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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาร่ วมกับเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่ างเป็ นนิสติ ครูสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปี ที่ 2 จานวน 51 คน ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ หมู่เรียนเป็ นหน่ วยสุ่ม ใช้ เวลาทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย ได้ แก่ แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินทักษะใน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
และแบบประเมิ นหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม (AAR) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ร้ อ ยละ และการทดสอบที
ส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการสร้ างกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
โดยใช้ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ สาระสาคัญ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ
ชิ้นงาน/ภาระงาน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์ และการวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้มีจานวน 5 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 1
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา กิจกรรมที่ 2 เลือกเฟ้ นนวัตกรรมที่จะพั ฒนา กิจกรรมที่ 3 คุณค่ าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 ออกแบบ
นวัตกรรมอย่างมีศลิ ป์ และกิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมให้ เคยชิน ผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรม พบว่า ภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
โดยใช้ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีดังนี้
2.1 นิสติ ครูมีความรู้ในการพั ฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2.2 นิสิตครูมีทักษะในการพั ฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียนคิดเป็ นร้ อยละ 81.76
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2.3 ได้ นวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นทั้งหมดจานวน 25 ชิ้น โดยเป็ นนวัตกรรมประเภทแบบฝึ กเสริม
ทักษะการอ่านมากที่สดุ จานวน 10 เล่ม คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ประเด็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่นามาบูรณาการมากที่สดุ คือ กว๊านพะเยา
นอกจากนี้ พบว่า สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่นิสติ นามาบูรณาการจะสอดคล้ องบริบทของนิสติ และส่วนใหญ่ เกี่ยวกับบริบทภาคเหนือ
2.4 นิสติ ครูมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ แก่ มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครูมากขึ้น มีความรักความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการแก้ ปัญหา มีความมั่นใจในตนเอง รับฟั งผู้อ่นื มากขึ้น และเห็นความสาคัญของการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น
คาสาคัญ: สมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
จิตตปัญญาศึกษา เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
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Abstract
This research aimed at constructing and studying the results of using learning activities to enhance the student teachers’ competency
in educational innovation focusing on local-related contents using contemplative education approach and peer tutoring technique. The
participants, selected by using simple random sampling method, were 51 second-year student teachers majoring in Thai language. The
duration of the experiment was 16 hours. The research instruments were learning activities plans designed by using contemplative
education approach and peer tutoring technique, learning achievement test, evaluation form for skills in developing educational
innovation focusing on local contents, learning logs, learning journey for developing educational innovation record, and AAR
evaluation form. The data were analyzed by using mean, standard deviation, percentage, t-test, and qualitative data was analyzed by
using content analysis. The results revealed that
1. The learning activities to enhance students teachers’ competency in educational innovation focus on local content using
contemplative education approach and peer tutoring technique comprised of 7 components including concepts, objectives, learning
contents, task, learning activities, learning materials and learning assessments. The learning activities was considered feasible at
high level.
2. The results of using learning activities to enhance the student teachers’ competency in educational innovation focusing on local
contents using contemplative education approach and peer tutoring technique were as follows:
2.1 The student teachers had the knowledge for developing the educational innovation focusing on local contents after
learning higher than before learning at the significant level of .05.
2.2 The student teachers had the skills for developing the educational innovation focusing on local contents after learning at
81.76 percentage which was higher than the criterion standard at 75 percentage at the significant level of .05.
2.3 There were 25 projects of the educational innovations focusing on local contents. The supplementary reading materials
were ranked in the highest numbers consisting of 10 projects which counted at 40 percentage. The local contents which were infused
mostly into the educational innovations were Kwanpayao. In addition, the local contents in which the students had infused into the
educational innovations were relevant to the students’ contexts and related to the contexts of Northern region of Thailand.
2.4 The student teachers had tranformed desired characheristies as follows: having love and faith for teachers’ profession, unity,
responsibility, problem-solving skills, self-confidence, respect others, and recognizing the significance of the infusion of local contents.
Keywords: The Competency of Student Teachers for Developing the Educational Innovation,
The Infusion of Local-Related Contents, Contemplative Education, Peer Tutoring Technique

บทนา

Wongwanich, Piromsombat, Klaikleng and Sriklaub
(2013) ได้ เสนอแนวคิดว่า ความรู้ท่คี รูต้องมีตามกรอบ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้ าน R-TPACK ด้ านหนึ่งที่สาคัญ คือ Technology Knowledge
อย่ างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่ างยิ่งความก้ าวหน้ าทางด้ าน (TK) ซึ่งครูต้องมีความรู้ในการเลือกเทคนิควิธหี รือเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้งการ ที่ใช้ ในการพัฒนานักเรียน เช่ น การจัดทาเอกสารความรู้
เรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้ มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ให้ ผ้ ูเรียนศึกษาด้ วยตนเอง การใช้ ICT ในการเรียนการสอน
ดังนั้น การเรียนการสอนจึงต้ องพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การเรียนรู้ นอกจากนี้ Dachakupt and Khaengkhan (2012)
มาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อช่วยให้ ได้ นาเสนอว่าสมรรถนะของครูท่คี วรมีด้านหนึ่ง คือ การใช้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ เร็ว เรียนรู้ได้ มาก อีกทั้งช่วยแก้ ไข เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษานวัตกรรม
ปัญหาหรือเสริมการเรียนรู้ของครู นวัตกรรมการศึกษาจึงมี การศึกษาเป็ นแนวคิด วิธกี าร กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์
ความสาคัญที่จะช่วยให้ การจัดการเรียนการสอนของครูมี ใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น The Secretariat of the Teachers Council ประสิทธิภาพตรงตามเป้ าหมายของหลักสูตร (Department
of Thailand (2013) ได้ กาหนดให้ ผ้ ทู ่จี ะประกอบวิชาชีพ of Curriculum and Instruction Development, Ministry
ครูต้องมีความรู้ และสมรรถนะด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี of Education, 2002) ดังนั้น หากครูมีความรู้ความสามารถ
สารสนเทศทางการศึกษา (ข้ อ 8) จาก 11 ด้ าน ของข้ อบังคับ หรือสมรรถนะด้ านการนวัตกรรมการศึกษาจะช่ วยให้ ครู
คุรสุ ภา ว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 สอดคล้ องกับที่ จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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จากการศึกษาผลงานวิจัยของ Chindanurak et al. (2011)
เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์
ปัญหาการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานสาหรับครูจาก 5 สาขาวิชา พบว่า ครูภาษาไทย ครู
ภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ และครูสงั คมศึกษา มีปัญหา
การใช้ และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
เป็ นปั ญหาสูงสุดอันดับ 1 หรือ 2 ยกเว้ นครูวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่า ครูยังขาดความรู้ และ
ทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผู้วิจัยในฐานะทา
หน้ าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา 161261 นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ซึ่งผู้เรียน
เป็ นนิสติ ครูสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปี ที่ 2 วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความสาคัญต่อการพัฒนา
นิสติ ครูให้ มคี วามสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพครูท่มี คี ุณภาพใน
อนาคต อีกทั้งที่ผ่านมามีงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของนิสิตครูค่อนข้ างน้ อย
ส่วนใหญ่มกั จะพัฒนากับครูประจาการ
Tantaviwong (2014) ได้ กล่าวว่า คุณภาพครูไทยยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ครูจะต้ องมีท้งั ศาสตร์ท่ลี ่มุ ลึก จัดเจนใน
เนื้อหา (Subject Matters) และมีศิลปะในการสอน (Methodology)
มีเทคนิควิธกี ารถ่ายทอดให้ แก่ผ้ เู รียนด้ วยจิตวิญญาณของ
ความเป็ นครูท่ีมุ่ งสร้ างการเรียนรู้ให้ เกิดแก่ผ้ ูเรียน และ
ตนเองได้ โดยสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อสร้ างองค์ความรู้มา
เชื่อมโยงสภาพท้ องถิ่นให้ เข้ ากับมาตรฐานสากล จากแนวคิด
ข้ างต้ น มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความสามารถของครูในการ
เชื่อมโยงสภาพท้ องถิ่น หรือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเข้ าสู่
ชั้นเรียน ซึ่งอาจเป็ นประเด็นที่มกั ถูกมองข้ ามไปในการพัฒนา
ครู ทั้งๆ ที่มีความสาคัญมากเพราะเป็ นการเรียนรู้ท่สี มั พันธ์
กับชีวิตจริงของผู้เรียน และเป็ นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สอดคล้ องกับกรอบความคิดการอภิวัฒ น์การเรียนรู้ของ
Wasi (2014) กรอบความคิดที่ 3 การเรียนรู้ท่เี ยียวยาสังคม
ทั้งหมด (Learning that Heals the Whole) หมายถึงว่ า การ
ศึกษาไม่ใช่การท่องจาเนื้อหาวิชาเท่านั้น แล้ วก็ไม่มีผลต่ อ
การแก้ ปัญหาอะไรให้ สงั คมอย่างชัดเจน การศึกษาควรจะ
เป็ นพลังที่ย่งิ ใหญ่ในการพัฒนาสังคมหมดทุกด้ าน ทั้งเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้ อม ต้ องเป็ นเครื่องมือแก้ ความยากจน สร้ าง
สังคมเข้ มแข็ง สร้ างสิ่งแวดล้ อมยั่งยืน ดังนั้น ครูยุคใหม่จึง
ควรมีความสามารถในการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เข้ าสู่การจัดการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับบริบทเพื่อสร้ างผลกระทบ
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ต่อการเปลี่ยนแปลงชุ มชน สังคมให้ เข้ มแข็งขึ้น หากครู
สามารถนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการเข้ าสู่การเรียน
การสอนในชั้นเรียนได้ นับว่าเป็ นครูมอื อาชีพเพราะไม่เพียงแต่
พัฒนาด้ านความรู้ แต่ยังเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้ กบั ผู้เรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็ นองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ้ ูเรียนควร
เรียนรู้ ซึ่งครูสามารถพั ฒ นาขึ้น โดยพิ จารณาจากสภาพ
ภูมศิ าสตร์ ประวัตคิ วามเป็ นมา สภาพปัญหาชุมชน วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สัง คม การงานอาชีพ ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น และ
แนวโน้ มการพัฒนาท้ องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ ผ้ เู รียนมีความรัก
และหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรษุ มีความเป็ นไทย
สามารถดารงชีวิตและเป็ นสมาชิกที่ดขี องสังคม (Bureau of
Academic Affairs and Educational Standards, 2010)
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้ องการพัฒนาครูให้ มีสมรรถนะ
ด้ านการนวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ที่ผ่านมามีแนวคิดและงานวิจัยวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ครู นิสิตครู เช่น Siridhrungsri (2014) มีข้อเสนอว่ า การ
ยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ว่า
ควรใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ครูให้ เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่ งศตวรรษที่
21 ต่อเทคนิคเพื่ อนช่ วยเพื่ อนนี้ Autthawuttikul (2008)
กล่ าวว่ า เป็ นวิธีการที่มีการจัดกิจกรรมเพื่ อให้ ผ้ ูเรียนได้
ช่วยเหลือกันเรียน สามารถสนองความต้ องการการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็ นรายบุคคลได้ อย่างทั่วถึง ช่วยสร้ างบรรยากาศ
ในการเรียนทาให้ ผ้ เู รียนรู้สกึ ผ่อนคลายเมื่อได้ รับการช่วยเหลือ
จากเพื่อน ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดความเข้ าใจได้ ดีกว่าการเรียนจาก
ผู้สอน เพราะภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารกันเข้ าใจกันได้ ดีและ
เหมาะสมกว่ า จึงทาให้ ผ้ ู เรีย นกล้ าถามปั ญ หาที่ต นมีอ ยู่
ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนช่วยเหลือกัน ทาให้ ผ้ ูเรียนมีประสบการณ์
ในการถ่ายทอดความรู้และเพิ่ มความมั่นใจให้ กับตนเอง
อีกทั้ง ยังสามารถสร้ างแรงจูงใจมีเจตคติท่ดี ีในการเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ นึ ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดความรู้สกึ
ที่ดขี ้ นึ ต่อการเรียนและต่อเพื่อนที่เรียนด้ วยกัน สอดคล้ อง
กับ Centre for Educational Psychology (2015) กล่ าวว่ า
การให้ นักเรียนสอนกันเอง (Peer Tutoring) เป็ นอีกวิธหี นึ่ง
ที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ กับนักเรียนได้ ดี ทั้ง
กับนักเรียนที่เป็ นผู้สอน (Tutor) กับนักเรียนที่เป็ นผู้เรียน
(Tutee) นักเรียนผู้สอน (Tutor) สามารถช่ วยใช้ ตัวอย่าง
หรือวิธกี ารสื่อสารที่แตกต่างออกไปจากครูได้ และการที่
เป็ นเพื่ อ นรุ่น ราวคราวเดียวกัน หรือ เป็ นรุ่น พี่ รุ่น น้ องวั ย
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ใกล้ ๆ กัน ทาให้ ลดช่องว่างระหว่างวัยที่อาจจะมีระหว่างครู
กับนักเรียนได้ โดยในกระบวนการเรียนการสอนระหว่าง
เพื่อนหรือรุ่นน้ องด้ วยกันเอง นอกจากนี้ โดยมีงานวิจัยที่
นาเทคนิคนี้ไปพั ฒ นาครู หรือนิสิตครู เช่ น งานวิจัยของ
Limarun (2012) ที่ใช้ ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในการ
ฝึ กอบรมครูมัธยมศึกษาออนไลน์แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขีย นแผนการจั ด กิจ กรรมที่มี ก าร
บูรณาการไอซีที พบว่า ครูมคี วามสามารถในการเขียนแผน
การจัดกิจกรรมหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการนาแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
มาพัฒนาคุณภาพของนิสติ ครู ทั้งนี้ เพราะแนวคิดดังกล่าว
มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ 1) ให้ ผ้ เู รียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐานในตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพที่ดีงามของ
ความเป็ นมนุษย์ในตนเองได้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในตนเอง
ผู้อ่นื และสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง และสอดคล้ องกับความเป็ นจริง
เกิดความรักความเมตตา ความอ่อนน้ อมถ่อมตน 2) เกิด
จิตสานึกต่ อส่วนรวม ที่ต้ังอยู่ บนพื้ นฐานของความเข้ าใจ
ความเป็ นจริง มองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งจนเกิด
ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ โลกและสั ง คม (Ninchaikovit and
Juntrasook, 2009) เช่ น Faikhamta (2010) ใช้ แนวคิด
จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาพั ฒ นาการคิ ด ไตร่ ต รองของนิ สิต ครู
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Lertamornpong (2010) ใช้ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสติ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ใน
รายวิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ จากการศึกษา
งานวิจัยที่ผ่านมาข้ างต้ น พบว่า มีการใช้ แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและแนวคิดเพื่ อนช่ วยเพื่ อนและในการพั ฒ นาครู
หรือนิสติ ครูเพียงแนวคิดเดียวเท่านั้น แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
ใช้ แ นวคิ ด ทั้ง สองผสมผสานกัน ในการพั ฒ นานิ สิต ครู
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนานิสติ ครูโดยใช้ ท้งั
สองแนวคิดนี้ร่วมกัน
จากเหตุผลและแนวคิดข้ างต้ น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
พัฒนาสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้ เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนร่วมกับแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
นิสติ ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่บูรณาการสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น โดยวิเคราะห์จากตัวตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับรายวิชา ผ่านบรรยากาศที่เกื้อหนุ น
พึ่งพาอาศัยกัน

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่ อสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้ าง
สมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ที่เน้ น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้ แนวคิดจิตตปั ญญา
ศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ได้แก่
2.1 เปรียบเทียบความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก่อนและ
หลังเข้ าร่วมกิจกรรม
2.2 เปรียบเทียบทักษะในการพั ฒ นานวัตกรรม
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังเรียน
กับเกณฑ์ร้อยละ 75
2.3 ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของนิสติ ครูหลังเข้ าร่วมกิจกรรม
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยที่ดาเนินการโดยใช้ กระบวนการ
วิจัยและพั ฒนา (Research and Development) มีข้ันตอน
การดาเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณ ภาพของ
กิจกรรมการเรียนรูเ้ สริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูดา้ นการ
พัฒ นานวัตกรรมการศึ กษาที่ เน้นบู รณาการสาระการ
เรียนรูท้ อ้ งถิน่ โดยใช้แนวคิดจิ ตตปั ญญาศึกษาร่วมกับ
เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น
ขั้นตอนนี้ผ้ ูวิจัยศึกษาข้ อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนช่วยเพื่อนที่เหมาะสม
สาหรับเสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา จากนั้นนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการ
สอน ด้ านวัดและประเมินผล และด้ านจิตตปั ญญาศึกษา
รวมจานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้ แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ 2)
แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่ า 5
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ระดับ ได้ แก่ ความเหมาะสมมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย
และน้ อยที่สดุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ สริม
สร้างสมรรถนะนิสิตครูดา้ นการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ที่เน้นบู รณาการสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ โดยใช้แนวคิด
จิ ตตปั ญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพือ่ น ช่วยเพือ่ น
ขั้นตอนนี้เป็ นการนากิจกรรมการเรียนรู้ท่สี ร้ างขึ้นใน
ขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาประสิทธิผล คือ สมรรถนะ
ของนิสิตครูด้านการพั ฒ นานวัตกรรมการศึ กษา 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) เปรียบเทียบความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก่อนและหลัง
จัดกิจกรรม 2) เปรียบเทียบทักษะในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังการจัด
กิจกรรมกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสติ ครูหลังเข้ าร่วมกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ นิสิตครูสาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรคู่ขนาน) ชั้นปี ที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา
161261 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษาหมู่เรียนที่ 13 จานวน 51 คน ซึ่งได้ มาโดยการ
สุ่มอย่ างง่ าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ หมู่เรียน
เป็ นหน่ วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย 1)
แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับ
เทคนิคเพื่ อนช่ วยเพื่ อน 2) แบบทดสอบวัดความรู้ในการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่นเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) อยู่ ระหว่ าง 0.80–1.00 นา
แบบทดสอบไปทดลองใช้ กบั นิสติ ครูสาขาภาษาไทยชั้นปี ที่
3 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่ างจานวน 45 คน พบว่ า มีค่าอานาจ
จาแนกตามวิธขี อง Brennan อยู่ระหว่าง 0.39-0.84 และ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธขี อง Lovett เท่ากับ 0.85
3) แบบประเมินทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่
เน้ นบู ร ณาการสาระการเรี ย นรู้ท้ อ งถิ่ น เป็ นเกณฑ์ ก าร
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ประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) อยู่ ระหว่ าง 0.80–1.00 และมี ค่ าความ
เชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) โดยให้ ผ้ ู
ประเมิน 2 คน เท่ ากับ 0.84 4) แบบบันทึกการเรียนรู้
เป็ นคาถามปลายเปิ ด จานวน 5 ข้ อ 5) แบบบันทึก การ
เดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึ กษา และ 6) แบบประเมิ น
AAR เป็ นคาถามปลายเปิ ด จานวน 5 ข้ อ โดยผู้ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของเครื่องมือวิ จัยเป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ชุดเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้ น
(Pre-Experimental Design) โดยใช้ แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One–Group
Pretest–Posttest Design) (Buason, 2009) โดยดาเนินการ
ทดลอง ดังนี้
1. ทาการทดสอบวัดความรู้ในการพัฒ นานวัตกรรม
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรม
ที่สร้ างขึ้น ระยะเวลาในการดาเนินการทดลองระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2558 เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จิตตปั ญญา
ศึกษา 3 ขั้นตอน คือ “MAR” ได้ แก่ ขั้นที่ 1 การสร้ างสติ
(M: Mindfulness) ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (A: Action)
ขั้นที่ 3 การสะท้ อน (R: Reflection) (Jantakoon, Wattanatorn,
Kaewurai and Lincharearn, 2015) โดยขั้น ที่ 1 จะเน้ น
เพื่ อเตรียมความพร้ อม เปิ ดพื้ นที่การเรียนรู้ สร้ างความ
ตระหนัก และการเห็นคุณค่าของการทางานร่วมกันเพื่อไปสู่
การเป็ นครูท่อี ุทศิ ตน เสียสละพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหา
พัฒนาการเรียนรู้ของลูกศิษย์ ขั้นที่ 2 จะเน้ นให้ ลงมือปฏิบัติ
วิเคราะห์ สังเคราะห์กบั เพื่อนเป็ นคู่ ขั้นที่ 3 การสะท้ อน จะ
ใช้ ท้งั การเขียนและการพูดเพื่ อให้ นิสิตได้ เข้ าใจความรู้สึก
ของเพื่อน รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
แนวคิดจิ ตตปั ญญาศึกษาที่ใช้
13 มี.ค.58 กิจกรรมที่ 1
1. ทาสมาธิโดยใช้ แสงสว่าง (Light Meditation) แนวของ
ร่วมกันวิเคราะห์
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ปัญหา
2. ดูคลิปวีดีโอ Lead India The Tree แล้ วสะท้อนการเรียนรู้
่
กิจกรรมที 2
3. เล่นเกมขับรถเพื่อสร้ างความไว้ วางใจ
เลือกเฟ้ นนวัตกรรม 4. เขียนบันทึกการเรียนรู้
ที่จะพัฒนา
5. เขียนบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
20 มี.ค.58 กิจกรรมที่ 3
1. ดูคลิปวีดีโอครูสอนดีแล้ วสะท้อนการเรียนรู้
คุณค่าสาระ
2. ฟั งอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) จากการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ท้องถิ่น
การเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
3. เล่นเกมเมื่อฉันพิการเพื่อให้ นิสติ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา เสริมการทางานร่วมกับเพื่อน
4. เขียนบันทึกการเรียนรู้
5. เขียนบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
3 เม.ย.58 กิจกรรมที่ 4
1. ฟั งอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) จากการเขียนบันทึก
ออกแบบนวัตกรรม การเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
อย่างมีศลิ ป์
2. กิจกรรมระบากระจก
3. เขียนบันทึกการเรียนรู้
4. เขียนบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
1 พ.ค.58 กิจกรรมที่ 5
1. ฟั งอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) จากการเขียนบันทึก
ตรวจสอบคุณภาพ
การเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมให้ เคยชิน 2. กิจกรรมแม่นา้ พิษ
3. เขียนบันทึกการเรียนรู้
4. เขียนบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรมการศึกษา

เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ นที่ใช้
1. จั บ คู่ ตามความสมั ค รใจแบบ
One-to-one instruction
2. ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญ หาการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
3. ร่ ว มกั น เลื อ กนวั ต กรรมส าหรั บ
แก้ ปัญหา
1. ร่ วมกันวิเคราะห์ตัวชี้วั ด /ผลการ
เรียนรู้
2. ร่ ว มกั น ก าหนดสาระการเรี ย นรู้
ท้องถิ่นจากตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรม
ต้ นแบบ
2. ร่ ว มกั น ออกแบบนวั ต กรรม ที่
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 1 ชิ้น

1. ร่วมกันสร้ างแบบประเมินนวัตกรรม
2. ร่ วมกันวิ เคราะห์ผลการประเมิ น
ความเหมาะสมนวั ต กรรม และค่ า
ประสิทธิภาพ E1/E2
3. ร่วมกันเผยแพร่ผลงานกลุ่ม
ทางอินเทอร์เน็ต
15 พ.ค.58 1. กิจกรรมนาเสนอ 1. ดูคลิปวีดีโอ “แล้ วคุณจะไม่เสียใจได้ ดูคลิปนี้”
1. ร่วมกันนาเสนอผลงานนวัตกรรม
นวัตกรรมการศึกษา 2. สุ น ทรี ย สนทนา (Dialogue) ฟั งอย่ า งลึ ก ซึ้ ง (Deep 2. ร่ ว มกั น สะท้ อ นและแลกเปลี่ ย น
ที่เผยแพร่ ทาง Internet Listening) เรื่องประทับใจจากการสร้ างนวัตกรรม
เรียนรู้
2. กิจกรรมตลาดนัด 3. กิจกรรมตะกร้ า 3 ใบ
นวัตกรรม
4. เขียนแบบประเมินหลังเข้ าร่วมกิจกรรม (After Action
Review)

3. ระหว่างดาเนินการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม
และให้ นิสติ เขียนบันทึกการเรียนรู้
4. หลังจากการทดลองใช้ กิจกรรม เสร็จสิ้นลงผู้วิจัย
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 ทดสอบวัดความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยทดสอบ
เช่นเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
4.2 ประเมินทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยจากการตรวจ
การทาใบกิจกรรม และประเมินชิ้นงานนวัตกรรมการศึกษา
ที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มอบหมาย

4.3 ให้ นิสติ เขียนแบบประเมินหลังเข้ าร่วมกิจกรรม
(After Action Review) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้ านใน
ของนิสติ
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้ แ ก่ 1.1) เปรีย บเทีย บความรู้ในการพั ฒ นา
นวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของนิ สิต โดยการทดสอบค่ าที (t-test แบบ Dependent
Samples) 1.2) เปรียบเทียบทักษะในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของนิสติ
หลังจัดกิจกรรมกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยการทดสอบทีแบบ
กลุ่มเดียว (t–test แบบ One Sample) 1.3) ศึกษาจานวน
นวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
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ที่ 1 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา กิจกรรมที่ 2 เลือกเฟ้ นนวัตกรรม
ที่จะพั ฒ นา กิจกรรมที่ 3 คุณ ค่ าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 ออกแบบนวัตกรรมอย่างมีศิลป์ และกิจกรรม
ที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมให้ เคยชิน โดยในแต่ละ
ผลการวิจยั
กิจกรรมประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) สาระสาคัญ
2) จุดประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ 4) ชิ้นงาน/ภาระงาน 5)
1. ผลการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อ/อุปกรณ์ และ 7) การวัดและ
เรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรม
ประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรม พบว่า
การศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้
ภาพรวมกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาร่ วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
2. นิสติ ครูมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
พบว่า ได้ กจิ กรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสิตครู
ที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หลังการทดลองสูง
ด้ านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระ
กว่าก่อนการทดลองใช้ กจิ กรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
การเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้ แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาร่วมกับ
ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จานวน 5 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรม

ของนิสติ โดยการหาค่าร้ อยละ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ และการเขียนแบบประเมิน AAR

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก่อนและหลังการทดลอง
ใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูฯ (n = 51)
กิจกรรม
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
S.D.
t
P
x

ก่อนการทดลอง
20
40.10
.000
8.02
1.44
53.32
หลังการทดลอง
20
70.10
14.02
1.52
P  .05

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนทดลองและ
หลังการทดลองใช้ กจิ กรรมเสริมสร้ างสมรรถนะครูของนิสติ
ครูมคี ะแนนความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 8.02 คะแนน
และ 14.02 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนความรู้ในการพั ฒ นานวัตกรรมการศึ ก ษาที่เน้ น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก่อนและหลังการทดลอง
ใช้ กิจกรรมเสริม สมรรถนะครูฯ พบว่ า คะแนนหลังการ

ทดลองใช้ กจิ กรรมเสริมสร้ างสมรรถนะครูของนิสติ สูงกว่ า
ก่อนการทดลองใช้ กจิ กรรมเสริมสมรรถนะครูอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
3. นิสติ ครูมีทกั ษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่
เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ของนิสติ ครูหลังการ
ทดลองใช้ กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 81.76 ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์
ร้ อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ดังตาราง
ที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังการทดลองใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูฯ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 (n = 51)
ทักษะในการพัฒนานวัตกรรม
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
S.D.
t
x
การวิเคราะห์ปัญหา
5
79.20
3.96
0.79
7.72
การเลือกนวัตกรรม
5
85.60
4.28
0.54
13.55
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
5
82.40
4.12
0.53
12.43
การออกแบบนวัตกรรม
5
83.20
4.16
0.55
12.17
การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม
5
78.40
3.92
0.76
7.29
รวม
25
81.76
20.44
0.69
22.01
P  .05
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P
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนทักษะในการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
หลังการทดลองใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้เสริมสร้ างสมรรถนะ
นิสติ ครูฯ ของนิสติ ครู หลังการทดลองใช้ กจิ กรรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.44 คิดเป็ นร้ อยละ 81.76 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์
ร้ อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็ นทักษะย่อย พบว่า ทักษะการเลือกนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย
ร้ อยละของคะแนนหลังการทดลองใช้ กจิ กรรมสูงสุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 85.60 รองลงมาคือ ทักษะการออกแบบนวัตกรรม

คิดเป็ นร้ อยละ 83.20 และทักษะการบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 82.40 ตามลาดับ และพบว่า
ทักษะการตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยร้ อยละ
ของคะแนนหลังทดลองใช้ กิจกรรมต่าสุด คิดเป็ นร้ อยละ
78.40
4. ผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของนิสิตครู ได้ นวัตกรรมทั้งหมด
จานวน 25 ชิ้น ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของนิสติ ครู
นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่าน

แบบฝึ กเสริมทักษะการเขียน
แบบฝึ กเสริมทักษะการพูด
บทเรียนสาเร็จรูปหลักภาษา
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการพูด

สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ที่นามาบูรณาการในนวัตกรรม
กว๊านพะเยา, ปั ญหาหมวกควันเชียงใหม่ , กาละแมโบราณเชียงคา,
ปั ญ หาเหมื องแม่ เมาะลาปาง, มะขามหวานเพชรบู รณ์ , ศิลาจารึก
พ่ อขุนรามคาแหงมหาราช, บ่อเกลือสินเธาว์ น่ าน, นิทานอาเซียน,
ครูบาศรีวิชัย, วัดร่องขุ่น เชียงราย, ภูทบั เบิกเขาค้ อ นิทานพื้นบ้ าน
ภาคเหนือ, เขื่อนแม่ วงก์นครสวรรค์ , ประเพณีนบพระเล่ นเพลง,
สุภาษิตล้ านนา
แผ่นดินไหวเชียงราย, แพะเมืองผี, เขื่อนภูมิพล, ลอยกระทงสุโขทัย,
พระนเรศวรมหาราช, หมี แ พนด้ า, ประเพณี ย่ี เป็ ง, สมเด็ จ ย่ า
แม่ฟ้าหลวง, ภูช้ ีฟ้า, เมืองลับแล, กว๊านพะเยา
นิทานพื้นบ้ านภาคเหนือ, ประเพณีเวียนเทียนกลางนา้ , ห้ วยขาแข้ ง
มรดกโลก, บั้งไฟพญานาค, ภูหินร่องกล้ า, เผาป่ าปัญหาหมอกควัน
อาหารพื้ นเมื องเหนื อ, พะเยาเมื องจั กรยาน, ชาติ พั นธุ์ในล้ านนา,
รอยเลื่อนพะเยา, ไทลื้อ
ประเพณีลอยกระทงสาย, นา้ ตกทีลอซู, กว๊านพะเยา, พระเจ้ าทันใจ
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่ า นวัตกรรมการศึกษาที่เน้ น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่นิสติ พัฒนาได้ มีท้งั หมด
จานวน 25 ชิ้น โดยเป็ นนวัตกรรมประเภทแบบฝึ กเสริม
ทักษะการอ่านมากที่สดุ จานวน 10 เล่ม (ร้ อยละ 40.00)
รองลงมา คือ แบบฝึ กเสริมทักษะการเขียน จานวน 8 เล่ม
(ร้ อยละ 32.00) และน้ อยที่สุด คือ ชุดกิจกรรมส่งเสริม
การพูด จานวน 1 เล่ม (ร้ อยละ 4.00) ประเด็นสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นที่นามาบูรณาการมากที่สดุ คือ กว๊านพะเยา
นอกจากนี้ พบว่า สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่นิสติ นามาบูรณาการ
จะสอดคล้ องบริบทของนิสิต และส่วนใหญ่ เกี่ยวกับบริบท
ภาคเหนือ
5. การเปลี่ยนแปลงด้ านในของนิสิตครูภายหลังการ
เข้ าร่วมกิจกรรมจากการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เขียนบันทึก
ประจาวัน และแบบประเมิน AAR ของนิสติ จานวน 51 คน

จานวนนวัตกรรมที่บูรณาการ
สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ (ร้อยละ)

10 (40.00)

8 (32.00)
4 (16.00)
2 (8.00)
1 (4.00)
25 (100.00)

แล้ วน าข้ อมู ล มาวิเคราะห์ เนื้ อหา พบว่ า มี ป ระเด็น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
5.1 นิสติ มีทัศนคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู เกิดความรัก
และศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็ นครูมากขึ้น
มีความภูมิใจที่ได้ เรียนครู และอยากเป็ นครูท่ดี ีในอนาคต
ดังข้ อความที่นิสติ เขียนสะท้ อนว่า
…รู้สกึ มีความเป็ นครูมากขึ้น รักและศรัทธาใน
อาชีพนี้มากขึ้น…มีทัศนคติท่ดี ีมากขึ้นต่ออาชีพครู รู้สกึ รัก
เด็กมากขึ้น อยากฝึ กตนเองให้ เป็ นครูท่ดี ีในอนาคต (นิสติ
คนที่ 11, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…
รู้ถึงคาว่ าครูท่แี ท้ จริงมากครับ เมื่อก่อนอาจจะยังไม่ร้ อู ะไร
ที่แท้ จริงของคาว่าครู และอยากจะเป็ นแม่พิมพ์ของชาติท่ดี ี
ในอนาคต มีความกระตือรือร้ นในการจะไปเป็ นครูมากขึ้น
ครับ (นิสติ คนที่ 18, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม
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2558)…ตอนแรกดิฉันคิดว่าครูเป็ นอาชีพที่มีเกียรติธรรมดา
แต่พออาจารย์สอนก็ได้ รับความคิด ทัศนคติใหม่ๆ เกี่ยวกับ
ความเป็ นครู ทาให้ มีความภาคภูมิใจมากขึ้น (นิสติ คนที่ 20,
แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…หนูคิดไม่
ผิดเลยค่ะที่เลือกมาเรียนครูเพราะครูคือผู้สร้ างคน…รู้สึก
อยากเป็ นครูเร็วๆ อยากเป็ นครูด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่เป็ น
ครูเพียงหน้ าที่ อยากเป็ นคนสร้ างคน (นิสติ คนที่ 4, แบบ
ประเมิน AAR, 15 พฤษภาคม 2558)
5.2 นิสติ มีนา้ ใจ ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน มีความ
รักความสามัคคี และเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื มากขึ้น ดังข้ อความที่นิสติ เขียนสะท้ อนว่า
…ทาให้ ร้ ูจักคาว่ า “น้าใจ” มากขึ้น ได้ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิด มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน…รู้จัก
เพื่อนมากขึ้น มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันมากขึ้น (นิสิตคน
ที่ 4, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…ได้
ความสนิท ความสามัคคีกบั เพื่อนของเรามากขึ้น ถึงบางครั้ง
จะทะเลาะกันบ้ าง แต่เราก็พยายามปรับตัวเข้ าหากัน (นิสิต
คนที่ 29, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…
ทาให้ เราได้ ร้ ูจักแสวงหาความรู้ร่วมกัน ทาให้ ร้ ูว่า คาว่ า
เพื่อนยิ่งใหญ่ เพื่อนไม่ท้ งิ กัน ถ้ าเราไม่ร้ ไู ม่เข้ าใจเราจะนา
ความรู้ของเรามาแชร์แบ่ งกันจนทาให้ นวัตกรรมของเรา
เสร็จสมบูรณ์ (นิสติ คนที่ 25, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15
พฤษภาคม 2558)…การได้ รวมกลุ่มกับเพื่ อนช่ วยกันแก้
ปัญหาจากงานที่ได้ รับมอบหมาย ได้ ฝึกการทางานเป็ นทีม
ความมีนา้ ใจ ความสามัคคี ได้ มิตรภาพ หากไม่มสี ่งิ เหล่านี้
งานคงจะไม่สมบูรณ์ได้ แบบนี้ (นิสติ คนที่ 40, แบบบันทึก
การเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…เมื่อก่อนเวลาทางาน
กลุ่มส่วนมากจะทาเอง ไม่กระจายแบ่งให้ เพื่อนช่วย แต่ตอนนี้
เปลี่ยนมาช่ วยกันคิดช่ วยกันทา ทาให้ มีอะไรที่หลากหลาย
และสร้ างสรรค์มากกว่าทาคนเดียว (นิสิตคนที่ 37, แบบ
บันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)
5.3 นิสติ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร รู้จัก
วางแผนในการทางาน มุ่งมั่นต่อสู้กบั ปัญหาและอุปสรรค มี
กระบวนการแก้ ปัญหา มีทกั ษะการจัดการดีข้ นึ ดังข้ อความ
ที่นิสติ เขียนสะท้ อนว่า
…ทาให้ หนูมีความรับผิดชอบในหน้ าที่การงาน
เพิ่มมากขึ้น รู้จักแบ่งเวลาให้ ถูกต้ องเหมาะสม มีความขยัน
รอบคอบ เอาใจใส่ในการทางานแต่ละครั้งมากขึ้นเพราะ
อยากให้ งานออกมาดีมี คุ ณ ภาพ (นิ สิต คนที่ 48, แบบ
ประเมิน AAR, 15 พฤษภาคม 2558)…เมื่อลงมือปฏิบัติ
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จริงแล้ วก็พบปั ญหาเกิดขึ้น ผมก็ค่อยๆ วิเคราะห์ ทาความ
เข้ าใจ ปรึกษาเพื่อนที่เข้ าใจมากกว่าจนผมแก้ ปัญหาผ่านไป
ได้ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และมันจะติดตัวผมไป (นิสิต
คนที่ 7, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…
เมื่อครูส่งั งานให้ รวมกลุ่มกันทานวัตกรรมไปเผยแพร่ โอ้
รู้สึกว่ า โลกมืดไปหมดคิดยังไงก็คิดไม่ออกจะสร้ างเว็บก็
สร้ างไม่เป็ น เลยคิดวิธที ่งี ่ ายที่สดุ คือ เอาลงใน facebook
รู้สกึ จนปั ญญาเวลาผ่านไปเรามาเรียนแล้ วเห็นเพื่อนกลุ่ม
หนึ่ งเข้ ามาสร้ างเว็บบอร์ด ของตนเอง พวกเขาสร้ างจาก
www.circlecamp.com ซึ่งเป็ นเว็บสาเร็จรูป ปิ๊ งความคิด
ของพวกเราโลดแล่น พวกเราลองทาเว็บสาเร็จรูปกันดู ลอง
ทาผิดๆ ถูกๆ กันอยู่หลายวัน แต่ถ้าทาแค่เว็บบอร์ดคนอื่น
เขาก็ไม่เห็นจะเห็นแค่คนที่เข้ าเว็บเราเท่านั้น พวกเราเลย
หาวิธอี กี โดยกลุ่มพวกเราเห็นว่าวัยรุ่นสมัยนี้เล่น facebook
กันมากกว่าอ่านหนังสือ พวกเราเลยเอาเว็บบอร์ดไปวางไว้
ในเพจ facebook อีกครั้งหนึ่งเพื่อเผยแพร่อีกทาง (นิสิต
คนที่ 45, แบบบัน ทึก การเดิน ทางสร้ างนวัต กรรม, 15
พฤษภาคม 2558)….ต่ อ มาอาจารย์ ใ ห้ น านวั ต กรรมที่
สมบูรณ์ไปเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์รวมกับเพื่อนกลุ่มอื่น
แต่ปัญหาคือไม่มีใครเก่งด้ านคอมพิวเตอร์เลยสักคน กลุ่ม
ผมเลยปล่ อยเวลาให้ ล่วงเลยไป จนผมทนไม่ไหวจนต้ อง
ออกมาศึกษาหาความรู้จากเพื่อนที่อยู่คณะ ICT และจาก
อินเทอร์เน็ต ผมจึงค่อยๆ ลองผิด ลองถูกในการสร้ างเว็บ
ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เจอเว็บที่ถูกใจ ผมและ
เพื่ อนค่อยๆ นาเนื้อหามาใส่ลงไปกันทีละนิดทีละหน่ อย
บางคนเสนอให้ มตี รงนั้นตรงนี้ จนในที่สดุ ผมก็ทาเว็บออกมา
สาเร็จ และพวกเราก็ภมู ใิ จกับผลงานนี้ท่สี ดุ (นิสติ คนที่ 29,
แบบบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรม, 15 พฤษภาคม
2558)
5.4 นิ สิต มี ค วามมั่ น ใจในตนเอง กล้ า พู ด กล้ า
แสดงออก มีความคิดนอกกรอบ มีความคิดสร้ างสรรค์ ดัง
ข้ อความที่นิสติ เขียนสะท้ อนว่า
…ทาให้ ผมกล้ าแสดงออกมากขึ้นเพราะเมื่อก่อน
ผมกลัวที่จะไปพูดหน้ าห้ องมาก แต่ตอนนี้มคี วามกล้ ามาก
ขึ้นครับ…เห็นเพื่อนกล้ าแสดงออกมากขึ้นเพราะแรกๆ ที่
อาจารย์ให้ ออกไปพูดหน้ าห้ องเพื่อนๆ ไม่ค่อยกล้ าออกไป
กัน แต่พอหลังๆ ก็กล้ าออกไปพูด (นิสติ คนที่ 6, แบบบันทึก
การเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…เมื่อเกิด ข้ อสงสัยต่างๆ
จะสอบถามอาจารย์ทัน ที โดยไม่ มีการเขินอาย… รู้สึกว่ า
ตัวเองและเพื่อนเริ่มมีความกล้ าแสดงออกมากขึ้นจากเดิม
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การศึ ก ษาที่เน้ น บู รณาการสาระการเรี ย นรู้ท้ อ งถิ่น ด้ ว ย
กระบวนการอย่างเป็ นระบบ แผนการจัดกิจกรรมมีการจัด
เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่เี หมาะสม และเรียง
ลาดับเนื้อหาตามขั้นตอนการพั ฒนานวัตกรรมการศึกษา
โดยเน้ น การบู รณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เข้ าไปใน
นวัตกรรมการศึกษาที่นิสิตสร้ างขึ้น ทั้งนี้เพื่ อให้ นิสิตครู
สามารถนาบริบทท้ องถิ่นเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในชั้น
เรียนเพื่ อส่งเสริมให้ ผ้ ู เรียนมีส่วนร่ วมในการสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นคุณลักษณะสาคัญของ
ครูในศตวรรษที่ 21 ควรมี สอดคล้ องกับ Tantaviwong
(2014) ที่กล่าวว่ า คุณภาพครูไทยยุคใหม่ ในศตวรรษที่
21 นอกจากครูต้องมีท้งั ศาสตร์ท่ีลุ่มลึกจัดเจนในเนื้อหา
(Subject Matters) และมีศิลปะในการสอน (Methodology)
มีเทคนิควิธกี ารถ่ายทอดให้ แก่ผ้ เู รียนด้ วยจิตวิญญาณของ
ความเป็ นครูท่มี ่งุ สร้ างการเรียนรู้ให้ เกิดแก่ผ้ เู รียน และตนเอง
ได้ แล้ ว ต้ องสามารถคิดวิเคราะห์เพื่ อสร้ างองค์ความรู้มา
เชื่อมโยงสภาพท้ องถิ่นให้ เข้ ากับมาตรฐานสากล แผนการจัด
กิจกรรมที่สร้ างขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากนั้นปรับปรุงก่อนนาไปใช้ จริง โดยมีจุดเด่น คือ ใช้ เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อนแบบจับคู่ (One-to-One Tutoring) โดย
ให้ นิสติ ที่มีความสามารถทางการเรียนสูงจับคู่เพื่อนที่มคี วาม
สามารถทางการเรียนต่าด้ วยความสมัครใจของตนเอง แล้ ว
ให้ ท้งั คู่ช่วยเหลือกัน พร้ อมกับผู้วิจัยใช้ กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาเป็ นเงื่อนไขเสริมการทางานระหว่างเพื่อน เช่ น ให้
นิสิตเล่นเกมคนขับรถเพื่อเสริมสร้ างความไว้ วางใจซึ่งกัน
และกันในการทางาน และเกมเมื่อฉันพิการเพื่อสร้ างความ
รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ นื การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใน
ระหว่างสัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 3 ของการทดลองจึงทาให้
บรรยากาศการทางานคู่เป็ นแบบพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือ
กัน ได้ เรียนรู้ซ่ึงกันและกันโดยอาศัยการกระทา ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน สามารถสื่อสารกันได้ อย่างใกล้ ชิดและ
เป็ นกันเอง ไม่กดดันเพราะมีบรรยากาศการเรียนที่เต็มไป
อภิปรายผล
ด้ วยความสนิ ท (Candler et al., 1981; Topping, 2010)
ช่ ว ยสร้ างบรรยากาศในการเรีย นท าให้ ผ้ ู เรี ย นรู้สึกผ่ อน
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาประเด็นที่สาคัญมาอภิปราย
คลายเมื่อได้ รับการช่วยเหลือจากเพื่อน ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิด
ดังนี้
ความเข้ าใจได้ ดีกว่ าการเรียนจากผู้ สอน เพราะภาษาที่ใช้
1. นิสิตมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่
ในการสื่อสารกันเข้ าใจกันได้ ดีและเหมาะสมกว่า จึงทาให้
เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หลั งการทดลองสูง
ผู้เรียนกล้ าถามปัญหาที่ตนมีอยู่ ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนช่วยเหลือ
กว่าก่อนการทดลองใช้ กจิ กรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
กัน ทาให้ ผ้ ูเรียนมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และ
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยพัฒนาแผนการจัด
เพิ่มความมั่นใจให้ กบั ตนเอง อีกทั้งยังสามารถสร้ างแรงจูงใจ
กิจกรรมเสริมสร้ างสมรรถนะนิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรม

(นิสติ คนที่ 19, แบบประเมิน AAR, 15 พฤษภาคม 2558)…
เราไม่ต้องยึดแบบแผน รูปแบบอะไรมาก เรามีโอกาสคิด
ออกแบบด้ วยตัวของเราตรงนี้มันคือความภาคภูมิใจของ
เราอย่ างหนึ่ง (นิสิตคนที่ 30, แบบบันทึก การเรียนรู้, 15
พฤษภาคม 2558)
5.5 นิสติ มีมุมมอง โลกทัศน์ท่เี ปลี่ยนไปจากเดิม
มองเห็น ความเชื่ อมโยงระหว่ างสิ่งที่เรีย นสู่ก ารน าไปใช้
มีความคิดบวก รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ ืน เข้ าใจความรู้สึก
ของคนอื่นมากขึ้น ดังข้ อความที่นิสติ เขียนสะท้ อนว่า
…วิ ชานี้ ได้ ให้ โอกาสในการคิ ด ที่ส ร้ างสรรค์
เมื่ออาจารย์นาคลิปวีดโี อมาให้ ดู ทาให้ มีความคิดแหวกแนว
นอกกรอบ มีมุมมองที่แตกต่างขึ้นสามารถเชื่อมโยงสู่การ
เรียนการทางานกลุ่ม และการใช้ ชีวิต (นิสติ คนที่ 7, แบบ
บันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)…ทาให้ ดฉิ ันเป็ น
ผู้ใหญ่มากขึ้น ทั้งความคิดและการกระทา…ดิฉันใจเย็นขึ้น
รอบคอบรับฟั งผู้อ่ นื มากขึ้น (นิสติ คนที่ 42, แบบบันทึก
การเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558) ทาให้ รับรู้ถงึ ความทุกข์
ยากของคนอื่น รู้จักมองคนอื่นในทางบวกมากขึ้น …(นิสิต
คนที่ 22, แบบประเมิน AAR, 15 พฤษภาคม 2558)
5.6 นิสติ เห็นความสาคัญของการนาสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่นมาบูรณาการในนวัตกรรมเพราะสอดคล้ องกับวิถชี ีวิต
มีประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน ดังข้ อความที่นิสิตเขียน
สะท้ อนว่า
…ด้ ว ยความที่เราเป็ นคนภาคเหนื อ ฉะนั้ น
เรื่องสุภาษิตล้ านนาจึงน่าจะนามาเป็ นเนื้อหาของนวัตกรรม
สาหรับนาไปใช้ สอนนักเรียนแถวบ้ านเราในอนาคต น่าจะมี
ประโยชน์จริง (นิสติ คนที่ 40, แบบบันทึกการเรียนรู้, 15
พฤษภาคม 2558)…เนื้อหาเกี่ยวกับหลักศิลาจารึกพ่ อขุน
รามคาแหงน่ าจะช่วยให้ นักเรียนในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็ น
บ้ านของดิฉันเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ตรงนี้ (นิสติ คนที่ 3,
แบบบันทึกการเรียนรู้, 15 พฤษภาคม 2558)
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มีเจตคติท่ดี ีในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ ึน
ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดความรู้สกึ ที่ดีข้ ึนต่อการเรียนและต่อเพื่อน
ที่เรียนด้ วยกัน (Autthawuttikul, 2008) ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ Limarun (2012) ที่ใช้ ด้ ว ย
เทคนิ คเพื่ อนช่ วยเพื่ อนในการฝึ กอบรมครูมัธยมศึ กษา
ออนไลน์แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่มี ีการบูรณาการไอซีที พบว่า ครูมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังฝึ ก
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 และงานวิจัยของ Chotklang (2013) ที่พัฒนาชุดการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้ วยการจัดกิจกรรมโดยใช้
ชุดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่ อนช่ วยเพื่ อนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
2. นิสิตมีทักษะในการพั ฒ นานวัตกรรมการศึกษาที่
เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังการทดลองใช้
กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 81.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผู้วิจัยให้ นิสติ ลงมือปฏิบัตจิ ริงโดยมีเพื่อนเป็ นคู่คิดช่วยทา
อย่ างเป็ นขั้นตอนจากง่ ายไปยากตามกระบวนการพั ฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา การเลือก
นวัตกรรม การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การออกแบบ
นวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม (Department
of Curriculum and Instruction Development, Ministry of
education, 2002; Buason, 2009) รวมทั้ง อาจเกิดจาก
ผู้วิจัยใช้ กระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา 3 ขั้นตอนที่
เรียกว่า “MAR” ขั้นที่ 1 การสร้ างสติ (Mindfulness) ขั้นที่ 2
การลงมือปฏิบตั ิ (Action) และขั้นที่ 3 การสะท้ อน (Reflection)
เป็ นกระบวนการเรียนรู้หลักของการวิจัย โดยเฉพาะขั้นตอน
ที่ 2 เน้ นการลงมือปฏิบตั ิจริง เผชิญสถานการณ์จริงที่นิสติ
แต่ละคู่ต้องร่ วมกันทางานเรื่องตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหา
การเลือกนวัตกรรม การออกแบบ การตรวจสอบคุณภาพ
และเผยแพร่นวัตกรรมผ่านเว็บไซต์ แต่ละขั้นตอนนิสติ ได้
ปฏิบัติจริง นิสติ ได้ วางแผนการทางาน และแก้ ปัญหาด้ วย
วิธกี ารต่างๆ ร่วมกับเพื่อน โดยมีผ้ ูสอนคอยให้ คาปรึกษา
และเสริมพลังแบบค่อยเป็ นค่อยไปให้ โอกาส โดยแต่ละกลุ่ม
ใช้ เวลาทางานแตกต่างกันตามศักยภาพ สิ่งที่น่าสนใจ คือ
ผู้วิจัยให้ นิสติ ทากิจกรรมเขียนบันทึกการเดินทางสร้ างนวัตกรรม
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3 ครั้ง แล้ วนามาเล่าแลกเปลี่ยนกัน กิจกรรมดังกล่าวช่วย
กระตุ้นให้ นิสติ มีพลังวิริยะ มุ่งมั่น และต่อสู้กบั ปัญหา อุปสรรค
ในการทางานมากขึ้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ใี ห้ ผ้ เู รียน
มีความพร้ อม ลงมือปฏิบัติจริง ใคร่ครวญแล้ วสะท้ อนการ
เรียนรู้ภายใต้ บรรยากาศที่ผ่อนคลายไว้ วางใจ เกื้อหนุ น
ระหว่างผู้สอน และเพื่อนด้ วยกัน จึงเป็ นเหตุผลให้ นิสติ มี
ทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ Jantakoon, Wattanatorn, Kaewurai and
Lincharearn (2015) ที่ใช้ กระบวนการจิตตปั ญญาศึกษา
เป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้ างทักษะในการเตรียมความ
พร้ อมรับมือภัยพิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่
เข้ าร่ วมหลักสูตรภัยพิ บัตินา้ ท่วม พบว่า นักเรียน ที่เรียน
ด้ วยกระบวนการจิตตปั ญญาศึกษามีทักษะในการเตรียม
ความพร้ อมรับมือภัยพิบัติสงู กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า นิสติ ครูมีคะแนนทักษะการ
ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมต่าสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรม
ดังกล่าวมีข้นั ตอนที่ยาวนาน ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เริ่มจากสร้ างแบบประเมิน
ความเหมาะสมนวัตกรรม นานวัตกรรมและแบบประเมิน
ความเหมาะสมให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากนั้น นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และปรับปรุงแก้ ไขนวัตกรรม ช่วงที่ 2 ตรวจสอบ
คุณภาพโดยนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่คล้ ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดลอง 3 ครั้ง (แบบเดี่ยว แบบ
กลุ่มย่อย และภาคสนาม) และนาผลจากครั้งที่ 3 ภาคสนาม
มาหาประสิทธิภาพนวัตกรรม E1/E2 ด้ วยกระบวนการที่
ต่อเนื่องและยาวนานข้ างต้ น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ นิสติ ทาได้
จริงเพียงบางส่วน เช่น ให้ นิสติ จาลองสถานการณ์ โดยนา
แบบประเมิ น ความเหมาะสมให้ เพื่ อ นเป็ นผู้ เชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นนาข้ อมูลมาฝึ กวิเคราะห์
ผล รวมถึงการจาลองสถานการณ์ตรวจสอบคุณภาพโดย
การหาประสิทธิภาพ และฝึ กวิเคราะห์ค่า E1/E2 และการตั้ง
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่เหมาะสม กระบวนการดังกล่ าวไม่
สามารถทาได้ จริงในเวลาที่จากัด จึงทาให้ นิสติ ไม่ได้ ลงมือ
ปฏิบัติอย่างแท้ จริง ไม่เกิดประสบการณ์ตรง ดังข้ อความที่
นิสิตสะท้ อนว่ า “…น่ าเสียดายที่ไม่ ได้ นานวัตกรรมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ช่วยประเมิน…หากมีเวลาได้ เอาแบบฝึ กเสริม
ทักษะที่สร้ างไปให้ นักเรียนในโรงเรียนทดลองใช้ จริงพวกเรา
คงจะเข้ าใจการคานวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 มากกว่านี้
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…นี่เป็ นแค่การสมมุติเลยไม่ค่อยเข้ าใจเท่าไหร่ว่าต้ องหาค่า
อะไรบ้ างในการตรวจสอบคุณภาพนวัต กรรม หากมีเวลา
พออยากลงมือทาจริงๆ และคิดว่าคงจะไม่สบั สน…” (นิสติ
คนที่ 19 แบบประเมิน AAR, 15 พฤษภาคม 2558)
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า นิสติ ครูมที กั ษะการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12) โดย
มีคะแนนเฉลี่ยเป็ นอันดับ 3 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้
กระบวนการที่มขี ้นั ตอนที่เป็ นระบบที่เริ่มจาก สร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความหมาย และความสาคัญของสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่น จากนั้นให้ นิสติ ฝึ กวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
จากตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง (กรณีรายวิชาพื้นฐาน)
หรือวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ (กรณีรายวิชาเพิ่มเติม) โดย
ให้ นิสติ เลือกจากตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับนวัตกรรม
การศึกษาที่จะพัฒนา การพิจารณาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ให้ พิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมอิ ากาศ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อม ประวัตคิ วามเป็ นมา สภาพปัญหาชุมชน วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหา
และสิ่ งที่ ควรได้ รั บการถ่ ายทอดในชุ ม ชนและสั ง คมนั้ น
(Bureau of Academic Affairs and Educational Standards,
2010) จากนั้นให้ นิสิตแต่ละคู่ แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
การกาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกับเพื่อนกลุ่มอื่น รวมถึง
ขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมผู้วิจัยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้
นิ สิตเห็น ความส าคัญ ของการบู รณาการสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่น โดยให้ ดูคลิปวีดีโอครูต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติท่ีดี
(Best Practice) แล้ วให้ นักเรียนสะท้ อนการเรียนรู้ รวมถึง
สร้ างความตระหนักต่อการเป็ นครูท่ดี ีในศตวรรษที่ 21 ว่ า
นอกจากจะส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้เป็ นสากล แล้ วต้ องให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าในท้ องถิ่นของตน สอดคล้ องกับแนวคิด
เกี่ยวกับอภิวัฒน์การเรียนรู้ของ Wasi (2014) ที่มีใจความ
สรุปได้ ว่า…การศึกษาควรจะเป็ นพลังที่ย่ิงใหญ่ในการพัฒนา
สังคมหมดทุกด้ าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้ อมต้ องเป็ น
เครื่องมือแก้ ความยากจน สร้ างสังคมเข้ มแข็ง สร้ างสิ่งแวดล้ อม
ยั่งยืน ดังนั้น ครูยุคใหม่จึงควรมีความสามารถในการเชื่อมโยง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเข้ าสู่การจัดการเรียนรู้ท่สี อดคล้ อง
กับบริบทเพื่ อสร้ างผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงชุ มชน
สังคมให้ เข้ มแข็งขึ้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจึงมีความสาคัญ
เพราะจะช่วยปลูกฝังให้ ผ้ ูเรียนเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชน มี
ความรักความภาคภูมใิ จในท้ องถิ่นของตน หวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ

สามารถด ารงชี วิต และเป็ นสมาชิ ก ที่ดี ของสังคม ชุ ม ชน
(Bureau of Academic Affairs and Educational Standards,
2010) จากเหตุผ ลข้ างต้ น จึง ทาให้ นิ สิต ครูมี ทักษะการ
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และสามารถ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้ นบูรณาการสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่น ได้ ท้งั หมดจานวน 25 ชิ้น โดยมีข้อสังเกต คือ สาระ
การเรียนรู้ท่นี ิสติ นามาบูรณาการจะสอดคล้ องบริบทท้ องถิ่น
ของนิสติ และพบว่านวัตกรรมส่วนใหญ่ มีสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับบริบทภาคเหนือ นั่นแสดงว่า ครูจะมี
ความสามารถในการกาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาที่
ใกล้ ตวั หรือชุมชนของตนเองได้ ดกี ว่าที่อยู่ไกลตัว
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนากิจกรรมไปใช้
1.1 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ของกิจกรรมที่
3 คุณค่าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นควรนาไปปรับใช้ เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้กจิ กรรมที่ 5 ตรวจสอบ
คุณภาพนวัตกรรมให้ เคยชิน ควรให้ นิสิตลงมือสร้ างแบบ
ประเมินนวัตกรรมจริง การวิจัยครั้งนี้การประเมินนวัตกรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญ และการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมนั้น ผู้วิจัย
ใช้ สถานการณ์จาลอง หากมีเวลาเพียงพอควรให้ นิสติ ดาเนินการ
ตามขั้นตอนจริง
1.2 ควรให้ เวลากับนิสติ ในการใคร่ครวญ สะท้ อน
การเรียนรู้ และควรสะท้ อนทุกครั้งภายหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
1.3 ครู ผ้ ู สอน ควรพั ฒ นาตนเองด้ านการจั ด
กระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาก่อนนาหลักสูตรไปใช้
เช่น เทคนิคการตั้งคาถาม การฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น
การเชื่อมโยง และการสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยและพั ฒ นาสมรรถนะนิ สิตครู
ด้ านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยเน้ นพัฒนานวัตกรรม
หรือสื่อการสอนประเภทอื่นที่ไม่ใช่ส่ อื สิ่งพิมพ์ ได้ แก่ สื่อ
ประเภทเทคโนโลยีท่มี กี ารใช้ ICT ที่ทนั สมัย
2.2 ควรมีวิจัยติดตามประเมินผลเพื่อศึกษาสมรรถนะ
นิสติ ครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาภายหลังสิ้นสุด
การเรียนรายวิชา 161261 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทางการศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
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