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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ  1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 2) เพ่ือ
ศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 3)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน และ4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  5 ขั้น  คือ (1) ขั้นศึกษาและสังเกต   
(2) ขั้นสํารวจ (3) ขั้นสรางสรรค  (4)  ขั้นสอน  และขั้นท่ี (5) ขั้นสรุปผล 2) ระดับความสามารถของ
นักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใชโดยภาพรวมอยูในระดับดี 3) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีตอรูปแบบการ
เรียนรูฯในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  และ 4) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
จากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก  
 
Abstract 
  The purposes of this research were to: 1) develop an instructional model to enhance 
student teachers’ ability to manage learning by integration of the local curriculum 
frameworks ; 2) study the student teachers’ ability to integrate the local curriculum frameworks 
in curriculum development and implementation of the curriculum; 3) study student 
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teachers’ opinions toward the model and study student’s opinions toward  the student  
teachers  learning  management of by integration of  the local curriculum  frameworks. 
The research results found that: 
 1) The model consisted of 5 steps : (1) study and observe, (2) explore, (3) create, 
(4) teach and (5) summarize. 2) The student teachers’ ability to manage learning by 
integration of the local curriculum frameworks in curriculum development and 
implementation was at the high level. 3) The student teachers’ opinions toward the model 
were at the highest level. 4)  The student’s opinions toward  the learning management of  
student teachers by integration of  the local curriculum frameworks were at the high 
level.      
 
บทนํา 

     การจัดการศึกษาของประทศไทยท่ีผาน 
มาไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปล่ียนแปลง 
ไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและ
สังคมแตส่ิงหนึ่งท่ียังคงดํารงอยูก็คือความเจริญ
ทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติท่ีไดรับการส่ังสมมานานจนซึมซับอยูในวิถี
ชีวิตท่ีสืบทอดตอกันมา ประเทศไทยมีความ
เจริญทางวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน เปนประ เทศ 
ท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ เปนส่ิง
หนึ่งท่ีบรรพบุรุษไดคิดคนรังสรรคจนกลายเปน
สวนหนึ่งของการดํารงชีวิตและไดถายทอดสืบ
ตอกันมาสูลูกหลาน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2543: 1) ดังนั้นการศึกษาภูมิ
ปญญาทองถ่ินจึงมีความ หมายตอบุคคลและ
สังคม (ไพฑูรย  สินลารัตน 2536: 4, กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2551: 1)  นโยบายการจัดการเรียนรู
ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนด
ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทยไวในสาระ
บัญญัติ มาตรา 66 73 80  84 86 และ มาตรา 289 
โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษบํารุง 

รักษา ฟนฟู ปกปอง คุมครอง พิทักษ สงเสริม 
สนับสนุน ชวยเหลือสืบสาน พัฒนา เผยแพร 
และปลูกจิตสํานึกคนไทยเ พ่ือสร างความ
ภาคภูมิใจและเห็นถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในภูมิ
ปญญาท่ีมีในชาติ 
  ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local wisdom) ประเวศ 
วะสี (2536: 10) ไดใหความหมายวาหมายถึง 
องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทย
อันเกิดจากการ ส่ังสมประสบการณ ท่ีผ าน
ระบอบการเลือกสรรเรียนรู ปรุงแตงพัฒนาและ
ถายทอดสืบตอกันมาเพ่ือใชแกปญหาและพัฒนา
วิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม 
และเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ภูมิปญญา
ทองถ่ินยังชวยสรางชาติใหเปนปกแผน สราง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกคนไทยเปนมรดกอัน   
ลํ้าคาอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด ภูมิปญญา
ทองถ่ินมีความสําคัญสําหรับสังคมไทย จึงจําเปน 
ตองมีการนําไปใชและถายทอดสืบตอกันไปเพ่ือ
ไมใหสูญหายจากวิถีชีวิตคนไทย กระบวนการท่ี
จะทําใหภูมิปญญาทองถ่ินฟนคืนชีพมามีชีวิต 
ชีวาอีกครั้งคือกระบวนการศึกษา (รุง แกวแดง, 
2543: 230) เพราะการศึกษาเปนกระบวนการ
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สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพและ
สามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของตนเอง ครอบครัวและบานเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถดานตางๆ ท่ีจะดํารงชีพและ
ประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงรวมพลังสรางสรรคการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนได 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ังให
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ัวประเทศในปการศึกษา  
255 3  โดย กํ า หนด ให สํานั กง านเ ขต พ้ืน ท่ี
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ินเพ่ือเช่ือมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและความ
ตองการของทองถ่ินสูการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันเรียน จากนโยบายการจัดการศึกษา
ดังกลาว  ทําใหเห็นถึงบทบาทสําคัญและหนาท่ี
หลักของคณะศึกษาศาสตร ในการเตรียม
นักศึกษาใหมีความพรอมท้ังดานความรู ความ 
สามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญและคุณลักษณะ
สําคัญตางๆ ของความเปนครูเพ่ือนําไปสูครูมือ
อาชีพในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาความสามารถ
ดานการบูรณาการกรอบสาระ การเรียนรูทองถ่ิน
ในการจัดการเรียนรูจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญและ
จําเปนท่ีนักศึกษาครูตองเรียนรูทําความเขาใจ
และฝกปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรู
ในอนาคต และเพ่ือนําไปพัฒนานักเรียนใหรูจัก
ทองถ่ินตนเอง รักและหวงแหนมรดกทาง
วัฒนธรรม และมรดกทองถ่ินท่ีตกทอดกันมารุน
สูรุน สอนใหเปนคนท่ีดีเปนคนเกงอยูรวมใน
ชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัด 
การเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทอง ถ่ิน 
  2.  เพ่ือศึกษาระดับความสามารถของ
นักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
และนําหลักสูตรไปใช ดังนี้  
  2.1 ระดับความสามารถของนักศึกษา
ครูในการออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  2.2  ระดับความสามารถของนักศึกษา
ครูในการเขียนแผนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  2.3  ระดับความรูความเขาใจของ
นักศึกษาครูดานการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
  2.4  ระดับความสามารถของนักศึกษา
ครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ิน 
 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ครูท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รวม 32 คน ท่ีลง 
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ทะเบียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development)  ภาคการศึ กษาต น       
ปการศึกษา 2554 ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปน
หนวยการสุมจาก จํานวน 5 สาขาวิชา รวม 122  คน  
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย   
 1.  แผนจัดการเรียนรู เรื่อง การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินเปนแผนจัดการเรียนรู ท่ี
นําไปใชกับนักศึกษา ใชรูปแบบการจัดการเรียน 
รูแบบ 5ส ประกอบดวย 1) ขั้นศึกษาและสังเกต 
2) ขั้นสํารวจ 3) ขั้นสรางสรรค 4) ขั้นสอนและ  
5) ขั้นสรุปจากนั้นนําไปใหผูเช่ียวชาญดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานหลักสูตร และดาน
การวัดและประเมินผลตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ ผลการวิเคราะห
จากผูเช่ียวชาญไดคาเฉล่ียเทากับ 4.33 ซ่ึงอยูใน
เกณฑท่ีสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรู
ใหกับนักศึกษาได   
 2.  แบบประเมินระดับความสามารถใน
การออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน มีเกณฑการใหคะแนน
ระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) ออกเปน 3 
ระดับจํานวน 10 ขอ นําแบบประเมินไปให
ผู เ ช่ี ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คนไดแก 
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู/การบูรณาการ 
ดานหลักสูตร  และดานการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ดวยคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item Objective Congruence: 

IOC)  ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญไดคาดัชนี
ความสอดคลอง ระหวาง  0.67-1.00  
 3.  แบบป ระเมิ นความสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการกรอบสาระ      
การเรียนรูทองถ่ินมีเกณฑการใหคะแนนระดับ
คุณภาพ (Scoring Rubric) ออกเปน 3 ระดับ
จํานวน 13 ขอ  ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ
ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ  1.00 
  4.  แบบประเมินความรู ความเข าใจ   
ของนักศึกษาดานการบูรณาการกรอบสาระ   
การเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูมีลักษณะ
เปนขอสอบปรนัย จํานวน 30 ขอ จํานวน 30 ขอ 
กําหนดเกณฑการประเมินผล โดยแบงออกเปน 
3 ระดับ คือ คะแนนระหวาง 24-30 คะแนน 
หมายถึง มีความรูความเขาใจในระดับสูง คะแนน
ระหวาง 16-23 คะแนน หมายถึงมีความรูความ
เขาใจในระดับปานกลาง คะแนนต่ํากวา 15 
คะแนน หมายถึง มีความรูความเขาใจในระดับ
ตองปรับปรุง ไผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญได
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  
  5.  แบบประเมินความสามารถจัดการเรียนรู
ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ประเมิน
ใน 4 ดาน คือ ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน/บรรยากาศ ดานส่ือและส่ิงสนับสนุน
การเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล  
รวมจํานวน 10 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนระดับ
คุณภาพ (Scoring Rubric) ออกเปน 3 ระดับ   
ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ระหวาง  0.67-1.00 
  6.  แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา 
ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีลักษณะเปน  
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ขอคําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ สอบถามนักศึกษาถึงการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน
มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00 
  7.   แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรู มีลักษณะเปนขอ
คําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี  
3 ระดับ สอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ินของนักศึกษาครูมีคาดัชนีความ
สอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลจาก
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนรวม 32 คน
ท่ีเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา 2554 และติดตามนักศึกษากลุม
ตัวอยางไปเก็บขอมูลท่ีโรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัยซ่ึงเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ 
เพ่ือสังเกตและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
ของนักศึกษา  พรอมกับเก็บขอมูลจากนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูจ ากนัก ศึกษากลุม
ตัวอยางในดานความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูของนักศึกษา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลระดับความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวยการเรียนรู  
การเขียนแผนจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูท่ี

บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน และความรู
ความเขาใจของนักศึกษาดานการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินโดยใช
คาเฉล่ีย (x̄) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. การวิเคราะหผลความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน และ
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูของนักศึกษาครู โดยใชคาเฉล่ีย (x̄) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) จากขอคําถามปลายเปด 

 
สรุปลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
สามารถสรุปผลไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ท่ีสงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการ
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน มีช่ือวา “รูปแบบการจัดการเรียน รูแบบ 
5 ส  ”ประกอบดวย หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค 
และขั้นตอนการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
ครู 5 ขั้นตอน ประกอบดวย  1) ขันศึกษาและ
สังเกต   เปนขั้นตอนท่ีนักศึกษาวิเคราะหและสังเกต 
หลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู /ตัวช้ีวัด ผลการ
เรียนรู  ซ่ึงตองหลอมรวมเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาเปน
หนวยการเรียนรู  2) ขันสํารวจ  นักศึกษา  สํารวจ
และศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินเพ่ือคนหา
รายละเอียดและขอมูลเพ่ือนํามาบูรณาการรวมกับ
เนื้อหาวิชาท่ีสอน 3) ขั นสร้างสรรค์  นักศึกษา
รวมกันการออกแบบหนวยและแผนจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  4) ขันสอน  
นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปจัด   
การเรียนรูใหกับนักเรียนในโรงเรียนโดยมีขั้นตอน
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การสอน  5 ขั้นตอน  ดังนี้  4.1 )  สรางความสนใจ  
4.2 ) สงเสริมความรู  4.3) สืบคนขอมูล 4.4)  
แสดงผล  4.5) สรุปความรู  และ  5) ขั นสรุปผล  
นักศึกษารวมกันสรุปผลการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ขั้นตอนการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู “รูปแบบ   
การจัดการเรียนรูแบบ 5 ส” ท่ีพัฒนาขึ้นในทุก
ขั้นตอนสงเสริมใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ  ได
รวมกันคิดวิเคราะห  สังเกต  สํารวจ วางแผน และ
นําไปใช โดยใหนักศึกษารวมกันออกแบบหนวย
การเรียนรูรวมกันเขียนแผนจัดการเรียนรูและ
รวมกันจัดการเรียนรู ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเปน
การพัฒนาความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาได
อยางลึกซ่ึงนักศึกษาสามารถประเมินผลการปฏิบัติ
ของตนเองไดทุกขั้นตอน จากกระบวนการของ
รูปแบบดังกลาวจึงสงผลใหนักศึกษาครูมีระดับ
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของสมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544: 41) ท่ีกลาว
วาการเรียนรู ท่ีเนนการปฏิบัติ  ผู เรียนจะคิด
สะทอนจนเกิดการเรียนรูแลวนําความรูนั้นไป
เปนฐานการเรียนรูใหมหรือนําไปประยุกตใช จะ
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถ
จดจําไดอยางแมนยํา เขาใจอยางลึกซ้ึงมากกวา
เรียนรูจากการบอกหรืออภิปราย  และเปนการ
ถักทอประสบการณความรูเดิมสูความรูใหม ทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตอเนื่องและสอดคลอง    
กับผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกสําหรับ
นักศึกษาครูเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนของ ปญญา  ทองนิล  (2553: 
276) ท่ีพบวาการใหนักศึกษาครูไดฝกปฏิบัติ 
การสอนจริงดวยตนเอง ทําใหนักศึกษาครูมี
ความรูความชํานาญเพ่ิมมากขึ้น 
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หลักการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รวมกับการวิเคราะหสาระการ
เรียนรูทองถิ่น(Local-related content) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มี
ความเปนไทย  สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไปพรอมกับความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีตามเปาหมายของเนื้อหาวิชา 

 แนวคิด   การการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Intergreated) ซึ่งเปนการสอดแทรกสาระการเรียนรูทองถิ่น ในเนื้อหาวิช
ที่สอน เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการเช่ือมโยงความรู ไปพรอมกับการสรางความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของสาระการเรียนรูทองถิ่น 
 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum Development ) สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใน
เนื้อหาวิชา และนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 

ขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบ    5 ส 

1.  ศึกษาและสังเกต :   ขั้นทบทวนความรูเดิมและศึกษาความรู 
                                          ใหมโดยใชทักษะการวิเคราะหและสังเกต  
2.  สํารวจ :               สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 
3.   สร้างสรรค์ :      วางแผนและออกแบบหนวยการเรียนรูและแผน 
                                จัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ               
                                เรียนรูทองถิ่น 
4.   สอน :                   นําแผนจัดการเรียนรูใชในการจัดการเรียนรู   
                               โดยนักศึกษามีขั้นตอนการจัดการเรียนรู    
                                 มีขั้นตอนดังนี ้
                       4.1  สร้างความสนใจ  :     นักศึกษากระตุนเราความ
สนใจของนักเรียนโดยใชกิจกรรมหลากหลาย  
    4.2   ส่งเสริมความรู้ :      นักศึกษาจัดการเรียนการ
สอนตามสาระวิชาโดยบูรณาการกรอบสาระการ  เรียนรูทองถิ่นไป
พรอม กับ เนื้อหา 
     4.3  สืบค้นข้อมูล :   นักศึกษาสงเสริมใหนักเรียน
ไดปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาและคนควาขอมูล ดวยตนเอง 

    4.4   แสดงผล :   นักเรียนออกนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลการคนควาขอมูล 

     4.5.  สรุปความรู้:   นักเรียนและนักศึกษาสรุปผลที่
ไดจากการศึกษารวมกัน 

5.  สรุปผล :     สรุปผลรวมกันระหวางผูสอนและนักศึกษา   
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  2. ผลการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  เปนดังนี ้
   2.1   ความสามารถในการออกแบบ
หนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน  พบวา นักศึกษาครูสามารถออกแบบหนวย
การเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน
ในระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในกิจกรรม       
การเรียนการสอนผูวิจัยมีเอกสารประกอบการสอน  
และมีขั้นตอนการสอนท่ีเปนระบบ แตละขั้นตอน 
มีการเช่ือมโยงเนื้อหาอยางตอเนื่อง ท่ีสามารถ
พัฒนาความรูความเขาใจของนักศึกษาไดอยางดี 
กลาวคือสงเสริมใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิด
วิเคราะหและการสังเกต ไปพรอมกับการปฏิบัติ  
ซ่ึงนักศึกษาตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู /
ตัวช้ีวัด และวิเคราะหวาจะบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ินในเนื้อหาใด และอยางไร   ซ่ึง
นักศึกษาจะมีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และสรุปผลรวมกัน หากนักศึกษามีขอสงสัย
หรือไมเขาใจ เพ่ือนนักศึกษาจะมีการอธิบายและ
ชวยกันยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงจาก
กระบวนการขั้นตอนการสอนดังกลาวสอดคลอง
กับแนวคิดของ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545 : 20)  
ท่ีไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนรู ท่ี มี
คุณภาพ  กิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมท่ี
ฝกใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการท่ี
สําคัญซ่ึงมีขั้นตอนตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดง 
ออกหรือปฏิบัติโดยใชความคิดการพูดในการ
เรียนรู  การปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถใน
การปฏิบัติ เปนขั้นตอนติดตัวไปใชในชีวิต 
ประจําวัน 
  2.2  ความสามารถในการเขียนแผน
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู

ทองถ่ิน พบวา นักศึกษาสามารถเขียนแผนจัด     
การเรียนรูไดสอดคลองกันทุกองคประกอบและ    
มีความเหมาะสมในการนําไปใช  ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาในเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development) มีการเนนย้ําถึง      
การจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงหมายถึง การจัด  
การเรียนรูท่ีอิงมาตรฐานเปนหลัก อันสอดคลอง
กับแนวทางของการเขียนแผนจัดการเรียนรู 
แบบยอนกลับ(Backward Design) (Wiggins, 
Grant and McTighe: 1998) โดยการเขียนแผน
จัดการเรียนรูนักศึกษาไดยึดมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีตองการ
ใหผูเรียนบรรลุเปนหลัก สงผลใหนักศึกษาสามารถ
เขียนแผนจัดการเรียนรูไดครบทุกองคประกอบ  
แตลองคประกอบครบถวนสัมพันธกันมีกิจกรรม 
การเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับความสนใจ
ของนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินมีความเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติไดจริง    
   2.3   ระดับความสามารถในการจัด   
การเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
ในภาพรวมนักศึกษาครูมีระดับความสามารถอยู
ระดับสูง เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูใน
ระดับสูงเชนเดียวกัน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด
คือดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน   
และดานท่ีไดคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือดานผูสอน ท้ังนี้
ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู
ของนักศึกษาครู พบวา ดานผูสอนมีคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษามีความตื่นเตน  
ซ่ึงยังไมเคยจัดกิจกรรมการเรียนรูมากอน จึงเกิด
ความประหมาสงผลใหการอธิบาย  การนําเสนอ
ขอมูล หรือการจัดการช้ันเรียนไมราบรื่นนัก  ท้ังนี้
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ผลจากการท่ีนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนจริง   
ในสถานศึกษา  สงผลใหนักศึกษามีความเช่ือม่ัน
ยิ่งขึ้นวาตนเองสามารถพัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้น
ไดหากไดปฏิบัติ ซํ้าๆ  ท้ังนี้จากขั้นตอนของ 
รูปแบบท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูสูการ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา สอดคลองกับผลวิจัย
ของ Murphy and Timmins (2009) ท่ีไดวิจัย 
การเรียนรูจากประสบการณ โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนประการหนึ่งคือ 
การใหลงมือปฏิบัติการสอนจริง ซ่ึงผลการวิจัย
พบวาการใหลงมือปฏิบัติการสอนจริงนั้นสามารถ
ทําใหผูไดรับการพัฒนาสามารถเห็นปญหาจาก
การสอน การใชบันทึกการสอน และพัฒนาวิธี
สอนและความรับผิดชอบของตนเองได 
  2.4   นักศึกษาครู มีระดับความรูความ
เขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ินในการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับสูง เม่ือพิจารณาจากจํานวนนักศึกษากลุม
ทดลองจํานวน  32 คน พบวา  มีนักศึกษาท่ีมีระดับ
ความรูความเขาใจระดับสูงจํานวน  28 คน และ 
ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
“รูปแบบการสอนแบบ 5 ส”  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น        
มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีเปนระบบ สงเสริมให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยตนเองและมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอน เปนผลใหนักศึกษามีความรู ความ
เขาใจในขั้นตอนการบูรณาการกรอบสาระการเรียน 
รูทองถ่ินในการจัดการเรียนรูมากขึ้น  
  3.  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาครู ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน พบวานักศึกษามีระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับดี
มากทุกขอ โดยคิดเห็นวารูปแบบการพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษาในการจัดการเรียนรูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง ท้ังนี้เนื่องจาก ขั้นตอนการสอน
ตามรูปแบบ 5 ส มีขั้นตอนการสอนท่ีชัดเจน  เปน
ระบบ  นักศึกษาเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติ
ไดในทุกขั้นตอน  และนักศึกษาเห็นวาการนํากรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ินมา  บูรณาการในเนื้อหาวิชา
จะใหประโยชนตอนักเรียนมาก เนื่องจากนักเรียน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองไปดวยซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุท วราศิระ 
(2548: 4) ท่ีผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึง
พอใจตอการเรียนตามหลักสูตรบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถ่ินเขากับรายวชิาประวัติศาสตรไทย
ในระดับมาก  และผูเรียนมีเจตคติตอภูมิปญญา
ทองถ่ินในรายวิชาประวัติศาสตรไทยของนักศึกษา
หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูโดยคะแนน  
เจตคติทุกดานของนักศึกษาอยูในระดับสูง   
  4.   ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูท่ี
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน พบวา 
ภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
ครูใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  มีวิธีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายใช
หลักการมีสวนรวมในการเรียนรู เปดโอกาสให
นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ มีสัมพันธภาพ      
ท่ีดีตอกันระหวางนักเรียนและนักศึกษาครู      
จึงสงเสริมใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน  
ซ่ึ ง สอ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  ก รั ณ ย พ ล       
วิวรรธมงคล (2553: 14) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการสอนของนักศึกษาครูใน
การนํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินสูการจัด 
การเรียนการสอนในช้ันเรียน พบวานักเรียนมี
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ความพึงพอใจอยูในระดับมากและสอดคลอง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 4) ท่ีไดติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาในป
การศึกษา 2545 พบวานักเรียนสวนใหญชอบ
วิธีการสอนของครูท่ีจัดบรรยากาศ ท่ีสนุกสนาน 
ไมเครียด และจากผลการวิจัยดังกลาวพบวา
นักเรียนท่ีไดรับการจัดบรรยากาศท่ีดี  สนุกสนาน  
ใหความรวมมือในการเรียนรูและเขาใจบทเรียน
ไดดีขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ในครั้งนี้ ผูวิจัยมี
ขอเสนอสําหรับการวิจัย ดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1  คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ซ่ึง
เปนหนวยงานผลิตบัณฑิตสายครู ควรใหความ 
สําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หรือกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอความสามารถใน
การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใน
การจัดการเรียนรู   
  1.2   คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ควร
จัดหลักสูตรรายวิชา/หลักสูตรฝกอบรม ท่ีให
นักศึกษาครูไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและความสามารถ 
ซ่ึงการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใน
การจัดการเรียนรู  เปนจุดเนนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ท่ีมุงใหทุกโรงเรียนและครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรูบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินใน

การจัดการเรียนรู จึงเปนส่ิงท่ีหนวยงานผลิตครู
ตองเสริมสรางใหนักศึกษาครู  
  1.3  จากการท่ีนัก ศึกษาไดปฏิบั ติ    
การสอนจริงในโรงเรียน พบวา นักศึกษาเกิด    
การเรียนรูจากประสบการณตรง นักศึกษาสามารถ
สะทอนผลการปฏิบัติของตนเองได  ดั งนั้น       
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการบูร
ณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการ
เรียนรูควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดปฏิบัติการ
สอนจริงในโรงเรียนซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาได
พัฒนาความสามารถของตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 2.  ข้อเสนอแนะเพือการวจิัยครังต่อไป 

       จากการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครู ท่ีจัดการเรียนรูโดย 
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ผูวิจัย มี
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้
   2.1  การวิจัยครั้งนี้ไดรูปแบบการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัด 
การเรียนรู ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน ดังนั้นอาจนํารูปแบบท่ีไดจากการวิจัยนี้
ไปประยุกตสูการพัฒนาความสามารถดานการ
จัดการเรียนรูของนักศึกษาครูในดานอ่ืนๆ เชน 
ดานการคิดสรางสรรค เปนตน  
   2.2 กา ร วิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษา เ ฉพ า ะ
ความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
เทานั้น  ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ  รูปแบบการติดตาม/ชวยเหลือ 
นักศึกษาครูท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
การจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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