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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และประเมินผลการใช้รปู แบบ
การเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ การดำาเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการ
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลอง
สอนเบือ้ งต้น 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ห้องเรียน กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดพรหมโลก และโรงเรียนบ้านคลองแคว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 44 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และ
แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ ประกอบด้วย การเรียน
รูแ้ บบองค์รวม การส่งเสริมการคิดหรือกระตุน้ ให้ใช้ความคิด การเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทำา การทำางานกลุม่ และการนำาเสนอ
ผลงาน (2) วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (3) กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนาขอบเขตเนื้อหา และสร้างหน่วยบูรณาการ กับ การปฏิบัติการสอนซึ่งประกอบด้วย 5
ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกายความสนใจ ขั้นสำารวจตรวจสอบ ขั้นขยายความคิด ขั้นนำาสู่การปฏิบัติ และขั้นสรุปและประเมิน
(4) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ และ การวัดและประเมินผลหลังการ
จัดการเรียนรู้ 2) ผลการประเมินผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ การคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คำาสำาคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คอนสตรัคติวสิ ต์ การคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ประถมศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
This research was a research and development study with the following purposes: (1) to develop
an integrated instructional model with provision of experience based on the constructivist concepts to develop analytical thinking and learning achievement; and (2) to evaluate the effectiveness of the developed
instructional model. The research procedure was divided into three phases. Phase one was the development of the instructional model by the study, analysis and synthesis of related documents. Phase two was
the quality verification of the developed instructional model by preliminary try-outs twice, each of which
with one classroom of Prathom Suksa III students at Wat Phromlok School and Ban klongkwae School in
Nakhon Si Thammarat Province. Phase three was the evaluation of the developed instructional model by
field try-out. The try-out sample consisted of 44 Prathom Suksa III students at Wat Phra Mahathat School,
Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. The employed research instruments were an analytical
thinking test and a learning achievement test. The research data were statistically analyzed using the
mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were as follows: 1) The developed instructional model had four components:
(1) the principle component which comprised holistic learning, stimulation of thinking, learning by doing,
group working, and presentation of work outcomes; (2) the objective component which comprised the
objective to develop analytical thinking and the objective to develop learning achievement; (3) the process
component which comprised two operational steps, namely, the development of the scope of contents and
creation of integrated learning units, and the teaching practice which consisted of five teaching steps:
the step of interest building, the step of survey and investigation, the step of expanding ideas, the step of
practicing the ideas, and the step of conclusion and evaluation; (4) the measurement and evaluation component which comprised the formative measurement and evaluation and the summative measurement and
evaluation. 2) The evaluation results of field try-out of the developed instructional model showed that the
students’ post-learning analytical thinking scores and post-learning achievement scores were significantly
higher than their pre-learning counterparts at the .01 level
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บทนำา

การศึกษาเป็นปัจจัยในการดำารงชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว
หน้าที่การงาน ตลอดจนความก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ แต่ในสองทศวรรษที่ผ่านมา วงการศึกษาทั้งในและต่าง
ประเทศ พบว่า การพัฒนาสติปัญญายังทำาได้ในขอบเขตที่จำากัดและยังไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ สำาหรับประเทศไทย
นั้น พบว่า คุณภาพการศึกษายังไม่ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต่ำาใน
มาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีวิจารณญาณ) มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตรเพียงประมาณร้อยละ 12 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพียงร้อยละ 24 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
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การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงจึงต้องพัฒนากระบวนการคิด นักการศึกษาจำานวนมากเชื่อว่า ถ้านักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดก็จะทำาให้นักเรียนสามารถเอาใจใส่ต่อเนื้อหาสาระในหลักสูตร มีความตั้งใจจริง ต้องการทำางานให้ประสบความ
สำาเร็จและมีความสามารถดำาเนินชีวิตที่ดี (Morrison, 2003) การจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิดกำาลังได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เพราะการคิดเป็นเครื่องมือสำาคัญในการยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การสอนคิดในชั้นเรียน
มีความสำาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการสนับสนุนกระบวนการคิด ซึ่งทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทำาอย่างไรผู้เรียนจะได้เรียนรู้
การคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของการเรียนรู้และการดำาเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จะมีความสามารถเหนือกว่าบุคคลอื่นในด้านสติปัญญาและการดำาเนินชีวิต เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของ
การคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สำาคัญ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาด
คะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจำาแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล
การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การตั้งสมมติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้า และการตัดสินใจ
ในสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบ
สำาคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551)
ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง การพิจารณาหาวิธีการเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คือการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ มีการเชือ่ มโยงการเรียนรูใ้ นเนือ้ หากับชีวติ จริงหรือทีเ่ รียกว่าการบูรณาการ จึงควรจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการและดำาเนินการให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม
สมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) จากการศึกษาสภาพและแนวทางการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2552) พบว่า สถานศึกษาไม่ได้จัดทำาหลักสูตรแบบบูรณาการ ทั้งที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นมีมากไม่เหมาะสมกับเวลาเรียนที่กาำ หนดให้และหลักสูตรก็ไม่ได้จัดทำาเป็นหลักสูตรบูรณาการ
ดังนั้นครูบางส่วนต้องเลือกสอนเป็นบางสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดและให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเองซึ่งบาง
ครั้งก็ยังไม่ครอบคลุมสาระที่จำาเป็นต้องเรียนรู้ นอกจากนั้นในสาระการเรียนรู้บางเรื่องยังมีความซ้ำาซ้อนกัน เมื่อไม่ได้มีการจัด
ทำาหลักสูตรแบบบูรณาการ ทำาให้สาระการเรียนรู้มีมาก ครูจึงสอนเนื้อหาได้น้อยและไม่สามารถสอนเนื้อหาโดยละเอียดได้ การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และสามารถเชื่อมโยงความรู้ให้นำาไปใช้ในชีวิตจริง และการสอน
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์จะทำาให้ผู้เรียนมีพลังในการแสวงหาความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
แต่เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในของผู้เรียนได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมของ
ผู้เรียน แนวคิดที่คลาดเคลื่อน ความจำา ความสามารถในการจัดกระทำาข้อมูล การเสริมแรง ความตั้งใจ แบบแผนทางปัญญา
ปัจจัยภายในเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความหมายและพบว่าความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความ
เข้าใจของผู้เรียน แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากปรัชญา คอนสตรัคติวิสต์ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้
เรียน ผู้เรียนสร้าง (construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ซึ่งผู้สอนไม่
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้
โดยจัดสภาพการทำาให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น คือสภาวะที่โครงสร้างทางปัญญาเดิมใช้ไม่ได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับประสบการณ์ใหม่มากขึ้นเด็กจะสร้างแนวคิดหลักอยู่ตลอดเวลา โดยไม่จำาเป็นต้องมีการสอนภายในห้องเรียนเท่านั้นแต่จะ
ได้จากสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ
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การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สามารถนำามาปรับใช้ในการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ ดังที่ Watts (1991) กล่าวไว้ ซึ่งสรุปได้ว่า แนวทางหรือวิธีการที่นำามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีหลากหลาย ครูควรใช้วิธีการสอนต่างๆที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ได้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหาข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ทำาการทดลองด้วยเครื่องมือหรือของเล่น ใช้สื่อโสต
ทัศนูปกรณ์ การแสดงบทบาท การปฏิบัติภาคสนาม การสืบเสาะ การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดหรือใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อเท็จจริง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง จำาแนกแยกแยะเรื่องราวต่างๆ
ทำาความเข้าใจ กับองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันนำาไปสู่การตัดสินใจและลงสรุป ทำาให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
แนวคิดซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป
จากเหตุผลแนวคิดหลักการดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทำาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการวิจัยนี้จะทำาให้มาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพือ่ ประเมินผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้น ผู้วิจัยแบ่งการดำาเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์เพือ่ พัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร สภาพการเรียนการสอน ปัญหาด้านการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทย
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ หาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการสอนที่ครอบคลุมประเด็นสำาคัญในการจัดการเรียนรู้
ควรประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน และ วิธีวัดและประเมินผล
1.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้เพื่อหาแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งพบว่า สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้
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1.4 วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์เพื่อกำาหนดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.5 กำาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน ในลักษณะของเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนและอยู่ในกรอบของหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้กำาหนดไว้
1.6 กำาหนดกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งได้จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักการและจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนในข้อ 1.4 -1.5 ได้กระบวนการของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ขั้นตอนดังนี้
1) การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาและสร้างหน่วยบูรณาการ
2) การปฏิบัติการสอน
1.7 การวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2. ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูว้ จิ ยั นำารูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ประกอบด้วยแนวคิดพืน้ ฐาน หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ กระบวนการของรูปแบบเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ ที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นในแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อมูลที่ได้นำามาหา
ค่าเฉลี่ย โดยกำาหนดค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากกว่า 3.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และให้ข้อเสนอแนะซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ควรปรับภาษาในส่วนของหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น และเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการบูรณาการและแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
2) ควรปรับภาษาในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติการสอนแต่ละขั้นให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติมากขึ้น และผู้วิจัย
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะที่ 2 การดำาเนินการเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีขน้ั ตอนการดำาเนินงาน ดังนี้
1. สร้างเครื่องมือวิจัย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสำาหรับทดลองจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
เครื่องมือสำาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยนำารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดพรหมโลก ทดลองสอนวันละ 1 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน นำาผล
การทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และนำาไปทดลองอีกครั้งหนึ่งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
คลองแคว นำาผลที่ได้จากการทดลองสอนมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 การดำาเนินการเพือ่ ประเมินผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีขน้ั ตอนการดำาเนินงาน ดังนี้
1) การเตรียมการเพือ่ นำารูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ กำาหนดแผนการทดลองแบบ one-group pretest
– posttest design กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จำานวน 44 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม
(cluster sampling) เตรียมเครื่องมือวิจัย จำานวน 2 ชุด คือ 1.1) เครื่องมือสำาหรับทดลองจัดการเรียนรู้ได้แก่แผนการจัดการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ “รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม” จำานวน 11 แผน และ 1.2) เครื่องมือสำาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ทดสอบการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2) ดำาเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน โดยทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดำาเนินการสอนหน่วยการเรียนรู้ “ รักชีวติ รักษ์สง่ิ แวดล้อม” ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบ
ด้วย แผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ ห่วงโซ่อาหาร ท้องถิน่ ของ
เรามีทรัพยากรอะไรบ้าง แหล่งน้าำ บนพืน้ โลก น้าำ มาจากไหน คุณสมบัตขิ องน้าำ อากาศอยูท่ ไ่ี หน อากาศเคลือ่ นทีไ่ ด้เพราะเหตุใด
มลพิษในชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ หลังจากนั้นทดสอบหลังเรียน (posttest) ด้วยแบบทดสอบชุดเดียว
กับการทดสอบก่อนเรียน
3) วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ t-test (dependent sample)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนำาเสนอ 2 ประเด็น คือ ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และผลการประเมินการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน
1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีหลักการสำาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) เน้นการเรียนรูแ้ บบองค์รวม โดยการเชือ่ มโยงเนือ้ หาของกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดชั้นปีที่เกี่ยวข้องกัน ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
2) ส่งเสริมความคิดหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดเพื่อบูรณาการความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมจัด
ระเบียบความรู้และปรับความรู้ ความเข้าใจใหม่ให้สมดุล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
3) เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทำาเพือ่ สนองความต้องการของผูเ้ รียน เพราะโดยธรรมชาติของผูเ้ รียน
ย่อมมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจค้นหาสิ่งที่ตนอยากรู้และสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
4) เป็นกระบวนการทางสังคม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำางานเป็นกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำาเสนอผลงานที่สื่อสารความรู้ความเข้าใจของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
1) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
2 ) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย การดำาเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ
1) การพัฒนาขอบเขตเนือ้ หาและสร้างหน่วยบูรณาการ การจะจัดการเรียนการสอนเรือ่ งใด จะต้องกำาหนด
ขอบเขตเนื้อหาและสร้างหน่วยบูรณาการ โดยดำาเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้
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1.1) กำาหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
1.2) กำาหนดหน่วยบูรณาการและตั้งชื่อหน่วย โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีของ
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน
1.3) กำาหนดกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลักและกลุม่ สาระการเรียนรูร้ อง โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดชั้นปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวชี้วัดชั้นปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากกว่า จะกำาหนดเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก
1.4) กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละเนือ้ หาย่อยทีส่ นองตัวชีว้ ดั ชัน้ ปีของกลุม่ สาระการเรียนรู้
หลักและกลุ่มสาระการเรียนรู้รอง โดยการศึกษาเอกสาร แบบเรียน คู่มือครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
2) การปฏิบตั กิ ารสอน ขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ ารสอนได้จากการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอนและการวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มี 5 ขั้นตอนคือ
2.1) ขัน้ จุดประกายความสนใจ เป็นการจัดกิจกรรมเพือ่ ตรวจสอบความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน ดึงดูด
ความสนใจและคงความสนใจของผู้เรียนไว้ เป็นการนำาเข้าสู่บทเรียน ตัวอย่างวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ครูสามารถนำามาใช้
ในขั้นตอนนี้คือการอภิปราย การตั้งคำาถาม การใช้สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ เป็นต้น
2.2) ขั้นสำารวจตรวจสอบ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดท้าทายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ตัวอย่างวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ครูสามารถนำามาใช้ในขั้นตอนนี้ คือ การทำาการทดลองทำา
กิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
2.3) ขั้นขยายความคิด เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกและกว้างไกล ตัวอย่างวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่ครูสามารถนำามาใช้ในขั้นตอนนี้คือ การ
ให้ผู้เรียนเสนอคำาอธิบายบนพื้นฐานกิจกรรมที่ทำาได้เอง การค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม การวิเคราะห์ประเด็นหลัก การอภิปราย
การเขียนแผนผังความคิด
2.4) ขั้นนำาสู่การปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำาความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องหรือนำาแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ ๆ ตัวอย่างวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่ครูสามารถนำาไปใช้ในขั้นตอน
นี้คือ การอภิปราย การหาคำาตอบ การตั้งประเด็นคำาถาม การอภิปราย
2.5) ขั้นสรุปและประเมิน เป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนบันทึกหลักฐานความรู้ความเข้าใจ ว่ามี
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างวิธีสอนและเทคนิคที่ครูสามารถนำามาใช้ในขั้นตอนนี้ คือการให้ผู้เรียน
สำารวจตรวจสอบความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น การบันทึกผลกิจกรรมที่ทำา การทำาแบบฝึกหัด
และการบันทึกผลการเรียนรู้
1.4 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล ดำาเนินการ 2 ลักษณะ คือ
1) การวัดและประเมินผลระหว่างการดำาเนินการจัดการเรียนรู้ ใช้การสังเกต การตอบคำาถาม การทำาแบบ
ฝึกหัด การทำากิจกรรม การอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ การบันทึกการเรียนรู้ การนำาเสนอผลงาน และพิจารณาจากผลงาน
หรือชิ้นงานของนักเรียน
2) การวัดและประเมินผลหลังการดำาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนทำาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การนำารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้สามารถประเมินผลได้ดังนี้
2.1. การคิดวิเคราะห์
ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์กอ่ นและหลังเรียน ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า การคิด
วิเคราะห์รายด้าน ทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านการจำาแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้และด้านการคาด
การณ์/การพยากรณ์หลังการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการ
สอนทีร่ ะดับความมีนยั สำาคัญ .01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว้ แสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ทาำ ให้การคิดวิเคราะห์ทกุ ด้านสูงขึน้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบที ของการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ก่อนและ
หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การคิดวิเคราะห์

คะแนนเต็ม

ด้านการจำาแนก
12
ด้านการจัดหมวดหมู่
12
ด้านการสรุปอ้างอิง
12
ด้านการประยุกต์ใช้
12
12
ด้านการคาดการณ์และพยากรณ์
รวมทัง้ 5 ด้าน
60
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ก่อนการทดลอง
S.D.
8.20
2.993
8.52
2.663
2.337
2.07
1.684
6.34
3.55
1.731
28.68
7.32

หลังการทดลอง
S.D.
1.431
11.00
1.674
10.61
9.66
2.273
9.39
1.944
7.93
2.073
48.59
6.55

t
6.893**
5.237**
19.043**
10.748**
13.613**
18.323**

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีผ่ วู้ ิจยั พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รปู แบบการเรียน
การสอนทีร่ ะดับความมีนยั สำาคัญ .01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว้ แสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิตกิ ารทดสอบที ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนก่อนและ
หลังการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ผลสัทฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
40
หลังเรียน
40
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

18.50
28.66

S.D.
6.079
5.500

t
14.117**
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบและประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
1.1 รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีแนวคิดรองรับ และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ พัฒนามาจากแนวคิดการบูรณาการซึ่งเป็นแนวทางสำาคัญของการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่า ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองได้ตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพและถือว่าผูเ้ รียนสำาคัญทีส่ ดุ และมาตรา 23 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดับ แต่ลกั ษณะการจัดการเรียนการสอนทีผ่ า่ นมา เป็น
วิธีการเรียนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง การสอนแยกออกเป็นวิชา ทำาให้การเรียนรู้
แยกออกเป็นส่วนๆ ไม่สัมพันธ์หรือไม่สอดคล้องกับชีวิตของผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนไม่เห็นความหมายของสิ่งที่เรียน (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) หากได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ จะทำาให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบความ
สัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยง ผสมผสานความรู้ใหม่ๆ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม
สามารถนำาความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เมื่อผู้วิจัยนำามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีเนื้อหาสาระลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันมาเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน
ทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวมและเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนามาจากแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นทั้งปรัชญา ความเชื่อ
และทฤษฏี ที่หมายถึงกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้
ประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน และเกิดการปรับความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกำาหนดแนวทางการปฏิบัติการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พัฒนาเป็นขั้นตอนปฏิบัติ
การสอน 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ขั้นจุดประกายความสนใจ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสำารวจตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นขยายความคิด
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นนำาสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปและประเมิน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์
มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามลำาดับขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนมี
การเชื่อมโยงกัน เริ่มจากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร สภาพการเรียนการสอน ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย ปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โอกาสการเรียนรู้และการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อสรุปเป็นหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน นำาหลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอน ที่ได้มากำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังและสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน หลัง
จากนั้นสังเคราะห์กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อหาขั้นตอนการจัดทำาหน่วยบูรณาการและขั้นตอนของการ
ปฏิบัติการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และสรุปเป็นขั้นตอนหลัก วิเคราะห์ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติการสอนเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เมื่อได้
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ขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบแล้ว มีการจัดทำารูปแบบการเรียนการสอนฉบับร่างเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำาข้อ
เสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒมิ าปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ จึงนำารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้เบือ้ งต้น 2 โรงเรียนๆ ละ 3 ครัง้
เพือ่ นำาผลการทดลองสอนมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถนำาไปใช้ในสถานการณ์จริง
ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบโดย
ผสานแนวคิดการบูรณาการและแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นแนวคิดพื้นฐานการในการพัฒนา
1.2 จุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
1) รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ระบุว่าครูต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ จัดการศึกษาแบบองค์รวม มีการเชื่อมโยงความรู้อย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
องค์ความรู้และที่สำาคัญคือ ต้องจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แต่จากรายงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา (2552) ทีพ่ บว่าสถานศึกษาไม่ได้จดั ทำาหลักสูตรแบบบูรณาการ ทำาให้สาระการเรียนรูม้ มี ากและไม่สามารถสอนเนือ้ หาโดย
ละเอียดได้ตลอดจนไม่ได้เชือ่ มโยงการเรียนรูใ้ นเนือ้ หากับชีวติ จริง การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เป็นการค้นหาวิธกี ารเพือ่ ปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาสาระที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีมากำาหนดเป็นเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและใช้กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เป็นกลุม่ สาระหลัก หากครูผสู้ อนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ประชุมร่วมกันและช่วยกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันตามขั้นตอนการพัฒนา
ขอบเขตเนื้อหาและสร้างหน่วยบูรณาการ จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถกำาหนดหน่วยบูรณาการและกำาหนดกลุ่มสาระการเรียน
รู้หลักและรอง ซึ่งจะลดสาระการเรียนรู้ที่ซ้ำาซ้อนกันและเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในส่วนของครูที่จะต้องร่วมมือกันทำางาน
(Agne & Clarke, 1997) การเชื่อมโยงเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทำาให้เกิดความหมายแก่ทั้งครูและผู้เรียนเพราะ
การเรียนรู้ที่จัดทำาเป็นหน่วยบูรณาการที่เน้นหัวข้อ (Topic) ทำาให้เกิดการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งแนวกว้างและลึก รวมทั้งเป็นการ
ปิดช่องว่างระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำาให้เกิดการศึกษาที่มีความหมายโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ (วลัย พานิช, 2546)
หน่วยบูรณาการครั้งนี้ เน้นหัวข้อ “รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งผู้เรียนได้ศึกษาสำารวจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการนำาไป
ประยุกต์ใช้จึงทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย
จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นได้จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการวิชา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นตัวตั้ง จากนั้นจึงเชื่อม
โยงไปสู่จุดประสงค์และเนื้อหาย่อยที่สนองตัวชี้วัด รูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่ต้องการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียน
รู้และตัวชี้วัด
2) กิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนนี้สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เด็กไทยควร
ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ขั้นตอนปฏิบัติการสอนที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ มี 5 ขั้น
ตอน คือ 2.1) ขั้นจุดประกายความสนใจ 2.2) ขั้นสำารวจตรวจสอบ 2.3) ขั้นขยายความคิด 2.4) ขั้นนำาสู่การปฏิบัติ 2.5) ขั้นสรุป
และประเมิน ทั้งนี้ลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว นี้เหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากมี
กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นความสำาคัญกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ผูเ้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง และมีเป้าหมาย
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เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2548 ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 4 มาตรา 24 กล่าวว่าว่าสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมี
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำาเป็น (สำานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545) และการจัดการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่เป็นจริงของชีวิต
(Authentic Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตรอบตัวกับชีวิตของตน จึงต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ (Richardson, 1994) ศึกษาค้นคว้า สอบสวน สำารวจ ในบริบทที่เป็นจริง
รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีขั้นตอนให้ผู้เรียนสำารวจตรวจสอบด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ ได้แก่ การทำาการทดลอง เช่น ทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำา สมบัติของอากาศ การ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของน้ำา ทดลองการเกิดมลพิษของน้ำา การหาคำาตอบ เช่น สิ่งมีชีวิตกินอะไรบ้าง โดยสร้างแบบจำาลอง
ที่แสดงความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำาการสำารวจ เช่น สำารวจลักษณะของฟัน สำารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ สำารวจชนิดของขยะในโรงเรียน ส่วนขั้นขยายความคิดเป็นขั้นที่ทำาให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกและกว้างไกล โดยผู้เรียนได้นำาเสนอคำาอธิบายบนพื้นฐานของกิจกรรมที่
ผู้เรียนทำาได้เองและค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ศึกษาว่าพลังงานส่งผ่านห่วงโซ่อาหารอย่างไร อภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหา และวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำาคัญของน้ำา แหล่งน้ำาที่ใช้อุปโภคบริโภค ศึกษาการเปลี่ยนสถานะของน้ำาร่วม
กัน สืบค้นและอภิปรายว่า สัตว์และพืชต้องการอากาศหายใจหรือไม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และขั้นนำาสู่การปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือนำา
แนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น เราจะมีวิธีการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเราอย่างไรให้มีกินมีใช้และ
ยั่งยืนตลอดไป เสนอวิธีการทำาน้ำาให้สะอาด การใช้น้ำาอย่างประหยัดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในบ้าน โรงเรียนและที่สาธารณะ เป็นต้น การให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมการสำารวจตรวจสอบ และกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างความรู้ความเข้าใจและก่อให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทั้งด้านการจำาแนก การจัด
หมวดหมู่ การสรุปอ้างอิง การประยุกต์ใช้ความรู้และการคาดการณ์/พยากรณ์รวมทั้งทำาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน มีประเด็นที่นำามาอภิปรายดังนี้
2.1 ผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่มีต่อการคิดวิเคราะห์
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ กลุ่มตัวอย่างมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาการคิดวิเคราะห์รายด้าน คือ ด้านการจำาแนก ด้านการจัดหมวดหมู่
ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านการคาดการณ์/พยากรณ์ การคิดวิเคราะห์แต่ละด้านหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีหลักการที่นำาไปสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
1) การส่งเสริมความคิดหรือกระตุ้นให้ใช้ความคิด
การกระตุ้นให้ใช้ความคิดเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้คิด ได้
กระทำาการเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั กิ ารคิด ทำาให้ผเู้ รียนสร้างโครงข่ายความรูใ้ หม่ทง่ี อกงามหรือขยายพืน้ ฐานความรูเ้ ดิมให้กว้างขวาง
ขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ที่ว่าการคิดเป็นการกระทำาของสมองโดย
อัตโนมัติ เพียงแต่จะต้องจัดการเรียนรู้หรือสิ่งกระตุ้นที่มากพอที่สมองจะได้คิด ทักษะการคิดสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้
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ตัวกระตุ้นซึ่งช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติการคิดในการวิจัยนี้ ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน ขั้นที่ 1 จุดประกายความสนใจ ซึ่งเกิด
ขึ้นจากความสงสัยหรือจากการอภิปรายในกลุ่มหรือครูเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมา เช่น “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
สิ่งแวดล้อมสำาคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร” “ลักษณะของฟัน บอกได้ไหมว่าสัตว์นั้นกินอะไร” หรือให้ผู้เรียนศึกษาภาพ “แหล่งน้ำา
ต่างๆ บนโลกนี้มีที่ใดบ้าง” หรือจากการสนทนา “เราใช้น้ำาจำานวนมาก พืชก็ใช้น้ำา สัตว์ก็ใช้น้ำา นอกจากนี้ยังมีน้ำาที่ปล่อยทิ้งหรือ
เปิดทิ้งไว้ในที่ต่างๆ มากมาย แต่ทำาไมจึงไม่หมดไปจากโลก น้ำามาจากไหน ” “นอกจากน้ำาอยู่ใน 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว
และก๊าซหรือไอน้ำาแล้ว น้ำามีคุณสมบัติทางกายภาพอย่างไร” “อากาศสำาคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร อากาศอยู่ที่ไหน อากาศมี
คุณสมบัติอย่างไร” “นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่ามีอากาศอยู่รอบๆตัว เพราะอากาศไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถจับต้องได้ และ
ไม่มีรสชาติ แต่ที่นักเรียนรู้ว่าอากาศอยู่รอบตัวเรา เพราะรู้สึกได้เมื่ออากาศเคลื่อนที่ อากาศเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด” “มนุษย์
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายทำาให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเรียกว่า มลพิษและมลพิษต่างๆ เหล่านี้เกิดจากสาเหตุใด”
การตั้งคำาถามที่ให้ผู้เรียนคิด เป็นการสร้างประเด็นปัญญาปฏิบัติ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กระทำา ได้คิด
ประเด็นปัญหา จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา พัฒนาโครงสร้างความรู้ได้จากการกระทำามากกว่าที่ครูบอกอย่าง
เดียว การท้าทายความคิด หรือจุดประกายความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการขัดแย้ง สงสัยและอยากรู้คำาตอบ หลักการนี้นำาไป
สู่การคิดวิเคราะห์ และคิดหาคำาตอบหรือคาดคะเนคำาตอบล่วงหน้าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2530) ที่
พบว่านักเรียนได้รบั การฝึกฝนทางสมองมีคณ
ุ ภาพการคิดดีกว่าทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ และการคิดเป็นกระบวนการทางสมอง
ในการกระทำากับข้อมูล การคิดเป็นกระบวนการทางสติปญ
ั ญาทีใ่ ช้ในการสร้างความหมายจากมวลประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั (ทิศนา
แขมมณี 2548) รูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงมีหลักการและขั้นตอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และเมื่อผู้เรียนได้สำารวจ
ตรวจสอบจากกิจกรรมที่กำาหนดให้ปฏิบัติด้วยตนเอง (ขั้นที่ 2) ทำาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์จากการปฏิบัติและสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อได้ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ (ขั้นที่ 3) ทำาให้ผู้เรียนมีความคิดความเข้าใจที่กว้างไกลและลุ่มลึก
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการกระตุ้นให้คิดหาวิธีการนำาไปสู่การปฏิบัติ หรือการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันหรือคาดการณ์/พยากรณ์ (ขั้น
ที่ 4)
2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม
รูปแบบการเรียนการสอนนีเ้ น้นให้ผเู้ รียนทำางานร่วมกัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับชีวติ จริงของผูเ้ รียน เนือ่ งจาก
การทำากิจกรรมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริงผู้เรียนต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การเปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้ทาำ งานกลุม่ ทำาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูศ้ กั ยภาพทีแ่ ตกต่างของแต่ละบุคคลและยอมรับในความแตกต่างอาทิเช่น จากคำาพูด
ของนักเรียน “คุณครูขาคนนี้เขาเรียนไม่เก่งค่ะ” ทำาให้นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นครูจึงควรใช้โอกาส เช่นนี้
ปรับเปลี่ยนเจตคติและให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันมากขึ้น ยอมรับศักยภาพที่แตกต่างกัน ให้กำาลังใจซึ่งกันและกันและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของตนให้สมเหตุสมผลมากขึ้น ครูควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทำางานร่วมกับคนอื่นให้ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจระหว่างกันและกันโดยการอภิปราย ซักถาม เจรจา ต่อรอง ในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่มีความขัดแย้ง
ทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ (Henriques,. 1997; Yore et. al., 1998 และ Shymansky et. al., 1997) ซึ่งพบว่านักเรียนร่วมกันทำางานและ
ยอมรับกันและกันมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนการสอนนีท้ าำ ให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้พจิ ารณากระบวนการคิดของตนเอง ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียน
สามารถปรับเปลีย่ นความเข้าใจของตนเองเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียนได้ การให้ผเู้ รียนลดความขัดแย้งทางความคิดหรือค้นหาคำาตอบ
โดยศึกษาค้นคว้า สำารวจข้อมูล จากนัน้ นำาข้อมูลทีไ่ ด้มาอภิปราย ซักถามร่วมกับเพือ่ นและครู หลักการนีน้ าำ ไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์
เช่น นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนสำารวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการสำารวจสิ่งแวดล้อม
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นำาเสนอและร่วมอภิปรายวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา ศึกษาปริมาณน้ำาบนพื้นโลก ทดลองการเคลื่อนที่ของอากาศ สำารวจชนิดของ
ขยะในโรงเรียนและคัดประเภทของขยะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่านักเรียนร่วมมือในการทำางานและรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น เช่นนักเรียนใช้เวลาในการพักกลางวันน้อยลง กลุ่มใดที่ยังทำางานไม่เสร็จจะรีบกลับมาทำางานต่อ
ตั้งใจเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม และมีการช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนมากขึ้น
2.2 ผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นไปตามสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว้คอื กลุม่ ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำาคัญกล่าวคือการจุด
ประกายความสนใจ (ขั้นที่ 1) ซึ่งกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำา (ขั้นที่ 2 สำารวจตรวจสอบ)
ค้นพบความรู้ตามมโนทัศน์ที่ครูจัดเป็นหน่วยการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกและกว้าง
ไกล (ขั้นที่ 3 ขยายความคิด) โดยให้ผู้เรียนเสนอคำาอธิบายบนพื้นฐานของกิจกรรมที่ทำาได้เองและครูเป็นผู้คัดเลือกเนื้อหาจัด
ทำาเป็นใบความรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาให้ลึกและกว้างยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาแนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (ขั้น
ที่ 4 ขั้นนำาสู่การปฏิบัติ) และผู้เรียนเขียนผลงานและนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน) รูปแบบการเรียน
การสอนนี้มุ่งให้ครูสอนผู้เรียนให้ค้นพบความรู้ ตามแนวคิดที่ครูจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้หลักการเรียนรู้ของ Piaget
และการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของ Bruner ซึ่งเน้นว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง (discovery learning) เพราะสามารถเพิ่มพูนระดับสติปัญญาให้ผู้เรียนได้ จากการที่ผู้เรียนรู้วิธีการค้นพบทำาให้เกิด
ความเข้าใจที่แท้จริง จากการทีร่ ปู แบบการเรียนการสอนนีม้ งุ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการเรียนการสอนด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
การ และคิดด้วยตนเองเกิดการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ดว้ ยกิจกรรมการสอนทีผ่ สมผสานประสบการณ์ทเ่ี คยมีกบั การได้ความรูใ้ หม่เพิม่ ขึน้
และมีทกั ษะในการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ เกิดการบูรณาการความรูร้ ะหว่างความรูใ้ หม่และประสบการณ์เดิมเก็บเป็นความจำาความเข้าใจ
ทีก่ ระจ่าง ซึง่ ส่งเสริมให้จาำ ได้นานและระลึกได้เสมอ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543) นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังได้สงั เกตจากการเรียนและ
การบันทึกการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนพบว่าในระยะแรกผูเ้ รียนเกือบทุกคน กังวล ไม่มน่ั ใจการคิด การตอบคำาถาม การบันทึกการเรียน
รู้ และการทำากิจกรรมตามใบงาน ระยะแรกครูจงึ ต้องชีแ้ นะ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ตรวจใบงาน ตรวจแบบฝึกหัด และอธิบาย
เพิม่ เติม ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และให้กาำ ลังใจ ทำาให้ผเู้ รียนคุน้ เคยกับการเรียนทีต่ อ้ งคิดวิเคราะห์และหาคำาตอบ ช่วยให้เข้าใจ
กระบวนการเรียนรูแ้ ละบันทึกผลการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยขยายขอบเขตการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเชือ่ มโยง
ความรูแ้ ละความคิด ค้นหาคำาตอบทีส่ งสัยจากกิจกรรมด้วยตนเองและสามารถนำาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ รียน
บางส่วนก็ยงั คิดและทำางานได้ชา้ จึงต้องใช้เวลามากขึน้ กว่าผูอ้ น่ื แต่กส็ ามารถเชือ่ มโยงไปสูข่ อ้ สรุปได้ จึงส่งผลให้ผเู้ รียนมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนดีขน้ึ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้
1.1 ด้านการกำาหนดนโยบาย
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำาคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่ง พบว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการพัฒนาการเรียนและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตาม
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แนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ให้เป็นไปตามหลักการของการบูรณาการ ผูบ้ ริหารควรมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือ่ จะได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและใช้จริง
ในโรงเรียน โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย โดยเฉพาะการให้ครูแต่ละกลุม่ สาระร่วมกันประชุมจัดทำาหน่วยบูรณาการ
1.2 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
1) เนื่องจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน ผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียน
รู้ควรได้ร่วมกันวิเคราะห์จัดทำาหน่วยการเรียนรู้ กำาหนดเวลาเรียน และกลุ่มสาระหลักที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผู้สอน
เป็นผู้ที่มีความสำาคัญในการที่จะนำารูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารตัวหนังสือสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนั้น ผู้
สอนควรทำาการศึกษา วิธีการ ขั้นตอน ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ จนกระทั่งได้แนวคิดที่สำาคัญของขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละหน่วยต่อไป
3) ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ ผูส้ อน
ควรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกเล่าหรือถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้อำานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ดูแล และส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ หาคำาตอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า สำารวจ ตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสมุมมองที่หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจที่ลุ่มลึกและกว้างไกล ผู้สอนจะไม่บรรยายเนื้อหาสาระวิชา แต่ผู้สอนต้องคัดเลือกเนื้อหาที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาให้
ลึกและกว้างยิ่งขึ้นโดยชี้แนะหนังสือหรือมีเอกสารประกอบการสอนหรือใบความรู้ให้อ่าน
4) จากผลวิจัยชี้ชัดว่าในระยะเริ่มต้นของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องใช้เวลาพอสมควรใน
การจัดกิจกรรม ด้วยผู้เรียนยังไม่คุ้นชินกับการลงมือปฏิบัติจริง และหาคำาตอบด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้องกระตุ้นให้คิดโดย
การใช้คำาถาม หรือการฝึกให้สังเกต กำากับติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นผู้อำานวยความสะดวก ส่งเสริมและให้กำาลังใจแก่ผู้เรียนให้
ลงมือปฏิบัติภาระงานที่มอบหมาย ร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้จัดทำาเฉพาะผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สามารถได้ผลวิจัยที่ขยายไป
สู่บริบทที่กว้างขึ้น ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
แก่ผู้เรียนในระดับชั้นอื่นๆ ด้วย
2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ทักษะการทำางานของผู้เรียน คุณลักษณะของผู้เรียน ด้านความ
รับผิดชอบในการทำางาน ด้านความสนใจในการเรียน และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
2.3 ควรมีการวิจยั ติดตามความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนหลังการใช้รปู แบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
รายการอ้างอิง
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