  เกรด  
80 คะแนนขึ้นไป A 
76-79  คะแนน B+ 
70-75  คะแนน B 
66-69  คะแนน C+ 
60-65 คะแนน C 
56-59 คะแนน D+ 
50-55 คะแนน D 

ต่ํากวา 50 คะแนน F 
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6. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 ชมพูนุท วราศิระ (2548 : บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ    
ภูมิปญญาทองถ่ินเขากับรายวิชาประวัติศาสตรไทย สาขาครุศาสตร สถาบันราชภัฎ โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับรายวิชาประวัติศาสตรไทย สาขา
ครุศาสตร สถาบันราชภัฏ การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2  ตอน คือ ตอนท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการ 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร ตอน
ท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับรายวิชาประวัติศาสตร
ไทย ผลการวิจัยท่ีสําคัญและสอดคลองกับของผูวิจัย เชน  ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีนํามาบูรณาการไดมี  
7 ดาน คือ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ศิลปกรรม การจัดการ ศาสนาและ
ประเพณี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานภาษาและวรรณกรรมเม่ือนํามาบูรณา
การโดยการสอดแทรก   เขากับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตรไทยท่ีเกี่ยวของแลวทําใหไดหลักสูตร
บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตรไทยท่ีประกอบดวยองคประกอบ
ดังนี้ สภาพปญหาและความสําคัญ หลักการ เปนหมาย จุดประสงค  โครงสราง เนื้อหาซ่ึงระบุ
ประเด็นภูมิปญญาทองถ่ินท่ีนํามาบูรณาการในแตละหนวยการเรียน ระยะเวลาในการใชหลักสูตร
คุณสมบัติผูเรียนการประเมินผลหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร และคูมือผูสอน  นอกจากนี้
ยังมีผลการทดลองใชท่ีนาสนใจคือ 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาทุกคนมีคะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยูในระดับรอยละ 60 ขึ้นไป และนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนและมีความสนใจในภูมิปญญา
ทองถ่ินในทุกดานท่ีประเมินอยูในระดับมาก 

 2. เจตคติตอภูมิปญญาทองถ่ินในรายวิชาประวัติศาสตรไทยของนักศึกษาหลังการเรียนรู
สูงกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยคะแนนเจตคติทุกดานของนักศึกษา
อยูในระดับสูง 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนตามหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับ
รายวิชาประวัติศาสตรไทยในระดับมาก 

 
 ณัฐพงษชัย  ไทรพงษพันธุ (2550) ไดวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสรางจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค
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ประการแรกเพ่ือศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ประการท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน และ ประการท่ี 3 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบ
การสอนของงานวิจัยแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 4 นํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช และขั้นตอนท่ี 5การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน กลุม
ตัวอย างท่ีใช ในการนํ ารูปแบบไปใชคือ  นัก ศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตนปการศึกษา 2550 จํานวน 47 คน เครื่องมือรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยแบบวัดจริยธรรมทางธุรกิจในดานความรูทางจริยธรรม และความรูสึกดานจริยธรรม
ทางธุรกิจ แบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 ระยะ ระยะท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลกอนใชรูปแบบการ
เรียนการสอน ระยะท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลหลังใชรูปแบบการเรียนการสอน ระยะท่ี 3 เก็บรวบรวม
ขอมูลหลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนไปแลวหนึ่งเดือน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Two Way 
Repeated Measure Analysis ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนมีเปาหมายหลักคือเพ่ือ
เสริมสรางจริยธรรมในวิชาชีพธุรกิจใหแกนักศึกษาใน 4 ดาน คือ ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัย และความขยันหม่ันเพียร กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะตามขั้นตอน คือ
ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพรอมของผูเรียน ขั้นท่ี 2 การใหขอมูลขาวสารหรือความรู ขั้นท่ี 3 การฝกคิด
วิเคราะหวิจารณ ขั้นท่ี 4 การอภิปรายผลและหาขอสรุป และขั้นท่ี 5 การนําไปประยุกตใช เม่ือนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชพบวา รูปแบบการเรียนท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ คือ นักศึกษาพัฒนา
ผลการเรียนรู และมีความคงทนในการเรียนรูดานจริยธรรม ดานสติปญญาดานทักษะและดานอ่ืน ๆ 
นักศึกษามีปฏิสัมพันธท่ีดีตอรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 เฉลิม   คงแสนคํา (2552: 191)  ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาฬสินธุ เขต 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานตอการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาฬสินธุเขต 2  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ
การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุเขต 2  ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ีแตกตางกันกลุมตัวอยางคือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปการศึกษา 2549 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 จํานวน 654 คนไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random 
sampling) ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการนําภูมิปญญา
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ทองถ่ินมาใชในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวามีการดําเนินการอยูในระดับมาก 6 ดาน ไดแก ดาน การเกษตร
กรรม  ดานกองทุนธุรกิจชุมชน  ดานโภชนาการ ดานภาษาวรรณกรรม  ดานอุตสาหกรรม  ดาน
หัตถกรรม  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ท้ังโรงเรียนขนาดและ
โรงเรียนขนาดใหญมีการใชไมแตกตางกัน 
 
 นุชลี  คลายวันเพ็ญ (2553: 144-148) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร ใน 2 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดประเมินผล
การเรียนรู จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอนไดแกระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
กลุมสาระการเรียนรูกลุมตัวอยางไดแกครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จํานวน 
248 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล แบบเลือกรายการ (Check List) และแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ(Rating Scale) ผลการศึกษาพบวา 1) การนําประเภทภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีการนําประเภทภูมิปญญา
ทองถ่ิน กลุม 2 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตท่ีปฏิบัติสืบตอ
กันมามากเปนอันดับแรก รองลงมาคือประเภทกลุม 1 คติ ความเช่ือ หลักการท่ีเปนพ้ืนฐานขององค
ความรูท่ีเกิดจากการส่ังสมถายทอดกันมา  2) การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 3) การ
เปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พระนครจําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานและกลุมสาระการเรียนรู พบวาครูท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีการใช
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนครูท่ีสอนในกลุมสาระการเรียนรู
ตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดานตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 



 

บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ คือ 
 

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2554 จาก 5 สาขาวิชา จํานวน 4 หองเรียน  รวม  122  คน  
  กกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2554  ไดแกนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รวม  32 คนท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย(Simple 
random sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  
 

ตัวแปรทีศึกษา 

 ตัวแปรตน  คือ  รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 ตัวแปรตาม  คือ  
   1.ความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใน
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
   2.ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
   3.ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
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เนือหา  
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร                  
( Curriculum Development) เรื่อง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน และการนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงเปนการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเขากับ
สาระการเรียนรูของเนื้อหาวิชาท่ีนักศึกษาสอน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้รายวิชาท่ีนักศึกษาสอนคือ  
ภาษาจีน ซ่ึงเปนรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ระยะเวลา 

 ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู 
ในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ในภาคศึกษาตน ปการศึกษา 2554  
ตั้งแตเดือนสิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2554  เปนระยะเวลา  12  ช่ัวโมง  
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

1. แผนจัดการเรียนรู้ เรือง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิน  

 1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระบวนการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษามีหัวขอการพัฒนาหลักสูตรตองการของทองถ่ิน การบูรณาการกรอบหลักสูตร
ทองถ่ิน ตลอดจนทฤษฎีรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 1.2 เขียนแผนจัดการเรียนรูและนําแผนจัดการเรียนรูท่ีเขียนแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานหลักสูตร และดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้  
    5  หมายถึง  เหมาะสมสอดคลองในระดับดีมาก 
    4  หมายถึง  เหมาะสมสอดคลองในระดับด ี
    3  หมายถึง  เหมาะสมสอดคลองในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง  เหมาะสมสอดคลองในระดับนอย 
    1  หมายถึง  เหมาะสมสอดคลองในระดับตองปรับปรุง 
 จากนั้นนําผลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะห ซ่ึงผลการวิเคราะหตองมีคาเฉล่ียมากกวา  
3.50 ขึ้นไป  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวา  1.00  จึงถือวาแผนจัดการเรียนรูนี้สามารถ
นําไปใชได  ซ่ึงผลการวิเคราะหจากผูเช่ียวชาญไดคาเฉล่ียเทากับ  4.33  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ  0.29  ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาได  ท้ังนี้



65 
 

ผูเช่ียวชาญใหปรับแกไขขั้นตอนกระบวนการสอนโดยสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม  และแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีนักศึกษาแตละคน
อาจมีความรูไมเทากัน  
  1.3  ปรับปรุงแกไข เพ่ือนําแผนจัดการเรียนรูท่ีปรับแกไขแลว ไปใชจริงกับนักศึกษา
กลุมทดลอง  
 

2. แบบประเมินระดับความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้

ท้องถิน 

2.1 สรางแบบประเมินความสามารถในการออกหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินดวยแบบประเมิน 
   2.2 สรางเกณฑการประเมินใหครอบคลุมความสามารถการออกแบบหนวยการเรียนรู   
ระบุเกณฑการใหคะแนนแตละระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) ออกเปน 3 ระดับ รายละเอียดดังนี ้

  3   คะแนน   หมายถึง   มีความสอดคลอง /เช่ือมโยง /เหมาะสมในระดับ ดี  
  2   คะแนน     หมายถึง  มีความสอดคลอง /เช่ือมโยง/ เหมาะสมในระดับ พอใช 
กกก1  คะแนน      หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/เหมาะสมในระดับ ปรับปรุง 

  เกณฑการแปลความหมาย ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีเกณฑดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 2.50-3.00   หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ี 
             บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน อยูใน 
             ระดับดี 
   1.50 – 2.49  หมายถึง ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ี 
             บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน อยูใน 
             ระดับพอใช 
   1.00 – 1.49  หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบหนวยการ  
             เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
             อยูในระดับปรับปรุง 
  2.3 นําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คนไดแก ผูเช่ียวชาญดานการ
จัดการเรียนรู/การบูรณาการ   ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร  และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยประเมินความสอดคลองของการกําหนดนิยามกับตัวแปร
กับคุณลักษณะท่ีตองการวัดกับแบบประเมิน ดวยคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective 
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Congruence: IOC)  โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาแบบประเมินแตละขอ ผลการประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ระหวาง  0.67-1.00 
 
3  แบบประเมินความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน  

      3.1  สรางแบบประเมินความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสารระการ
เรียนรูทองถ่ิน แบบประเมิน 
  3.2 สรางเกณฑการประเมินใหครอบคลุมความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสารระการเรียนรูทองถ่ิน  ระบุเกณฑการใหคะแนนแตละระดับคุณภาพ (Scoring 
Rubric) กําหนดเกณฑการใหคะแนนอออกเปน 3 ระดับ  รายละเอียดดังนี ้
   3 หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือโยง/เหมาะสมในระดับด ี
   2 หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือโยง/เหมาะสมในระดับพอใช 
   1 หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือโยง/เหมาะสมในระดับปรับปรุง 
 เกณฑการแปลความหมายของความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาร
ระการเรียนรูทองถ่ินมีเกณฑดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย   2.50- 3.00   หมายถึง  เขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ 
      สาระการเรียนรูทองถ่ินมีคุณภาพในระดับด ี
   2.50-2.49  หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ 
      สาระการเรียนรูทองถ่ินมีคุณภาพในระดับพอใช 
   1.00-1.49  หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ 
      สาระการเรียนรูทองถ่ินมีคุณภาพในระดับ 
      ปรับปรุง 
2.323 2/2.3.3 นําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยประเมินความสอดคลองของการกําหนดนิยามกับตัวแปรกับคุณลักษณะท่ีตองการวัด
กับแบบประเมิน ดวยคาดัชนีความสอดคลอง โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาแบบประเมินแตละขอผล
การประเมินจากผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ  1.00  
 
4  แบบประเมินความสามารถจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน 

4.1   สรางแบบประเมินความสามารถจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน
ดวยแบบประเมิน 
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4.2  สรางเกณฑการประเมินใหครอบคลุมความสามารถจัดการเรียนรูท่ีท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน ระบุเกณฑการใหคะแนนแตละระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) กําหนดเกณฑ
การใหคะแนนอออกเปน 3 ระดับ  รายละเอียดดังนี ้

     3    หมายถึง สามารถปฏิบัติไดด/ีเหมาะสมในระดับสูง 
     2    หมายถึง สามารถปฏิบัติไดด/ีเหมาะสมในระดับปานกลาง 
     1    หมายถึง สามารถปฏิบัติไดด/ีเหมาะสมในระดับตองปรับปรุง 

 เกณฑการแปลความหมายของความสามารถจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถ่ินมีเกณฑดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย   2.50-3.00  หมายถึง    สามารถจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ 
                เรียนรูทองถ่ินในระดับดี 
          1.50-2.49  หมายถึง     สามารถจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ 
                เรียนรูทองถ่ินในระดับพอใช 
          1.00-1.49  หมายถึง สามารถจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ 
                เรียนรูทองถ่ินในระดับปรับปรุง 
  4.3 นําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยประเมินความสอดคลองของการกําหนดนิยามกับตัวแปรกับคุณลักษณะท่ีตองการวัด
กับแบบประเมิน ดวยคาดัชนีความสอดคลอง(Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาแบบประเมินแตละขอ ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) 
ระหวาง  0.67-1.00 
 
5. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาด้านการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถินใน

การจัดการเรียนรู้  มลัีกษณะเปนขอคําถาม สอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินกับการจัดกาเรียนรู  โดยมีรายละเอียดการสรางและหาคุณภาพดังนี ้

  5.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน การสราง
แบบทดสอบ  และเกณฑการใหคะแนน  

  5.2 กําหนดประเด็นการทดสอบซ่ึงสอดคลองกับการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินและการจัดการเรียนรู  จากนั้นนํามาจัดทําเปนขอคําถาม  จํานวน   30  ขอ  

  5.3 กําหนดเกณฑการประเมินผล โดยแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้  
 คะแนนระหวาง   24-30  คะแนน หมายถึง    มีความรูความเขาใจใน 
          ระดับสูง 
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คะแนนระหวาง  16-23   คะแนน หมายถึง    มีความรูความเขาใจใน 
          ระดับปานกลาง 

   คะแนนต่ํากวา   15       คะแนน   หมายถึง    มีความรูความเขาใจใน 
             ระดับตองปรับปรุง 
  5.4  นําแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ

สาระการเรียนรูทองถ่ิน ท่ีรางขึ้นไปตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC)  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญ 3 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญ
ดานการจัดการเรียนรู/บูรณาการ ผู เช่ียวชาญดานหลักสูตร และผูเช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00  
6. แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาทีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทีส่งเสริมความพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ ท้องถิน  มี
ลักษณะเปนขอคําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี  5 ระดับดังนี้ 

 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 
 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับด ี     

  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง          
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  สอบถามนักศึกษาถึงการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยมี
รายละเอียดการสรางดังนี ้
  6.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และตําราท่ีเกี่ยวกับการการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็น และเกณฑการประเมินผล 
  6.2 รางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยครอบคลุมประเด็นท่ีตองการ โดยราง
แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินไปใชในการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
  6.3 กําหนดระดับการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ดังนี้ 
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  คาเฉล่ีย   4.50-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 
  คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับด ี  

   คาเฉล่ีย     2.50-3.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง      
   คาเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย       1.00-1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  6.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นไปตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและส่ิงท่ีตองการวัด (Item Objective Congruence: IOC)  ประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญ 3 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู/การบูรณาการ   ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 
และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00  
 

7. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้จากนักศึกษาครูทีบูรณาการกรอบ

สาระการเรียนรู้ท้องถิน  มีลักษณะเปนขอคําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี  3 ระดับ 
สอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน
ของนักศึกษาครู โดยมีรายละเอียดการสรางดังนี ้
  7.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจั ยและตําราท่ีเกี่ยวกับการการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็น และเกณฑการประเมินผล 
  7.2 รางแบบสอบถามความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นท่ีตองการโดยรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  3 ระดับ จํานวน 6  ขอ ดังนี ้
   3 หมายถึง   คิดเห็นวามีความเหมาะสม/สอดคลองในระดับมาก 

2 หมายถึง  คิดเห็นวามีความเหมาะสม/สอดคลองในระดับปานกลาง 
1 หมายถึง  คิดเห็นวามีความเหมาะสม/สอดคลองในระดับนอย 

  7.3 กําหนดระดับการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย
นักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย       2.50-3.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก    
    คาเฉล่ีย       1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย      1.00-1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
ในสวนของขอคําถามปลายเปดผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรปุผลโดย
การพรรณนาความ 
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  7.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นไปตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและส่ิงท่ีตองการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ประกอบดวยผูเช่ียวชาญ 
3 คน ไดแก ผูเ ช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู /การบูรณาการผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร และ
ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการเก็บขอมูลจาก
นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และเก็บขอมูล
กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษากลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักเรียนจากโรงเรียนสิ
รินธรราชวิทยาลัย  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการในการวิเคราะหและสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1. การวิเคราะหขอมูลระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวย  
เขียนแผนจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยใช
คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิเคราะหผลความคิดเห็นของนักศึกษาและนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอคําถามปลายเปด 

3. การวิเคราะหผลความรูความเขาใจของนักศึกษาดานการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยใชคาเฉล่ีย  ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 



 

บทที 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน” ในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบง
รายละเอียดออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที  1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครู
ในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

ตอนที  2  ผลของรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในดานตาง ๆ ดังนี ้
     1. ผลการวิเคราะหระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวย
การเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

   2 ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

   3 ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

   4  ผลการวิเคราะห ความรู ความเขาใจของนักศึกษาครูดานการบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
   5. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  

   6.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักเร ียนที่ไดร ับการจัดการเร ียนรู จาก
นักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
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ตอนที  1    ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีส่งเสริมความสามารถของนักศึกาครูในการ

จัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน 
จากการวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  การจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน และการ
วิเคราะหรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 462 201 (Curriculum Development) ของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนเอกสาร ตําราทางวิชาการตางๆ สรุปเปนรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หลักการ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ังใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบหลักสูตร
ระดับทองถ่ินเพ่ือเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ินสูการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน สาระการเรียนรูทองถ่ิน (Local-related 
content)เปนองคความรู  ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีผูเรียนควรเรียนรู เพ่ือ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษมีความเปนไทยสามารถ
ดํารงชีวิตและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ท้ังนี้การนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินสูผูเรียนสามารถ
ใชการบูรณาการในกระบวนการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูไป
พรอมกับเนื้อหาวิชา  

 
แนวคิด 

การพัฒนาหลักสูตร เปนการจัดเนื้อหาและจัดประสบการณสําหรับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู  ทักษะ และคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  ท้ังนี้รวมไปถึงการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นนักศึกษาครูจึงตองสามารถพัฒนาหลักสูตรพรอมท้ังนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน
มาพิจารณาควบคูไปกับการใหความรูในเนื้อหาวิชา  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักรูถึง
ความสําคัญของทองถ่ิน มีความรูความเขาใจ รักหวงแหนทองถ่ินตนเอง โดยใชวิธีบูรณาการแบบ
สอดแทรก (Infusion Integrated) ซ่ึงเปนรูปแบบการบูรณาการท่ีผูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาอ่ืนๆ 
เขาไปในการสอนของตน 
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 วัตถุประสงค์ 

 รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร  
(Curriculum Development ) ซ่ึงเปนรายวิชาชีพครู สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใน
เนื้อหาวิชา และนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 
 
 การจัดการเรียนรู้ 

 สําหรับรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครเูพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูโดยบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในครั้งนี ้  ผูวจิัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูโดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู
มีช่ือวา  “ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  5ส”   ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้
  ขันศึกษาและสังเกต :   เปนขั้นทบทวนและศึกษาความรู โดยการทบทวนเนื้อหาท่ีนักศึกษา
ไดเรียนไปแลวเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทบทวนและทําความเขาใจใน
เนื้อหาอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นใหนักศึกษา ศึกษาสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 
ตลอดจนสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ซ่ึงนักศึกษาตองใช
ทักษะการวิเคราะหและการสังเกต องคประกอบตาง เๆพ่ือหลอมรวมเปนองครวม และนํามาสูการออกแบบ
หนวยการเรียนรู  
 
  ขันสํารวจ:   เปนขั้นตอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษา สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน โดยผูสอนใหนักศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน จากนั้นนําเสนอขอมูล 
และอภิปรายแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกัน   ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําขอมูลทองถ่ินมาบูรณาการกับ
เนื้อหาของตนเองไดอยางเหมาะสม   และเพ่ือใหนักศึกษามีขอมูลทองถ่ินกวางขึ้นและละเอียดมากขึ้น       
 
  ขันสร้างสรรค์ :  เปนขั้นตอนท่ีนักศึกษารวมกัน วางแผน/ออกแบบหนวยการเรียนรู  และ
เขียนแผนจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด และเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน    จากนั้นผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปรายถึงความ
เหมาะสมในดานเนื้อหาวิชาและการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ตลอดจนองคประกอบตาง  ๆ 
 
  ขันสอน :   เปนขั้นตอนท่ีนักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปใชจริงในโรงเรียน 
โดยไดนําไปใชสอนในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปน
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โรงเรียนท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู   5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขันตอนที 1  ขันสร้างความสนใจ  :  นักศึกษากระตุนเราความสนใจของนักเรียน  
โดยการพูดคุยสนทนา  การเลมเกมและกิจกรรมเขาจังหวะ เพ่ือกระตุนเราความสนใจของนักเรียนและ
นําเขาสูบทเรียน 
   ขันตอนที 2  ขันส่งเสริมความรู้ :  เปนขั้นตอนการสอนตามเนื้อหาสาระวิชาโดย
นักศึกษาไดบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินไปพรอมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน  
   ขันตอนที 3   ขันสืบค้นข้อมูล : นักศึกษาใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึง
นักเรียนตองลงมือปฏิบัตสืิบคนขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู  การฝกปฏิบัติตาง  ๆดวยนักเรียนตนเอง  โดยมี
นักศึกษาคอยใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  
   ขันตอนที 4   ขั นแสดงผล : เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนไดนําเสนอผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ผลการศึกษาคนควา  โดยนักเรียนและนักศึกษารวมกันอภิปราย /แสดงความคิดเห็น 
   ขันตอนที 5   ขันสรุปความรู้  นักเรียนและนักศึกษาสรุปความรูท่ีไดจากการเรียน  
และสรุปความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 
  ขันสรุปผล :   ผูสอนและนักศึกษาสรุปผลการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินรวมกัน 
 
 จากองคประกอบตางๆ ของรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  สรุปไดดังแผนภาพตอไปนี ้
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  หลักการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  รวมกับการวิเคราะหสาระการเรียนรูทองถิ่น(Local-related content) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความเปนไทย  สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมไปพรอมกับความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีตามเปาหมายของเนื้อหาวิชา  
 

               แนวคิด   การการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยการสอดแทรกสาระ
ความรูทองถิ่นในเนื้อหาวิชา (Infusion Intergreated) เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการเช่ือมโยงความรู ไปพรอมกับการสราง
ความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของสาระการเรียนรูทองถิ่น 
 

              วัตถุประสงค์    เพ่ือใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร  สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ในเนื้อหาวิชา และนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 
 

ขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบ    5 ส 

1.  ศึกษาและสังเกต :   ขั้นทบทวนความรูเดิมและศึกษาความรูใหมโดยใชทักษะการวิเคราะหและสังเกต  
2.  สํารวจ :                สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 
3.   สร้างสรรค์ :     วางแผนและออกแบบหนวยการเรียนรูและแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 
4.   สอน :                    นําแผนจัดการเรียนรูใชในการจัดการเรียนรู  โดยนักศึกษามีขั้นตอนการจัดการเรียนรู    
                                    รายละเอียด ดังนี้ 
                            ขันตอนการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน  5 ส 

             4.1  สร้างความสนใจ  :      นักศึกษากระตุนเราความสนใจของนักเรียนโดยใชกิจกรรมหลากหลาย เชน 
     การสนทนาซักถาม  กิจกรรมเขาจังหวะ เพลงและเกม จากนั้นนําเขาสู บทเรียน 
  4.2   ส่งเสริมความรู้ : นักศึกษาจัดการเรียนการสอนตามสาระวิชาโดยบูรณาการกรอบสาระการ 
     เรียนรูทองถิ่นไปพรอม กับ เนื้อหา 
  4.3  สืบค้นข้อมูล :  นักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาและคนควาขอมูล 
     ดวยตนเอง 
  4.4   แสดงผล :  นักเรียนออกนําเสนอผลการปฏิบัติงานหรือผลการคนควาขอมูล 
  4.5.  สรุปความรู้:       นักเรียนและนักศึกษาสรุปผลที่ไดจากการศึกษารวมกัน 

5.  สรุปผล :     สรุปผลรวมกันระหวางผูสอนและนักศึกษา   
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ตอนที 2    ผลของรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรู้ทีบูรณา

การ กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน ในด้านต่าง ๆ ดังน ี

 2.1  ผลการวิเคราะหระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวยการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีรายละเอียดปรากฏ ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวยการเรียนรู  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดับ
ความสามารถ 

ลําดับท่ี 

1. ช่ือหนวยการเรียนรู นาสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 3.00 .00 ดี 1 
2. ผลการเรียนรู  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค มีความเช่ือมโยงเหมาะสม 

2.50 .54 พอใช 4 

3. การเขียนสาระสําคัญมีความชัดเจน ถูกตอง  2.33 .51 พอใช 5 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลอง/เหมาะสม กับผลการ 
    เรียนรูท่ีกําหนด 

2.83 .40 ดี 2 

5. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียน 
   ใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง  
    ประสงค 

2.33 .51 พอใช 5 

6. กิจกรรมการเรียนรูมีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น 3.00 .00 ดี 1 
7. สาระการเรียนรูทองถิ่นท่ีนํามาบูรณาการมีความเหมาะสม 
    กับผูเรียนและเหมาะสมกับผลการเรียนรูท่ีกําหนด 

3.00 .00 ดี 1 

8. มีการประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับผลการเรียนรู 
    ท่ีกําหนด 

3.00 .00 ดี 1 

9. การกําหนดเวลาเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรูและ 
    กิจกรรมการเรียนรู 

2.67 .51 ดี 3 

10. การกําหนดคาน้ําหนักคะแนมมีความเหมาะสม 3.00 .00 ดี 1 
ค่าเฉลียรวม 2.76 .13 ดี  
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   จากตารางที่ 3  พบวา นักศึกษาครูมีระดับความสามารถในการออกแบบหนวยการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 2.76, S.D. = .13) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจํานวน 5 ขอ ( X = 3.00, S.D. = .00) ดังนี้ ช่ือ
หนวยการเรียนรู นาสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู, มีการบูรณาการสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน,สาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีนํามาบูรณาการมีความเหมาะสมกับผูเรียนและเหมาะสม
กับผลการเรียนรูท่ีกําหนด , มีการประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับผลการเรียนรูและการ
กําหนดคาน้ําหนักคะแนมมีความเหมาะสม  รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลอง/
เหมาะสม กับผลการเรียนรูท่ีกําหนด( X = 2.83, S.D. = .40) และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การ
เขียนสาระสําคัญมีความชัดเจน ถูกตอง และ กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ ( X = 
2.33, S.D. = .51) 
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 2.2  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบ

สาระการเรียนรู้ท้องถิน 

 

 ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ี 
   บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดับ

ความสามารถ 
ลําดับที 

1 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนสัมพันธกัน 2.83 .40 ดี 2 
2 การเขียนสาระสําคัญเปนความคิดรวบยอดของสาระการเรียนรู 

ครอบคลุมผลการเรียนรู 
2.67 .51 ดี 3 

3 สาระการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะ (K A P) 

2.34 .51 พอใช 5 

4 สมรรถนะสําคัญสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกระบวนการ
จัดการเรียนรู 

2.50 .54 ดี 4 

5 คุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนรู 

2.67 .51 ดี 3 

6 ระบุภาระงานและช้ินงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /
ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู 

3.00 .00 ดี 1 

7 กําหนดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา 3.00 .00 ดี 1 
8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูและสาระการ

เรียนรู 
2.83 .40 ดี 2 

9 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย ตรงกับความสนใจของ
ผูเรียน ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง 

2.83 .40 ดี 2 

10 มีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกิจกรรมการเรียนรู 2.83 .40 ดี 2 
11 มีการจัดลําดับกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูอยางเปน

ข้ันตอน 
2.67 .51 ดี 3 

12 มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 2.34 .51 พอใช 5 
13 แผนจัดการเรียนรูนี้สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน

สาระการเรียนรูทองถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
3.00 .00 ดี 1 

ค่าเฉลียรวม 2.73 .18 ดี  
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จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษาครูมีระดับความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น ภาพรวมมีระดับความสามารถในระดับดี ( X =2.73 , 
S.D. = .18)   

เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุดมี  3  ขอโดยมีคาเฉลี่ยที่เทากัน( X = 
3.00 , S.D. = .00) ดังนี้ ระบุภาระงานและช้ินงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /ตัวช้ีวัด /ผล
การเรียนรู ,กําหนดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา และ แผนจัดการเรียนรู
นี้สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น ลําดับรองลงมามี
คาเฉล่ียท่ีเทากันจํานวน 4 ขอ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนสัมพันธกัน 
,กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู ,กิจกรรมการเรียนรูมีความ
หลากหลาย ตรงกับความสนใจของผูเรียน ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง และมีการบูรณาการสาระ
การเรียนรูทองถ่ินในกิจกรรมการเรียนรู  สวนขอทีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดมีจํานวน 2  ขอโดยมีคาเฉล่ีย
ท่ีเทากัน ( X = 2.34 , S.D. = .51) คือ สาระการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ (K A P) และมีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 
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 2.3  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการ

เรียนรู้ ท้องถิน 

ตารางท่ี  5   ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ      
                 กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 

ที รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. ระดับ

ความสามารถ 
ลําดับที 

ด้านผู ้สอน 

1 การพูดและใชน้ําเสียงท่ีชัดเจน  2.50 .54 ปานกลาง 

4 

2 อธิบาย เนื้อหา หรือข้ันตอนในการจัดกิจกรรม ไดละเอียดและ
เขาใจงายมีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในเนื้อหาท่ี
สอน 

2.67 .51 สูง 

3 ใชคําถามท่ีเขาใจงาย ตรงประเด็น สื่อความหมายอยางถูกตอง 2.67 .51 สูง 
ค่าเฉลีย 2.61 .38 สูง 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน/บรรยากาศ 

4 สงเสริม/กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในช้ันเรียน 2.83 .40 สูง 

2 

5 ใหความสนใจตอผูเรียนอยางท่ัวถึงในขณะปฏิบัติการเรียนการ
สอน 

2.67 .51 สูง 

6 สงเสริม  สนับสนุน แนะนํา ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
สาระการเรียนรูทองถิ่นไปพรอมกับเนื้อหาท่ีสอน 

2.83 .40 สูง 

ค่าเฉลีย 2.77 .27 สูง 

ด้านสือและสิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

7 มีเอกสาร สื่อประกอบในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและ
เพียงพอสําหรับผูเรียน 

3.00 .00 สูง 

1 8 ใชสื่อการเรียนการสอนไดอยางคลองแคลว 3.00 .00 สูง 

ค่าเฉลีย 3.00 .00 สูง 

ด้านการวัดและประเมินผล  
9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลสอดคลองและเหมาะสมกับผลการ

เรียนรู 
2.67 .51 สูง 

3 10 การวัดและประเมินผลผูเรียนเนนการวัดผลตามสภาพจริง 2.67 .51 สูง 
ค่าเฉลีย 2.67 .51 สูง 

ค่าเฉลียรวม 2.75 .05 สูง  
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 จากตารางท่ี  5 พบวา นักศึกษามีระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระทองถ่ินภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =2.75 , S.D. = .05)  
 เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับสูง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ( X =3.00 , S.D. = .00)  รองลงมาคือ ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน/บรรยายกาศ( X =2.77 , S.D. = .27) ลําดับตอมาคือ ดานการวัดและ
ประเมินผล( X =2.67 , S.D. = .51) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานผูสอน ( X =2.61 , 
S.D. = .38) 
 ท้ังนี้ผลจากการสังเกตการณจัดการเรียนรูของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการเตรียม
ความพรอมดานเนื้อหา  ส่ือ/อุปกรณการสอนเปนอยางดี  มีการยกตัวอยางและอธิบายขอมูลท่ี
เกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถ่ินไปพรอมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน  แตเนื่องจากเปนการจัดการเรียนรู
ครั ้งแรกของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  นักศึกษาอาจตื ่นเตน เกิดความประหมา  
นักศึกษาบางคนพูดเร็ว/อธิบายเนื้อหาไมชัดเจน/ขามขั้นตอนการสอนที่กําหนดไว รวมถึงการ
กําหนดกิจกรรมการสอนไมสอดคลองกับเวลาท่ีกําหนดในแผนจัดการเรียนรู  
 
 2.4  ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน

ในการจดัการเรียนรู้ 

 

ตารางท่ี 6   ผลการประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษาครดูานการบูรณาการกรอบสาระการ 
    เรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 

 

ระดับเกณฑ์ 
ระดับความรู้

ความเข้าใจ 

จํานวน

นักศึกษา 

N=32 
X  S.D. 

16-23 คะแนน ปานกลาง 4 23.00 0.00 
24-30 คะแนน สูง 28 25.42 1.06 

รวม สูง 32 25.12 1.28 
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 จากตารางท่ี   6  พบวา นักศึกษามีระดับความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =25.12 , S.D. = 1.28) ซ่ึง
นักศึกษาสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจในระดับสูง มีคะแนนอยูระหวาง 24-30 คะแนน 
จํานวน 28 คน ( X = 25.42 , S.D. = 1.06) และมีความรูความเขาใจระดับปานกลางจํานวน 4 คน  
ซ่ึงมีคะแนนอยูระหวาง 16-23 คะแนน ( X =23.00 , S.D. = .00) 
 

 2.5  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ

นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู้ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน  

 

ตารางท่ี  7   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ 
                   นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1 รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น 

4.96 .17 ดีมาก 2 

2 รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนมากข้ึน 

4.96 .17 ดีมาก 2 

3 รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาสามารถการเขียนหนวยการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นได 

5.00 .00 ดีมาก 1 

4 รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีบูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นได 

5.00 .00 ดีมาก 1 

5 รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาจัดการเรียนรูไดเหมาะสมโดย
การบูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นไดอยางสอดคลองกับเนื้อหา
และผูเรียน 

4.90 .29 ดีมาก 3 

6 รูปแบบการสอนเปนการกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักและ
เห็นความสําคัญของขอมูลทองถิ่นมากข้ึน 

5.00 .00 ดีมาก 1 
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ตารางท่ี  7   (ตอ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

7 รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่น
มากข้ึน 

5.00 .00 ดีมาก 1 

8 รูปแบบการสอนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง 5.00 .00 ดีมาก 1 

 ค่าเฉลียรวม 4.97 .05 ดีมาก  

 

    จากตารางท่ี  7  พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ( X =4.97 , S.D. = .05)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับดีมาก โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดมี
จํานวน 5 ขอ ซ่ึงมีคาเฉล่ียท่ีเทากัน( X =5.00 , S.D. = .00)  ดังนี้ รูปแบบการสอนสงเสริมให
นักศึกษาสามารถการเขียนหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบหลักสูตรระดบัทองถ่ินได,รูปแบบการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินได ,
รูปแบบการสอนเปนการกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของขอมูลทองถ่ิน
มากขึน้ ,รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอมูลในทองถ่ินมากขึ้น และ รูปแบบการ
สอนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง  รองลงมามีคาเฉล่ียท่ีเทากันจํานวน 2 ขอ X =4.96 , S.D. 
= .17) ดังนี้  รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท่ีบูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และ รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนมากขึ้น  ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
( X =4.90, S.D. = .29)  รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาจัดการเรียนรูไดเหมาะสมโดยการบูรณา
การกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินไดอยางสอดคลองกับเนื้อหาและผูเรียน 
  ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ พบวา นักศึกษามีความตองการใหผูสอนเพ่ิม
เวลาสําหรับการนําแผนจัดการเรียนรูไปใชจริงในโรงเรียนมากขึ้นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูจากเดิมใหดี
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ขึ้น  และเห็นวาการนํากรอบสาระทองถ่ินสูหลักสูตร/การจัดการเรียนรูจะเปนประโยชนหากเปนเรื่องท่ี
นักเรียนสนใจหรืออยูใกลตัวนักเรียน 
    
 2.6  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นนกัเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้จากนักศึกษาครูที

บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน  

 

ตารางที่  8  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครู   
                  ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 

ข้อ รายการ 

ผลการประเมิน 

X  
S.D. 

ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1 นักศึกษาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเขาใจงายและสนุก  2.73 .44 มาก 5 

2 นักศึกษาครูใหความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นควบคูไป
กับการสอน 

2.96 .18 มาก 1 

3 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นเพิ่ม
มากข้ึน 

2.80 .40 มาก 4 

4 
นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถิ่น ไปเลา 
หรือบอกใหเพื่อน ผูปกครองและคนอื่นๆ ทราบได 

2.73 .44 มาก 
5 

5 ความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถิ่นเปนประโยชนตอนักเรียน 2.86 .34 มาก 3 

6 
การสอนของนักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนอยากเรียนรูขอมูล
ทองถิ่นเพิ่มมากข้ึน  

2.90 .30 มาก 
2 

ค่าเฉลียรวม 2.83 .12 มาก  

 

 จากตารางท่ี  11  พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก ( X = 2.83 , S.D. = .12) เม่ือพิจารณารายขอพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวานักศึกษาครูให
ความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถ่ินควบคูไปกับการสอน มากท่ีสุด ( X = 2.96, S.D. = .18) 
รองลงมาคือการสอนของนักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนอยากเรียนรูขอมูลทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น  ( X = 
2.90, S.D. = .30)  ลําดับตอมาคือ ความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถ่ินเปนประโยชนตอนักเรียน       
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( X = 2.86, S.D. = .34) และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ นักศึกษาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดเขาใจงายและสนุก และ นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถ่ิน ไปเลา หรือบอก
ใหเพ่ือน ผูปกครองและคนอ่ืนๆ ทราบได โดยมีคาเฉล่ียท่ีเทากันคือ ( X = 2.73, S.D. = .44) 
  ท้ังนี้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของนักศึกษาวา
สอนสนุกไมเครียด  มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย อธิบายเนื้อหาไดเขาใจงาย เอกสารใบ
ความรูท่ีนักศึกษาครูแจกใหขณะเรียนเปนประโยชนชวยใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น     
  

 
  

 



 

บทที  5 

สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง  “ การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน”  เปนงานวิจัยประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยมีการเก็บ
ขอมูลท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยคือ  1)เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครู ใน
การจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  2) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถของ
นักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใช  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  และ 4) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 1 
สาขาวิชาไดแกสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จํานวน 32 คน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling)โดยการจับสลากหองเรียน  เครื่องมือท่ีใชในวิจัยประกอบดวย 1) รูปแบบการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
2)แผนจัดการเรียนรู เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  1)แบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 2) แบบประเมินการเขียนแผน
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 3) แบบประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 4) แบบประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษา
ดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีตอ
รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน และ 
6) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบ
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สาระการเรียนรูทองถ่ิน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ(%) คาเฉล่ีย( X ) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

    จากการศึกษาวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีช่ือวา “รูปแบบการจัดการเรียนรู  แบบ 5ส”    มี
องคประกอบดังนี้  
  หลักการ   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัดรวมกับสาระการเรียนรูทองถ่ิน(Local-related content) เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีความรัก
และหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเปนไทย  สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคมไปพรอมกับความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดีตามเปาหมายของเนื้อหาวิชา   
  แนวคิด  การการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  เปน
การสอดแทรกสาระความรูทองถ่ินในเนื้อหาวิชา (Infusion Integration) เพ่ือใชเปนส่ือกลางในการ
เช่ือมโยงความรู ไปพรอมกับการสรางความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน   
  วัตถุประสงค์ เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา 432 201 การพัฒนาหลักสูตร  
(Curriculum Development ) สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในเนื้อหาวิชา และนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูได   ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นหรือ            
“ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  5ส ”  ดังนี้ 
   1. ขันศึกษาและสังเกต      

   2. ขันสํารวจ  

   3. ขันสร้างสรรค์ 

   4. ขันสอน ซ่ึงขั้นนี้นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนโดยการสอนของนักศึกษามีขั้นตอนการสอน  5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1 สรางความสนใจ 
    4.2  สงเสริมความรู   
    4.3  สืบคนขอมูล     
    4.4  แสดงผล    
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    4.5 สรุปความรู       
   5.  ขันสรุปผล  

 

 2.  ผลการศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช เปนดังนี้ 
  2.1 นักศึกษาครูท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ มีระดับความสามารถในการ
ออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในระดับดี  โดยหนวยการเรียนรูท่ี
จัดทําขึ้นมีองคประกอบครบถวน และมีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินในหนวยการเรียนรู 
  2.2 นักศึกษาครู มีระดับความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน ในภาพรวมอยูในระดับดี  เม่ือพิจารณารายละเอียดของแผนจัดการเรียนรู พบวา 
แผนจัดการเรียนรูท่ีนักศึกษาเขียนขึ้นมีองคประกอบท่ีครบถวนสัมพันธกัน  มีกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลายสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติไดจริง  ท้ังนี้ผลการวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาพบวา นักศึกษามีขั้นตอนการสอน 5  ขั้นตอน  ดังนี้  1 ) สรางความสนใจ   2 ) สงเสริมความรู  3) 
สืบคนขอมูล    4)  แสดงผล   และ  5) สรุปความรู   
  2.3  นักศึกษาครู  มีระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน ในภาพรวมอยูระดับสูง  เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ซ่ึง
เรียงตามลําดับดังนี้  ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน/บรรยากาศ   
ดานการประเมินผล   และดานผูสอน     
  2.4 นักศึกษาครู มีระดับความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาจํานวน  32 คน 
พบวา  มีนักศึกษาท่ีมีระดับความรูความเขาใจระดับสูงจํานวน  28 คน และ ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน  
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครู ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน พบวานักศึกษามีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับดีมากทุกขอ โดยคิดเห็นวารูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 4. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน พบวา ภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  ท้ังนี้นักเรียนมี
ความเห็นวาการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูมีการใหความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถ่ินควบคูไปกับ
การสอนเนื้อหา  
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อภิปรายผล 

 

 ผลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน สามารถอภิปรายผลไดดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการ
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีช่ือวา “รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 5 ส”
ประกอบดวย หลักการ แนวคิด  วัตถุประสงค และขั้นตอนการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครู  5  
ขั้นตอน ประกอบดวย     1) ขันศึกษาและสังเกต   เปนขั้นตอนท่ีนักศึกษาวิเคราะหและสังเกต หลักสูตร/
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู  ซ่ึงตองหลอมรวมเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาเปนหนวยการเรียนรู    2) 

ขันสํารวจ  นักศึกษา  สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเพ่ือคนหารายละเอียดและขอมูลเพ่ือ
นํามาบูรณาการรวมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน    3) ขันสร้างสรรค์  นักศึกษารวมกันการออกแบบหนวยและแผน
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน   4) ขันสอน  นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูท่ีสราง
ขึ้นไปจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในโรงเรียนโดยมีขั้นตอนการสอน  5 ขั้นตอน  ดังนี้  4.1 ) สรางความ
สนใจ  4.2 ) สงเสริมความรู  4.3) สืบคนขอมูล  4.4)  แสดงผล  4.5) สรุปความรู  และ  5) ขั นสรุปผล   

นักศึกษารวมกันสรุปผลการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน    
 ท้ังนี้ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบมีความเหมาะสมในการนําไปพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ท้ังนี้เพราะ 
รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูท่ีพัฒนาขึ้นมาจากการวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูอันไดแก กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน   และขั้นตอนการจัดการเรียนรู ซ่ึงสงเสริมใหนักศึกษาครูมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการและวิธีการของการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูมาก
ขึ้น   ประกอบกับขั้นตอนของรูปแบบมีการเช่ือมโยงตอเนื่องอยางเปนระบบ  กลาวคือขั้นตอนการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครู “รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 5 ส”   ท่ีพัฒนาขึ้นในทุกขั้นตอนสงเสริมให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัต ิ ไดรวมกันคิดวิเคราะห  สังเกต  สํารวจ วางแผน และนําไปใช โดยใหนักศึกษา
รวมกันออกแบบหนวยการเรียนรู   รวมกันเขียนแผนจัดการเรียนรูและรวมกันจัดการเรียนรู  ซ่ึง
กระบวนการดังกลาวเปนการพัฒนาความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาไดอยางลึกซ่ึง  นักศึกษาสามารถ
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ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองไดทุกขั้นตอน  จากกระบวนการของรูปแบบดังกลาวจึงสงผลใหนักศึกษา
ครูมีระดับความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 41) ท่ี
กลาววาการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติ  ผูเรียนจะคิดสะทอนจนเกิดการเรียนรูแลวนําความรูนั้นไปเปน
ฐานการเรียนรูใหมหรือนําไปประยุกตใช จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถจดจําได
อยางแมนยํา เขาใจอยางลึกซ้ึงมากกวาเรียนรูจากการบอกหรืออภิปราย  และเปนการถักทอ
ประสบการณความรู เดิมสูความรูใหม  ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูตอเนื่องและสอดคลองกับ
ผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกสําหรับนักศึกษา
ครูเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนของ ปญญา  ทองนิล  (2553: 276) ท่ีพบวา
การใหนักศึกษาครูไดฝกปฏิบัตกิารสอนจริงดวยตนเอง ทําใหนักศึกษาครูมีความรูความชํานาญเพ่ิม
มากขึ้น 
 2.  ผลการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน   เปนดังนี้ 
  2.1   ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน  พบวา นักศึกษาครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใน
ระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยมีเอกสารประกอบการสอน  และมี
ขั้นตอนการสอนท่ีเปนระบบ แตละขั้นตอนมีการเช่ือมโยงเนื้อหาอยางตอเนื่อง ท่ีสามารถพัฒนาความรู
ความเขาใจของนักศึกษาไดอยางดี กลาวคือสงเสริมใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิดวิเคราะหและการสังเกต 
ไปพรอมกับการปฏิบัติ ซ่ึงนักศึกษาตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และวิเคราะหวาจะบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในเนื้อหาใด และอยางไร   ซ่ึงนักศึกษาจะมีการพูดคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและสรุปผลรวมกัน หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือไมเขาใจ เพ่ือนนักศึกษาจะมีการอธิบายและ
ชวยกันยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงจากกระบวนการขั้นตอนการสอนดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
ของ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545:20)  ท่ีไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ กิจกรรม
การเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการท่ีสําคัญ ซ่ึงมีขั้นตอนตาง ๆ 
ใหผูเรียนไดแสดงออกหรือปฏิบัติโดยใชความคิดการพูดในการเรียนรู การปลูกฝงใหผูเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติเปนขั้นตอนติดตัวไปใชในชีวิตประจําวัน 
  2.2  ความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
พบวา นักศึกษาสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดสอดคลองกันทุกองคประกอบและมีความเหมาะสมใน
การนําไปใช  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) มี
การเนนย้ําถึงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 ซ่ึงหมายถึง 
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การจัดการเรียนรูท่ีอิงมาตรฐานเปนหลัก  อันสอดคลองกับแนวทางของการเขียนแผนจัดการเรียนรู
แบบยอนกลับ(Backward Design) โดยการเขียนแผนจัดการเรียนรูนักศึกษาไดยึดมาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีตองการใหผูเรียนบรรลุเปนหลัก  สงผลใหนักศึกษา
สามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดครบทุกองคประกอบ  แตละองคประกอบครบถวนสัมพันธกัน  มี
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติไดจริง   ท้ังนี้ผลการวิเคราะหขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษา  พบวา นักศึกษามีขั้นตอนการสอนท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน  5  ขั้นตอน มีช่ือเรียกวา  ดังนี้   
   1. ขั้นสรางความสนใจ เปนขั้นตอนการสอนท่ีนักศึกษาดําเนินกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือสรางความสนใจใหกับนักเรียน  เพ่ือเตรียมความพรอมผูเรียนจากนั้นนําเขาสูเนื้อหาการ
เรียนการสอน  กิจกรรมประกอบดวย การสนทนาพูดคุย  การเลมเกม  การรองเพลง เปนตน  
    2.  ขั้นสงเสริมความรู   เปนขั้นตอนการสอน/การนําเสนอเนื้อหา  ความรูใหมใหกับ
นักเรียน 
   3.  ขั้นสืบคนขอมูล   เปนขั้นตอนท่ีนักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ดวยตนเอง  ฝกปฏิบัติ   ทดลองและทําแบบฝก   โดยนักศึกษาคอยใหคําแนะนํา  คอยชวยเหลือ  
   4. ขั้นแสดงผล  เปนขั้นตอนการสอนท่ีนักศึกษา สงเสริมใหนักเรียนไดเสนอผลการ
ฝกปฏิบัติ การทดลอง หรือผลการศึกษาคนควา โดยมีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
   5. ขั้นสรุปความรู     นักศึกษาและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากการเรียน
รวมกัน  
 จากขั้นตอนการสอนดังกลาว สะทอนใหเห็นวานักศึกษา มีความเขาใจในกระบวนการจัดการ
เรียนรู ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา  และ
วัตถุประสงคของรูปแบบท่ีตองการพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาครูใหสามารถออกแบบ         
กิจกรมการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิชัย  วงษใหญ  และมารุต  พัฒผล (2552:91-92) ท่ีไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูไววา 
การจัดการเรียนรูท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงใหผูเรียนไดองคความรูและสามารถเรียนรูการเปล่ียนแปลง
จากโลกภายนอก โดยการปรับเปล่ียนใหผูเรียนเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิดท่ีเปนระบบซ่ึงผูเรียน
จะตองมีโอกาสท่ีจะคิดใครครวญ  ทํากิจกรรมทบทวนพิสูจนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซ่ึง
แนวคิดสําคัญประกอบดวย 1) การจัดการศึกษาและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต 2) ความรูจะตองมาจากการปฏิบัติจริง  สวนทฤษฎีหลักการเปนการสงเสริม 3) การ
เรียนรูเริ่มตนท่ีตัวผูเรียน จากสภาพจริง 4) ความกาวหนาทางการเรียนรูขึ้นอยูกับความสามารถของ
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ผูเรียนและเวลาท่ีเหมาะสม 5) การเรียนรูคือเวลาท่ีผูเรียนตองการส่ิงนั้น  และ 6) การเรียนรูตองมี
จุดหมาย  มีระบบการดําเนินการท่ีชัดเจน 
  2.3  ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
ในภาพรวมนักศึกษาครมีูระดับความสามารถอยูระดับสูง เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับสูง
เชนเดียวกัน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  และดานท่ีได
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือดานผูสอน   ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา นักศึกษามีการดําเนินการอยางเปนระบบมีการ
เตรียมตัวสอนตามแผนท่ีวางไว    มีการเตรียมส่ือและเอกสารประกอบการสอนเปนอยางดี   
  ท้ังนี้ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครู พบวา ดานผูสอน
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษามีความตื่นเตน ซ่ึงยังไมเคยจัดกิจกรรมการเรียนรูมา
กอนรายวิชานี้เปนรายวิชาแรกท่ีนักศึกษาไดฝกประสบการณการสอนกับนักเรียนจริงในโรงเรียน จึงเกิด
ความประหมาสงผลใหการอธิบาย  การนําเสนอขอมูล หรือการจัดการช้ันเรียนไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ไมราบรื่นนัก  ท้ังนี้ผลจากการท่ีนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา  สงผลใหนักศึกษามี
ความเช่ือม่ันยิ่งขึ้นวาตนเองสามารถพัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้นไดหากไดปฏิบัติซํ้า  ๆ  ท้ังนี้จากขั้นตอนของ
รูปแบบท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา สอดคลองกับผลวิจัยของ
เมอรฟ และทิมมินส (Murphy and Timmins.2009) ท่ีไดวิจัยการเรียนรูจากประสบการณ โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนประการหนึ่งคือ การใหลงมือปฏิบัติการสอนจริง ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวาการใหลงมือปฏิบัติการสอนจริงนั้นสามารถทําใหผูไดรับการพัฒนาสามารถเห็น
ปญหาจากการสอน การใชบันทึกการสอน และพัฒนาวิธีสอนและความรับผิดชอบของตนเองได 
ชวยปรับทัศนคติของตนเองจากบทบาทนักเรียนกาวขามไปสูบทบาทใหมคือการเปนผูสอน รูสึกมี
อิสระ สามารถควบคุมการสอนของตนเองได 
  2.4  นักศึกษาครู มีระดับความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากจํานวนนักศึกษากลุมทดลอง
จํานวน  32 คน พบวา  มีนักศึกษาท่ีมีระดับความรูความเขาใจระดับสูงจํานวน  28 คน และ ระดับปานกลาง 
จํานวน 4 คน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  “รูปแบบการสอนแบบ 5ส”  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีเปนระบบ  สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยตนเองและมีสวนรวมในทุกขั้นตอน  เปนผลให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู
มากขึ้น ดังท่ี Dde Eva and Ward Susan (อางถึงใน ราตรี ศรีสวัสดิ์ 2551: 105) กลาววา การเรียนรู
โดยการปฏิบัติเปนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนตองมีสวนเกี่ยวของ
กับประสบการณการเรียนรูนั้น ๆ ดวยตนเอง กอใหเกิดความผูกพันตอการเรียนรู โดยมีการกําหนด
เปาหมายการเรียนรู การจูงใจ การมีสวนรวม และทําใหเกิดความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรู
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รวมกัน ผูเรียนไดมีกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ เกิดความรูสึกและอารมณภายในจาก
การสะทอนความคิดในเรื่องท่ีไดปฏิบัติ การสะทอนการปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูจากตนเอง แลว
พัฒนาการเรียนรูเหลานั้นดวยความภาคภูมิใจดวยตนเองตอไป 
 
  3.  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครู ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน พบวานักศึกษามีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับดีมากทุกขอ โดยคิดเห็นวารูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  ท้ังนี้
เนื่องจาก ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ 5ส  มีขั้นตอนการสอนท่ีชัดเจน เปนระบบ  นักศึกษาเกิดความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติไดในทุกขั้นตอน  และนักศึกษาเห็นวาการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมา        
บูรณาการในเนื้อหาวิชาจะใหประโยชนตอนักเรียนมาก เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของ
ตนเองไปดวย   ซ่ึงสอดคลองกับ ชมพูนุท วราศิระ (2548 : 4) ท่ีผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึง
พอใจตอการเรียนตามหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับรายวิชาประวัติศาสตรไทยใน
ระดับมาก  และผูเรียนมีเจตคติตอภูมิปญญาทองถ่ินในรายวิชาประวัติศาสตรไทยของนักศึกษาหลัง
การเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูโดยคะแนนเจตคติทุกดานของนักศึกษาอยูในระดับสูง   
 
 4.  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน พบวา ภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มี
วิธีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ใชหลักการมีสวนรวมในการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนได
เรียนรูอยางอิสระ มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางนักเรียนและนักศึกษาครู จึงสงเสริมให
บรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กรัณยพล  วิวรรธมงคล 
(25533:14) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการสอนของนักศึกษาครูในการนํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ินสูการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546:4) ท่ีไดติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษาในปการศึกษา 2545 พบวานักเรียนสวนใหญชอบวิธีการสอนของครูท่ีจัดบรรยากาศท่ี
สนุกสนาน ไมเครียด และจากผลการวิจัยดังกลาวพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดบรรยากาศท่ีดี  
สนุกสนาน ใหความรวมมือในการเรียนรูและเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอสําหรับการวิจัย ดังนี้  

  1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ซ่ึงเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตสายครู ควรให
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอความสามารถใน
การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู   
  1.2   คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ควรจัดหลักสูตรรายวิชา/หลักสูตรฝกอบรม ท่ีให
นักศึกษาครูไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาความรูความเขาใจและความสามารถ ซ่ึงการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการ
เรียนรู เปนจุดเนนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ท่ีมุงใหทุกโรงเรียน
และครูทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู จึงเปนส่ิงท่ี
หนวยงานผลิตครูตองเสริมสรางใหนักศึกษาครู  
  1.3 จากการท่ีนักศึกษาไดปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน พบวา นักศึกษาเกิดการเรียนรู
จากประสบการณตรง นักศึกษาสามารถสะทอนผลการปฏิบัติของตนเองได ดังนั้นการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูควรเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง 
  1.4 ผลจากการวิจัย พบวา ผลการประเมินความสามารถของนักศึกษา ดานผูสอน มีผล
การประเมินต่ําท่ีสุด ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกฝกประสบการณการสอน
ท่ีโรงเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความม่ันใจท้ังดานความรู กิจกรรม และการจัดช้ันเรียน  โดยทดลอง
สอนในหองเรียนกับเพ่ือนรวมช้ัน และมีอาจารยผูสอนคอยช้ีแนะใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   

  2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

          จากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ท่ีจัดการเรียนรูโดย       
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ผูวิจัย มีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้
  2.1  การวิจัยครั้งนี้ไดรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู
ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ดังนั้นอาจนํารูปแบบท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปประยุกตสูการ
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พัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูในดานอ่ืนๆ เชน ดานการคิดสรางสรรค เปน
ตน 
  2.2  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู เทานั้น  ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ /
ติดตาม/ชวยเหลือ นักศึกษาครูท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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กระทรวงศึกษาธิการ.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ครังที 2) 

พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545. 
_________. รายงานการติดตามผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2545. 

กรุงเทพฯ โรงพิมพชุมชุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2546. 
_________. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 2551. กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุมชุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย, 2551.  
________. แนวทางการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ     
   การเกษตรแหงประเทศไทย, 2549. 
________. ปรับกระบวนทัศน์.กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  

2548. 
กาญจนา คุณารักษ. การออกแบบการเรียนการสอน. พิมพครั้งท่ี 2. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2545. 
กรัณยพล  วิวรรธมงคล. “การพัฒนารูปแบบการติดตามความชวยเหลือสําหรับครูพ่ีเล้ียงเพ่ือการนํา 
 กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินสูการตจัดการเรียนรูในช้ันเรียนของนักศึกษาคร.ู”  
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2553. 
เฉลิม     คงแสนคํา.“การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช 

 ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2.” วารสารมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏมหาสารคาม, 3, 1 (มกราคม – เมษายน 2552.) : 12-15. 
ชนาธิป พรกุล. การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน. 

 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. 
ชมพูนุท วราศิระ.  "การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับรายวิชาประวัติศาสตร 
 ไทย สาขาครุศาสตร สถาบันราชภัฏ." วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการอุดมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2548. 
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ชูศรี  ตันพงศ. เรียนรู้เพือเป็นครูคุณภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแสงศิลป, 2544. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร. สุดยอดเทคนิคสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพ: โรงพิมพจรัลสนิทวงศการพิมพ, 

2545. 
ชัชวาล  ทองดีเลิศ. รูจักนักคิด. วารสารสือพลัง. 12(4): 2547 18-25. 
ไชยรัตน  ปราณ.ี  “การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดย 
 การมีสวนรวมของชุมชน.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต   
 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,   
 2545. 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. เทคโนโลยีการสอน: การออกแบบและพัฒนา. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:  
                  โอเดียนสโตร, 2533. 
ทิศนา แขมมณ.ี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2548 
__________. ศาสตร การสอน : องค ความรู  เพือการจัดกระบวนการเรียนรู ทีมี

ประสิทธิภาพ.  
   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

__________. ศาสตร การสอนองค ความรู  เพือการจัดกระบวนการเรียนรู ทีมี

ประสิทธิภาพ. พิมพ    
                ครั้งท่ี 6.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 
นงลักษณ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคํา และธีรวัฒน ฆะราช.  การพัฒนาตัวบ่งชีคุณธรรม 

  จริยธรรม: การพัฒนาและพัฒนาการ.กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง    
  แผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม), 2551. 
นุชลี  คลายวันเพ็ญ. “การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน 

มัธยมศึกษาในเขตพระนคร” ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 

บุญชม   ศรีสะอาด. การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสุวีริยาสาสน, 2537. 
ประเวศ วะสี. การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถินในภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท.  

กรุงเทพฯ: อมรินทรพรินติ้งกรุป, 2536. 
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