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Abstract 
 This participatory action research was dealt with the development and using activities emphasized upon the 
integration learning program. The purposes were as follows: 1) to study about the achievement of the leaning 
process of the learners; 2) to develop thinking skill process of the learners; 3) to study about the awareness of the 
learners by undertaking their study to be as a guideline on self-development. The target groups are: the students 
who enrolled on the general psychology. For the second group, a number of 67 students, who took a participatory 
action research stemmed from three sections, viz., those who were of integrated learning program that taught in   
the general education apart from three institutions were under the network of Thai Ideal graduates. The researchers 
who have been instructing at the North Eastern University, and the staff of mass media came from three institutions. 
The research methodology had been used as an integrated learning program, such as setting a plan, preferment, 
observation and pragmatic  reflexive outcome; tools had been used for the research work like plan for the activities 
management emphasized upon integrated learning program in the personal development subject-matte; the form   
of self-personal analysis with conceptual chart; a form of case study, outline of the personal model study, work 
project assessment form, self-assessment form, pictures, critical reports; and mid-term test form. The results of the 
research were as follows: For the first circle, the results of activities management plan development that 
emphasized on the integrated learning program discovered that persons who engaged in training possessed   
of knowledge and understanding, and being able to write on the integrated learning program management plan 
which consisted of various teaching methods, activities contributed to subject-matter knowledge and living skills, 
and various tools for learning assessment,  passed through on the rules of assessment of the group speakers.   
For second circle, the results of activities management plans emphasized on the integrated learning program found 
that the learners, by and large, passed some qualitative learning rules of the average of 70% on three aspects were: 
1) learning achievement; 2) thinking skills with method and thinking analysis; and 3) awareness.  The conclusion in 
qualitative data found that the activities which emphasized on well-learners integrated learning program of   
well-learners’ promoting in the field of the development of living skills, such as the learners had been developed on 
various thinking skills process, to conclude problems- solving guideline with good results, being able to adopt 
attitudes in team-working field, and to create on consciousness by self-bondage writing to perform oneself 
according to a personal model that interviewed as rationally self-achievement.       
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบการมีสวนครั้งนี้เปนการพัฒนาและใชกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

(Integrated Learning Program) เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 2) พัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดของผูเรียน และ 3) ศึกษาความตระหนักรูของผูเรียนจากการนำส่ิงที่ไดเรียนรูไปเปนแนวทางในการพัฒนา

ตนเอง กลุมเปาหมายคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิยาทั่วไป กลุมเรียนที่ 2 จำนวน 67 คน ผูมี  

สวนรวมในการวิจัยมาจาก 3 ภาคสวน ไดแก ผูเขารับการอบรมเชิง-ปฏิบัติการซึ่งเปนผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปจาก  

5 สถาบันภายใตโครงการเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และคณะผูนิเทศ จาก 3 สถาบัน วิธีดำเนินการวิจัยใชหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไดแก  วางแผน  

ปฏิบัติการ สังเกตการณ และสะทอนผลการปฏิบตัิ เครื่องมือการวิจัยไดแก แผนการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรู

แบบบูรณาการในเนื้อหาการพัฒนาบุคลิกภาพ ใบงานการวิเคราะหบุคลิกภาพตนเองดวยแผนภูมิมโนทัศน   

ใบงานกรณีศึกษา โครงงานศึกษาบุคคลตนแบบ แบบประเมินโครงงาน แบบประเมินตนเอง ภาพถาย บันทึก  

ขอวิจารณ และแบบทดสอบกลางภาค ผลการวิจัย มีดังนี้ จากวงจรที่ 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมที่เนน

การเรียนรูแบบบูรณาการ พบวาผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการซึ่งประกอบดวย วิธีสอนท่ีหลากหลาย กิจกรรมที่บูรณาการความรูในเนื้อหาและทักษะชีวิต และ

เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรูชนิดตางๆ ได ผานเกณฑจากการประเมินของวิทยากรประจำกลุม วงจรท่ี 2   

ผลการใชแผนการจัดกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรูแบบบูรณาการพบวา ผูเรียนสวนใหญมีคะแนนผานเกณฑการ

รอบรูเชิงปรมิาณของคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 ทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2)ทักษะกระบวนการ

คิดอยางเปนระบบ และการคิดวิเคราะห และ 3) ดานความตระหนักรู สวนขอมูลเชิงคุณภาพโดยสรุปพบวา  

กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการสงเสริมผูเรียนไดดีในดานของการพัฒนาผูเรียนในดานทักษะชีวิต     

* รายงานการวิจัย งานวิจัยนี้อยูภายใตโครงการของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยโดยการสนับสนุนของสำนักงาน  

คณะกรรมการอุดมศึกษาไทย(สกอ)และไดรับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) ประจำป 2552   

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

**  อาจารยประจำหมวดวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สำนักการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแกน 
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เชน ผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย สรุปแนวทางแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล สามารถ

ปรับเจตคติในการทำงานเปนทีม และสรางความตระหนักรูโดยการเขียนพันธะสัญญาของตนเองท่ีจะปฏิบัติตัว

ตามอยางบุคคลตนแบบท่ีตนไดไปสัมภาษณอยางสมเหตุสมผลตามศักยภาพของตน  
 

คำสำคัญ :  การเรียนรูแบบบูรณาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด ความตระหนักรู 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 

2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา   

เลมท่ี 116 ตอนท่ี 74 ก วันที่ 19 สิงหาคม 2542 

โดยหลักการแลวใหจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญโดยใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการตอไปนี้ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน  

และแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริงฝกการปฏบิตัิใหทำได คิดเปน ทำเปน 

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยาง

ไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม  

ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการ

ประสานความรวมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และ

บุคคลในชุมชมทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ (พระราชกิจจานุเบกษา, 2542 )  

 การจัดการเรียนการสอนในสำนักการศึกษา

ทั่วไปมีหนาที่ในการวางพ้ืนฐานการศึกษาใหผูเรียนได

เรยีนรายวชิาทีส่งเสรมิการเปนคนทีส่มบูรณ ประกอบ

ดวยรายวิชาใน 3 หมวดหลักคือ คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ภาษาศาสตรและสังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตร ในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไปนั้นมุงหวังให

ผูเรียนนำหลักการไปในชีวิตประจำวัน จึงจัดเนื้อหาให

มกีจิกรรมการเรยีนการสอนท่ีเปนสภาพจริง สอดแทรก

กิจกรรมที่ทำใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง  

ไดจริง   

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน

สมาชิกของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักการศึกษาทั่วไป

ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated 

Learning Program) วันที่ 19 กันยายน 2551      

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน      

เพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม (Whole persons) 

ไดแก การเตรียมผู เรียนสูชีวิตในมหาวิทยาลัย 

(Freshman) การสรางผูเรียนใหมีความสุข (Happy 

student) และการเตรียมผูเรียนเขาสูวิชาชีพ (Career 

preparation) และพัฒนารูปแบบวิธีการสอนเปน  

การเชื่อมโยงระหวางส่ิงที่เรียนในมหาวิทยาลัยกับสิ่ง    

ที่เปนอยูในชีวิตประจำวันของผูเรียน (ยาใจ พงษ

บริบูรณ และ ปราณี แสดคง, 2551 : 198)   

 รายวิชาจิตวิทยาทั่วไป (01101)  (3-0-6) เปน

วิชาในสำนักการศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาเลือกกลุม

วิชาสังคมศาสตรในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงตองปรับเปล่ียนกระบวนการ

สอนและวิธีการสอนดวยวิธีที่หลากหลายและเนนการ

เรียนการสอนตามสภาพจริง ใหเรียนรูดวยตนเอง  

เรยีนรูรวมกนั  แลกเปลีย่นเรียนรู  และการไดปฏบิตัจิรงิ 

และการเรียนรูแบบบูรณการเพื่อใหผูเรียนสามารถนำ

ความรูไปใชไดในชีวิตจริง ผูวิจัยไดเห็นความสำคัญ

ของการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนโดยการพัฒนา  

ผูเรียนดวยกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณการ

เนื้อหาวิชากับทักษะชีวิตในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป 
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โดยนำทักษะกระบวนการคิด ไดแก การคิดอยางเปน

ระบบ และคิดวิเคราะหมาดำเนินกิจกรรมใหผูเรียนได

คิดไดแกปญหาเปน และตระหนักรู ในคุณคาของ

บุคลิกภาพที่ควรนำมาเปนแบบอยาง  ตลอดจนสราง

พันธะสัญญาที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองท้ัง

ภายในและภายนอก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เมื่อไดนำแผนการจัดการเรียนรูซึ่งประกอบ

ดวยกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการมาใชใน

การเรียนการสอน หัวขอการพัฒนาบุคลิกภาพแลว 

 1. ผู เ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

เกณฑความรอบรูดานเนื้อหาคะแนนเฉล่ียรอยละ 70  

 2. ผู เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2   

ดานคือ การคิดอยางเปนระบบ และการคิดวิเคราะห

ผานเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70     

 3. ผู เรียนมีความตระหนักรู ในการพัฒนา

ตนเองผานเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 70     

 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย   
 การพัฒนาผูเรียน หมายถึง การพัฒนาผูเรียน

ใหเกิด 3 ดาน ดังนี้   

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู

ความเขาใจในบทเรียนโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผาน เกณฑความรอบรูดานเนื้อหาคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 70  

 2. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความ

สามารถในการยอยความคิดในลักษณะตางๆ โดยใช

ประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมาคิดเพื่อหา

แนวทางการแกปญหามีดังนี้ 

  2.1 การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง การ

คิดของผูเรียนอยางมีหลักเกณฑ และเหตุผล มี   

4 ข้ัน 1) กำหนดปญหา 2) ระบุสาเหตุ 3) วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัย 4) สรุป เขียนวงจร  

เชื่อมโยงปญหา  

  2.2 การคิดวิเคราะห หมายถึงการศึกษา

คนควาหรือการศึกษาหาคำตอบอยางละเอียด

รอบคอบตามกระบวนการวิเคราะหตอประเด็นตามที่

เกิดขึ้น 

 3. ความตระหนักรู หมายถึง การใชความคิด

จดจอเตือนตนเองถึงเรื่องความรับผิดชอบทั้งตอ

ตนเองและตอสังคมอยางตอเนื่องไมวาจะอยูในเวลา    

และสถานการณใด    

 กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ (ILP)   

หมายถึง กิจกรรมที่มีการผสมผสานใหเกิดความรู

และทักษะชีวิตเขาดวยกันทำใหผูเรียนไดใชทักษะ 

และกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูที่หลาก

หลายและสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

 

วรรณกรรมสนับสนนุและกรอบแนวความคิด 
วรรณกรรมสนับสนุน 
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 สุวิทย มูลคำ และ อรทัย มูลคำ (2543) ไดให

ความหมายของบูรณาการวา เปนการนำเอาศาสตร

สาขาวิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสม

ผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตร

แบบบรูณาการ (Integrated Curriculum) คอืหลกัสตูรที่

นำเอาเน้ือหาของวิชาตางๆ มาหลอมรวมเขาดวยกัน

ทำใหเอกลักษณของแตละรายวชิาหมดไป เชนเดียวกับ 

การเรียนการสอนที่ดำเนินการดวยวิธีบูรณาการเรา

เรียกวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

(Integrated Instruction ) คือเนนที่องครวมของ

เนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และ

เนนที่การเรียนของผูเรียนเปนสำคัญยิ่งกวาการบอก

เนื้อหาของครู กรมวิชาการไดแบงการบูรณาการ

หลักสูตรและการสอนเปน 4 แบบดังนี้    

 1) การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ครูสอน

สามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู

ตางๆ กับหัวเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระที่

กำหนดขึ้นมา เชน เรื่องสิ่งแวดลอม น้ำ เปนตน   
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ครูผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการ

เรียนรูของกลุมสาระตางๆ เชน การอาน การเขียน 

การคิด   คำนวณ การคิดวิเคราะหตางๆ ทำใหผู

เรียนไดใชทักษะ และกระบวนการเรียนรูไปแสวงหา

ความรู   ความจริงจากหัวขอเรื่องที่กำหนด   

 2) การบูรณาการแบบคูขนาน มีครูผูสอน

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป จัดการสอนโดยอาจยึดหัวขอเกี่ยว

กับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง แลวบูรณาการเช่ือมโยงแบบ  

คูขนาน เชน ครูผูสอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตรเรื่อง

เงา ครูผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตรเรื่องการวัด

ระยะทาง โดยการวัดเงา คิดคำนวณในเรื่องเงา ใน

ชวงเวลาตางๆ จัดการทำกราฟของเงาในระยะตางๆ   

หรืออีกคนหนึ่งอาจให ผูเรียนรูศิลปะ เรื่องเทคนิค  

การวาดรูปที่มีเงา  

 3) การบรูณาการแบบสหวทิยาการ บูรณาการ

ในลักษณะนี้นำเนื้อหาจากหลายกลุมสาระมาเช่ือม

โยงเพื่อจัดการเรียนรูซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการ

เรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุมวิชา แตใน

บางเร่ืองครูผูสอน จัดการเรียนการสอนรวมกันใน

เรื่องเดียวกัน เชน เร่ืองวันสิ่งแวดลอมของชาติ ครู  

ผูสอนวิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรู

ภาษาคำศัพทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตร

จัดกิจกรรมคนควาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูสอนสังคม 

ศึกษาใหผูเรียนคนควาหรือทำกิจกรรมชมรมเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม และครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดทำกิจกรรม

เก่ียวกบัการรกัษาสิง่แวดลอมใหถกูสขุลกัษณะเปนตน 

 4) การการบูรณาการแบบโครงการ การศึกษา

วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเปนผูสอนคนเดียวโดยบูรณาการ

ความรูในวชิาทีส่อน กับทกัษะการดำเนนิชวีติประจำวัน 

โดยมีกิจกรรมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดหาเหตุผล

อยางเปนระบบ และจากประสบการณโดยการสัมภาษณ

บุคคลตนแบบ  

 งานวจิยัที่ใชในการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 

มีดังนี้  

 มกราพันธุ จูฑะรสก, อติพร ทองหลอ และ เจน

จิรา กุลวงค (2550) โดยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการแบบ ผลงานวิจัยพอจะสรุปไดวา 

การประยุกตรูปแบบที่มาใชทำใหผูเรียนสามารถคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดรวบยอดได และมองภาพ

ปญหาในชีวิตประจำวันเปนแบบองครวมได  

 ดวงชีวัน เบญจมาศ (2551) ไดศึกษาพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหัวขอการพยาบาล

มารดาระยะหลังคลอด โดยการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมและการคิดอยางเปนระบบในวิชาการ

พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ผลงานวิจัย

พบวา ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

สามารถผานสอบเกณฑ รอยละ 50 จำนวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 61.81 ดานจริยธรรม คุณธรรม ซ่ึง 

ประกอบดวย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ และ 

เอื้ออาทร พบวา ผานเกณฑรอยละ 60 ทุกคน และ 

การถอดบทเรียนของนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดการเรียน 

การสอน พบวา นักศึกษาสวนใหญสะทอนถึงนักศึกษา 

ไดเรียนรูเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง มีความ

ตระหนักถึงคุณคาของกิจกรรมการเรียนการสอน 

สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดโดยอิสระและการเรียน

การสอนมีบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

 งานวจิยัที่ใชพฒันาบคุลิกภาพ ไดแก ทิพวรรณ 

คนซื่อ (2543) นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนมีบุคลิกภาพ

ความเปนผูนำ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตระหนัก ไดแก 

ชวาลา เวชยันต (2545) ไดศึกษาการเรียนการสอนที่

ใชเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สงเสริม

ความตระหนักในการรับใชสังคมใหกับผูเรียนได และ

สรางเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
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  ตัวแปรเหตุ 
กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
1. ใบงานเรื่อง “การวิเคราะหตนเอง”  พรอม 
   เขียนแผนภูมิมโนทัศน (Concept Mapping) 
2. ใบงานกรณีศึกษา “นุงสั้นรัดติ้ว” 
3. โครงงาน ศึกษาบุคคลตนแบบ 
4. การถอดบทเรียน (Lesson Learned) 

ตัวแปรผลลัพธ 
การพัฒนาผูเรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Learning)   
2. ทักษะกระบวนการคิด (Thinking Skills Process) 
      -  ดานการคิดอยางเปนระบบ 
      -  ดานการคิดวิเคราะห 
3. ความตระหนักรู (Awareness) ในการพัฒนาตนเอง 

กรอบความคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคิด 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชหลักการของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ผูมีสวนรวมวิจัยใน

การวิจัยมาจาก 3 ภาคสวน คือ ผูเขารับการอบรม

เชิงปฏิบัติการซึ่งเปนผูสอนวิชาศึกษาท่ัวไปจาก 5  

สถาบันภายใตโครงการเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย  

ไดแก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ วิทยาลัยพยาบาล-

บรมราชชนนี ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ    

ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และคณะผูนิ เทศ จาก 3 สถาบัน จาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยพยาบาลบรม-  

ราชชนนี ขอนแกน และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จำนวน 4 คน วิธีดำเนินการวิจัยใช

หลักการของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ไดแก การวางแผน 

การปฏิบัติการ การสังเกตการณ และการสะทอนผล

การปฏิบัติ การดำเนินการวิจัย 2 วงจร   

 วงจรท่ี 1 : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมที่

เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ และวงจรท่ี 2 : การใช

แผนการจัดกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรูแบบบูรณาการ    
 

กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงทะเบียนเรียนภาคการ

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

จิตวิทยาทั่วไป (01101) เลือกอยางเจาะจงคือกลุม

เรียนที่ 2 (section 2) มีนักศึกษาจำนวน 67 คน   

มีเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง สวนใหญเปนนักศึกษา  

ชั้นปที่ 1 ศึกษาในคณะที่แตกตางกัน 
 

เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัยไดแก แผนการจัดกิจกรรมท่ี

เนนการเรียนรูแบบบูรณาการในเน้ือหาการพัฒนา

บุคลิกภาพ ใบงานการวิเคราะหบุคลิกภาพตนเองดวย

แผนภูมิมโนทัศน ใบงานกรณีศึกษา โครงงานศึกษา

บุคคลตนแบบ แบบประเมินโครงงาน แบบประเมิน

ตนเอง ภาพถาย บันทึกขอวิจารณ และแบบทดสอบ

กลางภาค (แบบทดสอบสรุปผลของเนื้อหา) 

ขั้นตอนดำเนินงาน  

วงจรท่ี 1 : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมที่เนน  
   การเรียนรูแบบบูรณาการ  
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงานดำเนิน  

การดังนี้ 

 1. มกีารเขาประชมุเชงิประปฏิบตักิาร จำนวน 

2 ครั้ง ดังนี้ 
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       1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความ
เขาใจเก่ียวกับ ILP (Integrated Learning Program) 
ในวนัศกุรที ่19 กันยายน 2551 เวลา 08.00-20.00 น.  

ณ หองประชุม A101 อาคาร A วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ขอนแกน มีดังนี้     

   1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   

“Integrated Learning Program (ILP)” “การจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ขอนแกน” และ “การจัดการโครงการ” 

    1.2 วทิยากรหลกัและผูเขารวมประชุม

ปฏิบัติ รศ. สุภาพ ณ นคร รศ.ดร. ยาใจ พงษ

บริบูรณ และ ดร. มกราพันธุ จูฑะรสก ผูเขารวม

ประชุมจากสถาบันเครือขาย 5 สถาบัน ไดแก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 

ขอนแกน มหาวทิยาลยัขอนแกน วทิยาเขตหนองคาย   

และวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

  2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อาจารยพี่ เลี้ยงโครงการ Integrated Learning 
Program (ILP) ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 เวลา 

08.00-16.30 น. ณ หอง-ประชุม A101 อาคาร A 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีดังนี้     

   1.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“รูปแบบของ Integrated Learning Program        

ที่มหาวิทยาลัย Lingnan จากแผนการดำเนินงานสู

การถอดบทเรียน “เร่ือง การเตรียมแผนงานเพ่ือการ

ประเมิน” “เรื่องบทบาทของอาจารยที่จะลงนิเทศงาน” 

และเรื่อง “ขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับอาจารย  

พี่เลี้ยง” 

   1.2 วิทยากรหลักและผู เขารวม

ประชุมปฏิบัติการ วิทยาการหลัก คือ รศ.สุภาพ ณ นคร   

รศ.ดร.ยาใจ พงษบริบูรณ และ ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก 

ผูเขารวมประชุมคือสถาบันเครือขาย 5 สถาบัน   

   2. ศึกษารูปแบบวิธีและเทคนิคการ

สอนจากตำรา และผลงานวิจัย 

   3. วางแผนงานการเขียนแผน การ

จัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 ขั้นที่ 2 และขั้น 3 ขั้นปฏิบัติการ และ

สังเกตการณ มีขั้นตอนเร่ิมจาก เขียนแผนการจัด

กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ เลือกเนื้อหา 

และกำหนดกิจกรรม ส่ือ และเครื่องมือประเมิน   

นำรางแผนการจัดกิจกรรมที่ เนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการ เขาประชุมเพ่ือรับการวิเคราะหและ

วิพากษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขากลุมยอยรับ

การวิเคราะหและวิพากษรางแผนจากวิทยากรประจำ

กลุม และบันทึกขอวิพากษเพื่อไปปรับปรุง 

 ขั้นที่ 4 สะทอนผลการปฏิบัติ ผูสอนไดรวม

วิเคราะหวิพากษกับวิทยากรประจำกลุมเพื่อสรุป

แนวทางปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรู

แบบบูรณาการตามขอเสนอแนะ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และสรางเครื่องมือ

ประเมินผลการเรียนรูของผู เรียนที่ เกิดขึ้นแตละ

กิจกรรม และไดแผนการสอนซ่ึงประกอบเน้ือหา   

วิธีสอน ส่ือการสอน และแบบประเมินผลการเรียนรู 

วงจรท่ี 2 : การใชแผนการจัดกิจกรรมที่ เนน  

   การเรียนรูแบบบูรณาการ  

 ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนิน  

   การดังนี้ 

 แผนการจัดกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการที่ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม  

จำนวน 2 แผน ดังนี้  

 แผนการจัดกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการที่ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม  

จำนวน 2 แผน ดังนี้  

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห

บุคลิกภาพ จำนวน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยเอกสาร

ดังนี้ ใบความรูเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ 1 ชุด   

(รายบุคคล) ใบงานที่ 1 เรื่อง “การวิเคราะหตนเอง” 

และเขียนบุคลิกภาพตนเองดวยแผนภูมิมโนทัศน 
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 เพื่อใหผู เรียนไดวิ เคราะหบุคลิกภาพของตนเอง 

พรอม  ใบประเมินรายบุคคล 

 แผนการจดักจิกรรมที ่2 : การพัฒนาบคุลกิภาr

จำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบดวยเอกสารดังนี้ ใบงานที่  

2 กรณีศึกษาเรื่อง “นุงสั้นรัดต้ิว”  (งานกลุม)  เพ่ือให

ผูเรียนศึกษารวมกัน คิดวิเคราะห และสรุปปญหา  

สาเหตุของปญหา เชื่อมโยงปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน

ผลดแีละผลเสียทีเ่กิดของผลของการกระทำพฤติกรรม

เหลานั้น และใบงานที่ 3 การทำโครงงาน เร่ือง “การ 

พัฒนาบุคลิกภาพ” (งานกลุม) พรอมใบประเมิน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการสอน  

 1. ผูวิจัยดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม  

ดังนี้ 

 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห

บุคลิกภาพ ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมในชั้นเรียน วันที่ 19 

พฤศจิกายน 2551 จำนวน 2-ชั่วโมง เวลา 09.00-

11.00 น. มีขั้นตอนดังนี้ 

  1) ขัน้นำ (กำหนดสถานการณทีเ่กีย่วของ

กับเนื้อหาเพ่ือกระตุนความคิด ทบทวน สูความรูใหม) 

15 นาที นำเสนอความคิดใหมเรื่องบุคลิกภาพ ดวย

เพลง และภาพ    

  2) ข้ันสอน/จัดกิจกรรม/ข้ันแลกเปลี่ยน

เรียนรู (เพื่อฝกวิเคราะห วิพากษ คนหาและสราง  

วิธีคิด) แจงแนวทางการจัดกิจกรรม แจกใบงานท่ี 1 

เรื่อง “การวิเคราะหตนเอง” พรอมเขียนแผนภูม ิ 

มโนทัศน  

  3) ขั้นนำเสนอผลงาน (เพื่อฝกฝนการ

สื่อสารและตระหนักในความรูและวิธีการเรียนรู) นำ

เสนอผลการวิเคราะหตนเอง เร่ือง “การวิเคราะห

ตนเอง” (30 นาที) 

  4) ขั้นการวิพากษ และการสะทอนผลงาน 

ของผูทำกิจกรรม (แบบประเมินตนเอง)  

  5) สรุปการเรียนรู สรุปสาระสำคัญของ

การวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในและ 

ภายนอกโดยผูเรียนและผูสอน 

  แผนการจัดกจิกรรมที ่2 : การพฒันาบุคลกิภาพ 

ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน มี

การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2551 เวลา 11.00-12.00 น และ 26 พฤศจิกายน 

2551 เวลา 09.00-12.00 น. มีขั้นตอนดังนี้ 

 1) ขั้นนำ (กำหนดสถานการณที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาเพื่อกระตุนความคิดทบทวนสูความรูใหม)   

ผูเรียนอานทฤษฎีบุคลิกภาพในแบบเรียนพรอมยก

ตัวอยาง และนำสูบทเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2) ขั้นสอน/จัดกิจกรรม/ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู 

(เพื่อฝกวิเคราะห วิพากษ คนหา และสรางวิธีคิด) 

หลังจากนั้นจัดกลุมนักศึกษากลุมละ 6-7 คน ใชวิธี 

การสุมอยางงาย (simple random sampling) และ

แจกชุดการเอกสารกลุมละ 1 ชุด (เอกสารจำนวน

เทากับสมาชิกในกลุม) ประกอบดวย ใบงานที่ 2   

“นุงรัดติ้ว” ใหแตละกลุมตอบคำถามตามใบงาน และ

มอบหมายงานใหนักศึกษาทำเปนงานกลุม ศึกษา

บุคคลที่ตนเองชื่นชอบ 1 คน (ใบงานที่ 3) พรอม

ดำเนินกิจกรรมตามใบงาน (กิจกรรมนอกชั้นเรียน) 

 3) ขั้นนำเสนอผลงาน (เพ่ือฝกฝนการส่ือสาร

และตระหนักในความรูและวิธีการเรียนรู) นำเสนอ

ผลงานปากเปลาทุกกลุมๆ ละ 10 นาที (วันที่ 26 

พฤศจิกายน 2551) 

 ขั้นที่ 3 และ 4 นิเทศและการปรับปรุง 

    แผนการจัดกจิกรรมที ่2 : การพฒันาบุคลกิภาพ 

มีผู วิพากษหลังปฏิบัติการสอนจำนวน 4 ทาน    

ดังนี้ รศ.สุภาพ ณ นคร รศ.ดร.ยาใจ พงษบริบรูณ   

ดร.มกราพนัธ จูฑะรสก และอาจารยจนิตนา กนกปราน 
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การวิเคราะหขอมูล   
 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา    

(Content Analysis) แลวจัดประเภทหมวดหมู 

 

ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (PAR) ผลการวิจัย วงจรท่ี 1 : การพัฒนา

แผนการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

และวงจรท่ี 2 : การใชแผนการจัดกิจกรรมที่เนนการ

เรียนรูแบบบูรณาการ 

 

ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมที่เนนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ (จากวงจรท่ี 1) 
 ผลท่ีไดรับคือผู เขารับการอบรม มีความรู

ความเขาใจและสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

ที่เนนแบบบูรณาการณดวย Integrated Learning 

Program (ILP) ที่ประยุกตจากมหาวิทยาลัย Lingnan 

วิธีสอนที่หลากหลาย และกิจกรรมท่ีบูรณาการความรู

ในเนื้อหาและทักษะชีวิต ไดแก  กิจกรรมใบงาน  

เรื่อง “การวิเคราะหตนเอง” กิจกรรมใบงานกรณี

ศึกษาเรื่อง “นุ งสั้นรัด ต้ิว” และกิจกรรมใบงาน  

โครงงานศึกษาบุคคลตนแบบ สำหรับเครื่องมือ

ประเมินผลการเรียนรู ไดแก แบบประเมินโครงงาน 

แบบประเมินตนเอง แบบประเมินการเขียนแผนภูมิ

มโนทัศน (Concept  Mapping) บันทึกขอวิจารณ 

และขอสอบกลางภาค 

 

การใชแผนการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรู
แบบบูรณาการ (จากวงจรที่ 2) 
 ผลการพัฒนาผูเรียนจากกิจกรรมที่เนนการ

เรียนรูแบบบูรณาการ ในวงจรท่ี 2 ไดผลการพัฒนา

ในเชิงปริมาณดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนาผูเรียนดานความรู พบวา  

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถผานเกณฑ

ความรอบรูดานเนื้อหารอยละ 70 

 2. ผลการพัฒนาผูเรียนดานทักษะกระบวน  

การคิด พบวา ผูเรียนมีคะแนนผานเกณฑเชิงปริมาณ

ทั้ง 2 ดานคือ 1) การคิดอยางเปนระบบ 2) การคิด

วเิคราะห พบวา ผูเรยีนมคีะแนนผานเกณฑเชงิปรมิาณ

รอยละ 70 

 3. ผลการพัฒนาผูเรียนดานความตระหนักรู

ในการพัฒนาตนเองพบวา ผู เรียนมีคะแนนผาน

เกณฑเชิงปริมาณรอยละ 78.25   

ตารางที่  1 แสดงผลคะแนนแตละดาน 

ดาน 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ทักษะกระบวนการคิด 

 2.1 การคิดอยางเปนระบบ     

 2.2 การคิดวิเคราะห 

3. ความตระหนัก รูในการพัฒนา 

    บุคลิกภาพตนเอง   

คะแนนเต็ม 
 

20.00 

 

20.00 

20.00 

40.00 

  

X 
 

14.00 

 

16.65 

15.69 

30.94 

 

ผานเกณฑความรอบรู 

รอยละ 60 

70.00 

 

83.25 

78.45 

78.25 

 

S.D. 
 

2.14 

 

2.54 

1.09 

5.07 
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  จากตารางท่ี 1 พบวา ผูเรียนมีผลการพัฒนา 

ผูเรียนดวยกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.00 จากคะแนนเต็ม  

20 คะแนน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 70.00 

ดานทักษะกระบวนการคิดการคิดอยางเปนระบบมี  

คาเฉลี่ย 16.65 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผาน

เกณฑความรอบรูรอยละ 83.25 และการคิดวิเคราะห

มีคาเฉล่ีย 15.69 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน     

ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 78.45 และดาน   

ความตระหนักรูมีคาเฉลี่ย 30.94 จากคะแนนเต็ม   

40 คะแนน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 78.25  

 ผลการพัฒนาผูเรียนเชิงคุณภาพ   

 1) ดานพฤติกรรมทางการเรียน พบวาผูเรียน

มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม

เพราะไดทำกิจกรรมทัง้ในหองเรยีนและไดประสบการณ

ดานการพัฒนาบุคลิกภาพนอกหองเรียน สามารถ

ตอบคำถามในหองเรียนและทำแบบฝกหัดไดดวย

ความกระตือรือรน แตมีเพียงบางคนใหความสนใจ

นอยเพราะไมชอบกิจกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงการมา

รายงานหนาหองเรียน    

 2) ดานพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2 ดาน

คือ การคิดอยางเปนระบบและการคิดวิเคราะห พบวา

ผูเรียนสามารถสังเคราะหความรูในสาระออกมาเปน

แผนภูมิมโนทัศนไดสมบูรณเปนสวนใหญ ในการตอบ

ใบงานกรณีศึกษา แตละกลุมตอบคำถามไดครบถวน

และหลากหลาย    

 3) ดานพัฒนาความตระหนักรูในการพัฒนา

บุคลิกภาพตนเอง พบวา การสัมภาษณบุคคล

ตนแบบผูเรียนรายบุคคลไดเกิดการเรียนรูที่เรียกวา 

ถอดบทเรียน ทำใหเห็นคุณคาการดำเนินชีวิตของ  

ผู เปนตนแบบและนำมาพัฒนาเปนแนวทางใน     

การพัฒนาบุคลิกภาพตนเองอยางเฉพาะเจาะจง เชน   

รูจักกินรูจักใช รูอะไรใหรูจริงและรูลึก มีบุคลิกภาพ

และการแสดงออกท่ีดี เชน การพูด การแตงกาย   

การสะทอนผลการปฏิบัติการพัฒนาผู เรียนดวย

กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ ดานผล   

สัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการตรวจใหคะแนนแบบ

ทดสอบสรุปผลของเนื้อหา แมวาจะมีผูเรียนจำนวน

หนึ่งไดคะแนนสูงมาก แตผู เรียนสวนใหญจะได

คะแนนคอนขางนอย (ต่ำกวา 60%) ซ่ึงแสดงวา

กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการจะสงเสริม  

ไดดีในดานของการพัฒนาทักษะชีวิตมากกวาความรู

เชิงวิชาการ ดังผลการพัฒนาอีก 2 ดาน มีขอสรุป  

ที่สำคัญดังนี้ 

 1. ดานทักษะกระบวนการคิด การคิดอยาง

เปนระบบ จากการท่ีตรวจบันทึกใบงานของนักศึกษา

พบวา ผูเรียนสามารถเขียนการคิดของผูเรียนอยางมี

หลักเกณฑ และเหตุผล ผูเรียนสวนใหญจะสนใจ  

คำชี้แจงเรื่องการทำกิจกรรมในการเรียน บางคน  

ไมเขาใจแตไมกลาถามครู ถามเพื่อนกันเองบาง 

เน่ืองจากในการทำแผนภูมิมโนทัศนผูสอนไดสอน  

ลวงหนาแลว  

 ดานทกัษะกระบวนการการคิด การคดิวเิคราะห 

เม่ือตรวจบันทึกใบงานและการนำเสนอพบวา ผูเรียน

สามารถตอบคำถามและสามารถสรุปประเด็นในกรณี

ศึกษาได มีความคิดที่หลากหลาย ตลอดจนสรุป

แนวทางแกไขที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล แตมีผูเรียน

บางคนไมสนใจการทำกิจกรรมงานกลุมเพราะมีเพื่อน

ทำอยูแลว จึงตองปรับเจตคติในการทำงานเปนทีม

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต

สวนตัวและการงานในภายหนา 

 2. ดานความตระหนักรู ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ตนเอง ผลสะทอนเชิงคุณภาพ พบวา ความตระหนัก

ของผูเรยีนในการนำสิง่ที่ไดเรยีนรูจากผูทีถ่กูสัมภาษณ

มาเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง และประโยชนที่

สามารถนำไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน โดยผูเรียน

เขียนรายงานเปนรายบุคคล เปาหมายในการศึกษา

ครั้งนี้ตองสรางความตระหนักรูโดยใหนักศึกษาเขียน

พนัธะสัญญาวาตนเองจะปฏิบตัติวัอยางไรตามตนแบบ

ที่ตนไดไปสัมภาษณ ดังตัวอยางที่นักศึกษาไดเขียนไว
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ภายหลังจากที่ไดทำโครงงาน ตัวอยางเชน 

 …….. “สิ่ งที่ ไดจากคนตนแบบคือความ
พยายาม อดทน ตองาน ทำอะไร ทำดวยใจ ไมสนวา
จะเปนอยางไร ขอใหคิดดี ทำดี ก็ไมตองหวงอะไร 
เมื่อคิดดีแลวก็ตองมุงมั่นที่จะทำดังที่คิดไว ไมใชคิดดี
แตอยูในใจเทานั้นก็เปลาประโยชน” 
 (ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะนิติศาสตร 
3 ธันวาคม 2551) 
 …….. “จะปรับปรุงตนเองในเรื่องการมีเหตุผล 
ในเรื่องความมีเหตุผลจะตองคิดใหรอบครอบกอนจึง
จะตัดสินใจทำ เพ่ือจะใหสิ่งที่กระทำเปนผลดีที่สุด” ….  
 (ณัฐพร นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร   
3 ธันวาคม 2551) 
 

การอภิปรายผล 
 การพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรู

แบบบูรณาการในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป ในเนื้อหา

การพัฒนาบุคลุกภาพ พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน ทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ    

การคิดวิเคราะหและดานความตระหนักรู ผานเกณฑ

ความรอบรู ผลการพัฒนาผู เรียนสอดคลองกับ    

การศึกษาท้ัง 4 สถาบันสถานบันเครือขาย ไดแก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 

ขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต

หนองคาย ที่มีผลพัฒนาผานเกณฑทั้ง 3 ดาน (ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการความคดิ และ

ความตระหนักรู) และสอดคลองกับผลงานวิจัยเชิง

คุณภาพ ที่ใชเทคนิคการสนทนากลุมของ มกราพันธุ 

จูฑะรสก, อติพร ทองหลอ และเจนจิรา กุลวงค (2550) 

ไดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

คิดอยางเปนระบบ ซึ่งสรุปไดวา การใชรูปแบบ

ดังกลาวทำใหผู เรียนสามารถคิดวิ เคราะห คิด

สังเคราะห คิดรวบยอดได มองภาพปญหาใน    

ชีวิตประจำวันเปนแบบองครวมได และดวงชีวัน 

เบญจมาศ (2551) ไดศึกษาพัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนหัวขอการพยาบาลมารดาระยะหลัง

คลอด โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการ

คิดอยางเปนระบบในวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 

และผดุงครรภ 1 ผลงานวิจัยพบวา ดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา สามารถผานสอบเกณฑ 

รอยละ 50 จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 61.81 ดาน

จริยธรรม คุณธรรม ซึ่งประกอบดวย ความซื่อสัตย 

ความรับผิดชอบ และเอื้ออาทร พบวา ผานเกณฑ

รอยละ 60 ทุกคนและการถอดบทเรียนของนักศึกษา

ภายหลังส้ินสุดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษา

สวนใหญสะทอนถึงนกัศึกษาไดเรียนรูเกิดกระบวนการ

เรียนรูดวยตนเอง  มีความตระหนักถึงคุณคาของ

กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถทำงานรวมกับ   

ผูอื่นไดโดยอิสระและการเรียนการสอนมีบรรยากาศ

การเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู สอดคลองกับ นิศานาจ 

โสภาพล และคณะ (2551) ไดศึกษาสภาพการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการศึกษาและ

การเรียนรู ในหนวยที่ 3 เรื่องการอภิปราย พรอมท้ัง

บูรณาการการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรม ผลการวิจัยสรุปไดวา การจัดการเรียนรู

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูเรื่อง

การอภิปรายโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

เปนรูปแบบการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน

รวมโดยรงในการปฏิบัติกิจกรรม ทำใหผู เรียนมี

อัธยาศัยที่ดีตอกัน กลาคิด กลาทำ และมีความรับผิด

ชอบตอการเรียนรูของตนเองจึงชวยใหผูเรียนเกิด

ความพรอมและกระตือรอืรนทีจ่ะเรียนรูสิง่ใหมๆ  สงผล

ตอประสทิธภิาพในการเรียนการสอนดีขึ้น อีกท้ังยังทำ

ใหเกิดการพัฒนาทักษะในดาน การฟง การอาน และ

การเขียนโดยผูสอนไดลดบทบาทลงเปนเพียงแนะนำ

และสังเกตการณเทานั้น   
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ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
 1.  จากผลการสะทอนผลการปฏบิตักิารพฒันา

ผูเรียนดวยกิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมที่เนนการเรียน

รูแบบบูรณาการจะสงเสริมไดดีในดานของการพัฒนา

ทักษะชีวิตมากกวาความรูเชิงวิชาการ สำนักการ

ศึกษาท่ัวไปควรนำกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรูแบบบูรณ

การมาใชในการรียนการสอนในรายวิชาตางๆ  เพ่ือให 

ผูเรียนไดทั้งวิชาการ ทักษะกระบวนการคิด และการ

สรางผูเรียนใหมีความสุขในการใชชีวิตในปจจุบัน 

 2. การทำวิจัยพัฒนาผูเรียนควรมีการสอด

แทรกคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่น เชนความมีวินัย 

ความมีจิตสาธารณะ เปนตน โดยการจัดกิจกรรมที่

เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ ใหสอดคลองกับ

นโยบายกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาไทย (TQF) 

 3. การจัดกิจกรรมตางๆ หรือฝกทักษะการคิด 

และทักษะชีวิต ไมใชเปนเพียงหนาที่ของฝายกิจการ

นักศึกษาเทานั้นผูสอนรายวิชาควรจะสอดแทรกไวใน

แผนการจัดกิจกรรมในเน้ือหาที่เรียน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การวิจัยควรศึกษาติดตามผลเปนระยะหลัง

การปฏิบัติการ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนเพื่อดู

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรู

แบบบูรณาการท่ีมีตอการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน 

และภายนอก 

 2. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนตอง

ปฏิบัติทั้งกิจกรรมตามใบงาน และการสรางแผนผัง

มโนทัศน ดังนั้นจึงควรปรับเวลาในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม เพ่ือให

ผูเรียนไดฝกความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 

และการคิดวิเคราะหอยางเต็มที่ 

 3. การวิจัยการพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมท่ี

เนนการเรียนรูแบบบูรณาการในระดับชั้นเรียนอื่น 

หรือรายวิชาอื่น ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีความสนใจและเกิด

เจตคตทิีด่ตีอวชิาและเปนผลดตีอการพฒันาบคุลกิภาพ

ทั้งภายใน (เจตคติ) -ภายนอก   

 4. การจัดกิจกรรม หากมีการแบงกลุมยอย

หลายกลุม ควรมีผูชวยผูดำเนินการเพื่อจะไดดูแลและ

ชวยเหลือแนะนำแกสมาชิกอยางทั่วถึง  
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