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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำกำรปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลโดยใช ้

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ 

ด้ำนเหตุผลหลังเรียนกับเกณฑ์ปกติ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลที่เรียนด้วย

กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรระหว่ำงกลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ละกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบปกต ิกลุม่ตวัอย่ำงเป็นนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร ปีกำรศึกษำ 2558 จ�ำนวน 2 ห้องๆ ละ 42 คน รวม 84 คน 

ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภำษณ์ และแบบบันทึก

ประจ�ำวันของครู สถิติที่ใช้คือ สถิติพื้นฐำน The Wilcoxon Match Pairs Signed Rank Test และ Mann-Whitney U Test  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำได้วงจรปฏิบัติกำร 3 วงจร แต่ละวงจรปฏิบัติกำรประกอบด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล วงจรละ 6 แผน รวม 18 แผน นักเรียนร้อยละ 83.33 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมดมี

คะแนนกำรทดสอบหลังเรียนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนกลุ่มทดลองมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ 

ด้ำนเหตุผลหลังทดลองสูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ: ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล  กำรจัดกำรเรียนรู ้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  

    กำรวิจัยปฏิบัติกำร

Abstract
 The objectives of this action research study were 1) to study the development of literacy and  

reasoning abilities by using the interdisciplinary integration, 2) to compare the development of literacy and 

reasoning abilities after using the interdisciplinary integration with the normal criteria, and 3) to compare the 

development of literacy and reasoning abilities through the learning by using the interdisciplinary integration 

with the learning by using regular teaching method. The sample group consisted of 84 Grade three students 

from two classes of Anuban Phibunmangsahan Vipakvittayakorn School under Ubon Ratchathani Primary 

Educational Service Area Office 3 in academic year 2013, selected by means of the  purposive  sampling.  

 The research instruments included tests, a learning behavior observation form, a student interview-

ing form, and a teacher’s daily record form. The data were analyzed by using content analysis and,  

Wilcoxon and Mann-Whitney U tests. There were three learning cycles using the interdisciplinary integration 

with 6 lesson plans in each cycle emphasizing the development of literacy and reasoning abilities. It was 
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found that of the 42 students in the experimental group, 35 (83.33%) passed the criteria of 75 percent of 

the full score on the development of literacy and reasoning abilities and that the students in the experi-

mental group had significantly higher, at the level of .05, literacy and reasoning abilities than those in the 

control group.
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บทน�า

 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ขั้นพื้นฐำนตำมหลัก

สำกลแล้ว คือ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ด้ำนค�ำนวณ   

และด้ำนเหตุผล ซึ่งควำมสำมำรถทั้ง 3 นับได้ว่ำเป็นทักษะ

เบือ้งต้นของกำรเรยีนรูท้กุๆ สิง่หำกกล่ำวถงึควำมส�ำคญัของ

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ถ้ำเด็กอ่ำนหนังสือไม่ได้ย่อมจะไม่

สำมำรถเรียนรู้อะไรต่อไปได้อีก (อุไรวรรณ  จิตเป็นธมคิม 

2553) ส�ำหรบัควำมสำมำรถด้ำนเหตผุล เป็นควำมสำมำรถ

ที่ส�ำคัญอีกด้ำนหน่ึงท่ีนักกำรศึกษำไทยมีควำมมุ่งหวังที่

ต้องกำรให้เกดิข้ึนกับผูเ้รยีนในยคุปัจจบุนั เนือ่งจำกเดก็และ

เยำวชนในสังคมไทยขณะนี้มักอ่อนไหวต่ออิทธิพลทำงบวก

และลบ ท�ำให้เด็กขำดวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีค่ำนิยม 

ทำงวัตถุสูง ขำดกำรพัฒนำทำงอำรมณ์ กำรคิดและ 

กำรตัดสินใจ จึงมีแนวโน้มที่ห่ำงไกลจำกหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม (ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 2550) 

จำกกำรรำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2557  

ทีผ่่ำนมำพบว่ำควำมสำมำรถด้ำนภำษำของนกัเรยีนโรงเรยีน

ขนำดใหญ่พิเศษระดับประเทศ มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 53.16 

(ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 2557) ระดับ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 

เขต 3  ได้ค่ำเฉลีย่ร้อยละ  55.19  และระดบัโรงเรยีนอนบุำล

พิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร ได้ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 50.04 

(ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 

เขต 3 2557)  ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยร้อยละต�่ำกว่ำระดับประเทศ 

และระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนีเขต 3 ส�ำหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนเรียน 

ยังท�ำได้ไม่ดีและเป็นจุดอ่อนของควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

คอื กำรสือ่กำรควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ข้อคดิเหน็จำกเรือ่งทีอ่่ำน 

และคำดคะเนเหตกุำรณ์จำกเรือ่งทีอ่่ำน ส่วนผลกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล พบว่ำควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล

ของนักเรียนโรงเรียนใหญ่พิเศษระดับประเทศมีค่ำเฉลี่ย 

ร้อยละ 47.42 (ส�ำนกัทดสอบทำงกำรศกึษำแห่งชำต ิ2557) 

ระดับส� ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 3 ได้ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 52.09 และระดับ

โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร ได้ค่ำเฉลี่ย

ร้อยละ 42.33 (ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อบุลรำชธำนเีขต 3 2557) ส�ำหรบัตวัชีว้ดัทีน่กัเรยีนยงัท�ำได้

ไม่ดีและเป็นจุดอ่อนของควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล คือ  

ให้ข้อสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ 

สำมำรถสร้ำงข้อสรปุใหม่ ออกแบบ วำงแผน ผลกำรทดสอบ

ดังกล่ำวสรุปได้ว่ำนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ

ด้ำนเหตุผลยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง

ร้อยละ 50 หำกไม่ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน

ย่อมท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและ 

กำรคิดในระดับชั้นที่สูงขึ้น จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัย

ได้ส�ำรวจและวิเครำะห์ปัญหำพบว่ำโรงเรียนอนุบำล

พบิลูมงัสำหำรวภิำคย์วทิยำกรเป็นโรงเรยีนขนำดใหญ่พเิศษ 

จัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง 8 กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้แบบ 

แยกวชิำ จงึท�ำให้ขำดกำรบรูณำกำรและกำรเช่ือมโยงทกัษะ

และเนือ้หำทีเ่กีย่วข้องกนัซึง่เป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบักำรจดักำร

เรยีนกำรสอนของโลกยคุศตวรรษที ่21 (ส�ำนกัวชิำกำรและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 2556) อีกทั้งครูยังยึดเนื้อหำจำกแบบ

เรยีนเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ใช้เวลำสอนค่อนข้ำงมำก  บำงกลุม่

สำระกำรเรียนรู้สอนไม่ครบตัวชี้วัด จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนและคุณภำพกำรคิดของผู้เรียนค่อนข้ำงต�่ำ 

ผู ้วิจัยในฐำนะที่เป็นครูปฏิบัติกำรสอน จึงสนใจที่จะหำ

แนวทำงพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล

ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยใช้กระบวนกำร

วิจัยปฏิบัติกำรร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ซ่ึงมีลักษณะกำรน�ำสำระกำร

เรียนรู้ที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันน�ำมำจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในลักษณะที่เป็น 

องค์รวม (ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 2553)  

ส�ำหรับประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู ้แบบบูรณำกำร 

มีหลำยประกำรกล่ำวคือ ในชีวิตจริงคนเรำจะเรียนรู้และ 

มคีวำมเกีย่วข้องกบัศำสตร์ทีห่ลำกหลำย ไม่ใช่กลุ่มสำระกำร
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เรียนรู ้ใดสำระหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้ตรงตำมสภำพจริงเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ่ำยโอนควำมรู้ 

ไปใช้ได้จริง อีกทั้งเป็นกำรขจัดควำมซ�้ำซ้อนของเน้ือหำ 

ในต่ำงศำสตร์ กำรน�ำเน้ือหำมำผสมผสำนจึงเป็นกำรลด

ควำมซ�้ำซ้อนและลดเวลำสอนไปด้วย ท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้

อย่ำงลึกซึ้งไม่ผิวเผินเพรำะได้เรียนเนื้อหำที่สัมพันธ์กัน 

จึงเน้นกำรรู้จริง เรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย สำมำรถน�ำ 

ควำมรู้ไปใช้ได้ ประยุกต์ควำมรู้ได้หรือเกิดกำรถ่ำยโยง 

ควำมรู้ (พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยำว์  ยินดีสุข 2555) 

และหำกครูจัดกำรเรียนกำรสอนได้ผสมกลมกลืนเป็น 

อย่ำงดี ผู ้เรียนย่อมเรียนไปโดยไม่รู ้ตัว ท�ำให้กำรเรียน 

ประสบผลส�ำเรจ็ได้ง่ำยและดกีว่ำกำรแยกเรยีนเป็นรำยวชิำ 

อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีโอกำสใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่เรียนรู ้

สิ่งหนึ่ง เชื่อมโยงหรือถ่ำยโอนไปเรียนอีกสิ่งหนึ่งได้ดี  

ผู้เรียนย่อมเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่ำของสิ่งท่ีเรียนโดย 

ไม่เบือ่หน่ำย (บนัลอื พฤกษะวนั 2543) กำรใช้กระบวนกำร

วิจัยปฏิบัติกำรร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดังกล่ำวจะส่งผลให้นักเรียน 

มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลดีข้ึนอันจะเป็น 

พื้นฐำนต่อกำรมีพฤติกรรมกำรอ่ำนและกำรคิดระดับที่ 

สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำกำรปฏบิตักิำรพฒันำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ

บูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส�ำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำร                 

วิภำคย์วิทยำกร สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลหลังเรียนกับเกณฑ์ปกติส�ำหรับ

นัก เรียนชั้นประถมศึกษำป ีที่  3  โรง เรียนอนุบำล

พิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 3 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แบบบรูณำกำรระหว่ำงกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้และกำรจดักำร

เรียนรู้แบบปกติ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี             

เขต 3 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรวิจัยเป็นกำร

วจิยักึง่ทดลองแบบ Two Group Pretest-Posttest Design

 ประชากร

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำร 

วิภำคย์วิทยำกร  ที่ก�ำลังเรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 

2558 จ�ำนวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 210 คน

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/3 และ 3/4 ที่ก�ำลังเรียนใน               

ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนอนุบำล

พิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร จ�ำนวน 84 คน กลุ่มทดลอง

เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/4 จ�ำนวน 42 คน                  

กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/3 จ�ำนวน 

42 คน ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive  

Sampling)

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้

 จ�ำแนกเป็น แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยขั้นกำรเรียนรู้ 6 ขั้นที่ผู ้วิจัย 

พัฒนำขึ้นและรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ

 ตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ

ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในกำร

ทดลอง ได้แก่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้เพื่อพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้

แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ จ�ำนวน  

18 แผน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติจ�ำนวน 18 แผน 

2) เครื่องมือที่ ใช ้ ในกำรเก็บรวบรวมข ้อมูล ได ้แก ่  

แบบทดสอบย่อย จ�ำนวน 3 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4  

ตัวเลือก ฉบับละ 15 ข้อ แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถ 

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ�ำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็นวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

จ�ำนวน 20 ข้อ และวัดควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 20 ข้อ  

แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึกกำรสังเกต และแบบบันทึก

ประจ�ำวันของครู กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 

ในกำรวิจัย ผู ้วิจัยได ้น�ำเสนอต ่ออำจำรย ์ที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก ้ไข จำกน้ันน�ำเสนอต่อ 

ผู ้ เชี่ยวชำญเพื่อวิ เครำะห ์ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ  
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ผลกำรวิเครำะห์มีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำน (บุญชม ศรีสะอำด 2553) โดยหน่วย 

กำรเรียนรู ้แบบบูรณำกำรระหว่ำงสำระกำรเรียนรู ้ทั้ง  

3 หน่วย มีค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 4.84-4.91 ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นมีค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 4.80-5.00 และแผนกำร

จดักำรเรียนรูท้ีเ่น้นกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรระหว่ำง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 4.82-4.98 และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติมีค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 4.98-5.00 

แก้ไขปรับปรุงตำมค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชำญแล้วน�ำเสนอ 

ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ น�ำหน่วยกำรเรียนรู้และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปทดลองใช้แบบ 1:1 ทดลองกับ 

กลุ่มเล็ก และทดลองกับกลุ่มใหญ่ กับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษำปีที่ 3/1 ที่ก�ำลังเรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 

2558 โรงเรียนอนุบำลพิบูล มังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร  

น�ำแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตผุล

ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/1 ที่ก�ำลัง

เรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนอนุบำล

พิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร จ�ำนวน 50 คน มีค่ำ 

ควำมยำก (p) ระหว่ำง 0.24-0.71 และค่ำอ�ำนำจจ�ำแนก 

(B) ระหว่ำง 0.38-0.80 โดยใช้จุดตัดของคะแนนคือ 

ร้อยละ 75 และมีค่ำควำมเชื่อมั่น (r) เท่ำกับ 0.95

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. น�ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำ

และด้ำนเหตุผลจ�ำนวน 40 ข้อ ไปทดสอบก่อนกำรปฏิบัติ

กำรเพื่อเก็บคะแนนก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลำ 1 ชั่วโมง

 2.  ผูว้จิยัน�ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำร

ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ�ำนวน 18 แผนและแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบปกติจ�ำนวน 18 แผนไปด�ำเนินกำรสอน

ด้วยตนเอง ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นเวลำ  

3 สัปดำห์ รวมเวลำสอนทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลำ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ก่อนกำรสอนแต่ละวงจร

ปฏิบัติกำรได้ให้ท�ำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน ระหว่ำง 

กำรทดลองได้จดัให้นกัเรยีนท�ำกจิกรรมตำมแผนกำรจดักำร

เรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล 

ประเมนิผลโดยตรวจใบงำนท้ำยแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้และ

เมือ่สอนเสรจ็สิน้แต่ละวงจรปฏบิตักิำรได้ให้ท�ำแบบทดสอบ

ย่อยหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนควำมก้ำวหน้ำก่อน

และหลังเรียน

 3. เม่ือสอนครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติกำรแล้วให้

นักเรียนกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมท�ำแบบทดสอบ               

วัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลหลังทดลองซึ่ง

เป็นชดุเดยีวกบัทีใ่ช้ทดสอบก่อนทดลองทัง้นีเ้พือ่น�ำคะแนน

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและคะแนนควำมสำมำรถด้ำน

เหตผุลมำเปรยีบเทยีบกนัระหว่ำงก่อนและหลงักำรทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำร ดังนี้

 1. ข้อมูลเชิงปริมำณ  

  1.1 น�ำผลกำรทดสอบย่อยแต่ละวงจรปฏบิตัิ

กำรก่อนเรียนและหลังเรียนมำหำค่ำเฉล่ีย ร้อยละ และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กรณีเปรียบเทียบระหว่ำงคะแนน

ก่อนกับหลังเรียน ใช้สถิติ The Wilcoxon Match Pairs 

Signed Rank Test และกรณีเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มใช้

สถิติ  Mann-Whitney U Test   

  1.2 น�ำคะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ

ด้ำนเหตุผลหลังเรียนของกลุ่มทดลองเทียบกับเกณฑ์ปกติ 

เกณฑ์ กำรผ่ำน คอื นกัเรยีนไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 80 ของจ�ำนวน

นกัเรยีนทัง้หมดมคีะแนนกำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 75 

ของคะแนนเต็ม (โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำรวิภำคย์

วิทยำกร 2557) 

  1.3 น�ำคะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ

ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุมำทดสอบสมมตฐิำนเปรยีบเทยีบระหว่ำง

กลุ่ม โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test  ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงคะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลหลังกำรทดลองระหว่ำงกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ               

โดยใช้สถิติ  Mann-Whitney U Test  

5 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยไดด้ าเนนิการ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ   
        1.1 น าผลการทดสอบย่อยแต่ละวงจร
ปฏิบัติการก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนกับหลังเรียน ใช้สถิติ The Wilcoxon Match 
Pairs Signed Rank Test และกรณีเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มใช้สถิติ  Mann-Whitney U Test    

 

1.2   น าคะแนนความสามารถด้านภาษาและด้าน
เหตุผลหลังเรียนของกลุ่มทดลองเทียบกับเกณฑ์ปกติ เกณฑ์                
การผ่าน คือ นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม (โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์
วิทยากร 2557)  

1.3   น าคะแนนความสามารถด้านภาษาและ
ความสามารถด้านเหตุผลหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test  ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ               
โดยใช้สถิติ  Mann-Whitney U Test   
 

ผลการทดสอบ n MR SR U Z p 
กลุ่มทดลอง 42 49.63 2084.50 

582.500 -2.697* .0035 
กลุ่มควบคุม 42 35.37 1485.50 

 

      * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้               
มีคะแนนความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .02. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

     น าผลการบันทึกจากแบบสังเกตพฤติกรรม             
ด้านภาษาและด้านเหตุผล พฤติกรรมการเรียนนักเรียน 
พฤติกรรมการสอนของครู และบันทึกประจ าวันของครู              
ที่บันทึกโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมาสรุปเป็นความเรียงเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาการสอนในแต่ละวงจรปฏิบัติการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านภาษา
และด้านเหตุผลโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 

 

ระหว่ า งกลุ่ มส าระการ เ รี ยนรู้  ส าหรับนั ก เ รี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์
วิทยากร ได้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จ านวน 3 หน่วย แต่ละวงจรปฏิบัติการ
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วงจรละ 6 แผนรวม  18 
แผน  วงจรปฏิบัติการที่ 1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้เกมมือถือ
อันตรายที่คิดไม่ถึง  วงจรปฏิบัติการที่ 2 ช่ือหน่วยการเรียนรู้
ทิ้งขยะไม่เป็นที่หมดราศีทั้งโรงเรียน วงจรปฏิบัติการที่ 3  
ช่ือหน่วยการเรียนรู้คิดสักนิดก่อนจะใช้จ่าย  อีกทั้งได้
ขั้นตอนการเรียนรู้จ านวน 6 ขั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส าหรับ
พั ฒน า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ ด้ า น เ ห ตุ ผ ล 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1) เตรียมความพร้อมในการอ่าน ขั้นที่ 
2) อ่านในใจ  ข้ันท่ี 3)  ประเมินความเข้าใจในการอ่าน ขั้นที่ 
4) เรียนรู้หลักการคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหา 

      * มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ นักเรียนที่เรียนโดยใช้กำร

จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้              

มีคะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลสูงกว่ำ

นักเรียนที่เรียนโดยใช้กำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .02 ข้อมูลเชิงคุณภำพ

 น�ำผลกำรบันทึกจำกแบบสังเกตพฤติกรรม             

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล พฤติกรรมกำรเรียนนักเรียน 

พฤติกรรมกำรสอนของครู และบันทึกประจ�ำวันของครู              

ที่บันทึกโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมำสรุปเป็นควำมเรียงเพื่อ

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรสอนในแต่ละวงจรปฏิบัติกำร

สรุปผลการวิจัย

 1. กำรปฏบิตักิำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ

และด้ำนเหตุผลโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลพิบูลมังสำหำรวิภำคย์วิทยำกร 

ได้หน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้จ�ำนวน 3 หน่วย แต่ละวงจรปฏิบัติกำรประกอบด้วย

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วงจรละ 6 แผนรวม 18 แผน วงจร

ปฏิบัติกำรที่ 1 ชื่อหน่วยกำรเรียนรู ้เกมมือถืออันตรำย 

ที่คิดไม่ถึง  วงจรปฏิบัติกำรที่ 2 ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ทิ้งขยะ

ไม่เป็นทีห่มดรำศทีัง้โรงเรยีน วงจรปฏบิตักิำรที ่3  ชือ่หน่วย

กำรเรียนรู ้คิดสักนิดก่อนจะใช้จ ่ำย อีกท้ังได้ ข้ันตอน 

กำรเรียนรู้จ�ำนวน 6 ขั้นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นส�ำหรับพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล ประกอบด้วย  

ขั้นที่ 1) เตรียมควำมพร้อมในกำรอ่ำน ขั้นที่ 2) อ่ำนในใจ  

ขัน้ที ่3) ประเมนิควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน ขัน้ที ่4) เรยีนรูห้ลัก

กำรคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำ ขั้นที่ 5)  

ค้นหำสำเหตุและวำงแผนแก้ปัญหำ และขั้นที่ 6) ตัดสินใจ

แก้ปัญหำพร้อมบอกเหตุผล 

 2. กำรเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลหลังเรียนกับเกณฑ์ปกติส�ำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 พบว่ำ มีนักเรียนจ�ำนวน              

35 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด                

มีคะแนนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำน

เหตุผลหลังเรียนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

 3. กำรเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตผุลทีเ่รยีนด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ

บรูณำกำรระหว่ำงกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้และกำรจดักำรเรยีน

รู้แบบปกติส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ

นักเรียนกลุ ่มทดลองมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ 

ด้ำนเหตุผลสูงกว่ำนักเรียนกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 1. กำรปฏิบตักิำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ

และด้ำนเหตุผลโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

ระหว ่ำงกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้  เป ็นกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนกำรเรียนรู้ 6 ขั้นที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล 

ประกอบด้วย ขั้นที่ 1) เตรียมควำมพร้อมในกำรอ่ำน 

นักเรียนค้นหำควำมหมำยค�ำศัพท์และฝึกอ่ำนแผนภูมิ 

หรือตำรำงข้อมูลจำกสถำนกำรณ์ปัญหำที่ก�ำหนดให้อ่ำน  

ขั้นที่ 2) อ่ำนในใจ นักเรียนอ่ำนในใจ แล้วฝึกคำดคะเน

เหตุกำรณ์ที่น่ำจะเกิดขึ้น จำกนั้นค้นหำสำระส�ำคัญและ

ข้อคิดที่ได้จำกสถำนกำรณ์ปัญหำ ขั้นที่ 3) ประเมินควำม

เข้ำใจในกำรอ่ำน นักเรียนฝึกกำรตั้งและตอบค�ำถำมด้วย

ตนเอง อีกทั้งฝึกกำรเขียนย่อเรื่องจำกสถำนกำรณ์ปัญหำ 

ที่ก�ำหนดให้อ่ำน ขั้นที่ 4) เรียนรู ้หลักกำรคุณธรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำ นักเรียนร่วมกันค้นหำ

คุณธรรมที่ขำดหำยไปซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรเกิด

ปัญหำแล้วเรียนรู้หลักกำรคุณธรรมน้ัน ขั้นที่ 5) ค้นหำ 

สำเหตุและวำงแผนแก้ปัญหำ ระบุปัญหำและค้นหำสำเหตุ

ของปัญหำ นักเรียนน�ำหลักกำรคุณธรรมที่เรียนผ่ำนมำใน

ขั้นกำรเรียนรู้ที่ 4 มำใช้ในกำรระบุ ค้นหำสำเหตุของปัญหำ 

แล้วเสนอวิธีแก้ปัญหำที่เป็นไปได้มำกที่สุดทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่

กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และขั้นที่ 6) ตัดสินใจแก้ปัญหำ 

พร้อมบอกเหตุผล นักเรียนเลือกวิธีแก้ปัญหำที่ดีที่สุดแล้ว

ตัดสินใจแก้ปัญหำพร้อมทั้งบอกเหตุผล โดยค�ำนึงถึง 

หลักคุณธรรมเพื่อน�ำมำสนับสนุนกำรตัดสินใจของตนเอง 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำร 

เรียนรู ้ จึงสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ 

ด้ำนเหตุผลให้สูงขึ้นได ้ เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนรู ้

แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้น�ำสำระ 

กำรเรียนรู้จำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (กำรอ่ำน)  

สำระกำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร์ (ควำมรับผิดชอบต่อสิ่ง

แวดล้อม) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม สำระเศรษฐศำสตร์ (กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำย) 

และสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน (ทักษะชีวิต) (กำรใช้เวลำ

ให้คุ ้มค ่ำ) มำหลอมรวมจัดท�ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู ้ 
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แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ภำยใต ้

หัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและ 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงท้ัง 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 1 

สมรรถนะส�ำคญัของผูเ้รยีน รวมถึงตวัชีว้ดัของควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล โดยใช้สถำนกำรณ์ปัญหำที่

ท้ำทำยควำมคิด จัดกำรเรียนรู้ที่ค�ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

อกีทัง้จดักจิกรรมโดยเรยีนจำกง่ำยไปยำกทีเ่ชือ่มโยงสัมพนัธ์

กัน และเน้นให้นักเรียนได้สรุปองค์ควำมรู ้ด้วยตนเอง  

จงึท�ำให้นกัเรียนได้เรยีนพฒันำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ

ด้ำนเหตุผลไปพร้อมๆกันได้อย่ำงกลมกลืนสอดคล้องกับ

บันลือ พฤกษะวัน (2543) ที่ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

ผสมกลมกลืนเป็นอย่ำงดีเด็กย่อมเรียนไปโดยไม่รู ้ตัวถ้ำ

กจิกรรมสอดแทรกสนกุสนำน น่ำสนใจ ย่อมท�ำให้กำรเรยีน

ประสบผลส�ำเรจ็ได้ง่ำยและจะส่งผลดกีว่ำกำรแยกเรยีนเป็น

รำยวิชำ นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนำ  

แขมมณี (2547) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยำว์ ยินดีสุข 

(2555) ที่กล่ำวว่ำกำรบูรณำกำรเป็นกำรเปิดโอกำสให้

นักเรียนได้เรียนรู ้แก้ปัญหำโดยใช้ควำมรู ้หลำยๆ ด้ำน

ประกอบกันและช่วยให้นักเรียนเกิดพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้ 

ทักษะ และเจตคติไปพร้อมๆ กัน จึงเน้นกำรรู้จริง เรียนรู้

อย่ำงมีควำมหมำยสำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือ

เกิดกำรถ่ำยโยงควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 อนึง่ขัน้กำรเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันำข้ึนสำมำรถน�ำไป

จัดกำรเรียนรู ้แล ้วเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล               

เกิดจำกปัจจัย 3 ประกำรดังน้ี 1) กำรจัดล�ำดับขั้นกำร 

เรยีนรูต้ำมพฒันำกำรทำงควำมคดิตำมแนวคดิของ Bloom 

โดยเริ่มจำกกำรฝึกทักษะกำรคิดระดับพื้นฐำนต่อเนื่องกัน

ไปจนถึงระดับควำมคิดที่สูงขึ้นตำมล�ำดับ จึงท�ำให้นักเรียน             

ได้เรียนรู้จำกสิ่งที่ง่ำยไปยำก ท�ำให้บทเรียนเป็นสิ่งท้ำทำย

ควำมคิดของนกัเรียนจงึท�ำใหน้ักเรยีนมีพฤตกิรรมใฝ่เรยีนรู้

เพื่อที่จะหำค�ำตอบจนบรรลุจุดประสงค์กำรเรียนรู ้ตำม

เกณฑ์ทีก่�ำหนด  2) กำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั  

กล่ำวคือ กำรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนและกำรมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักเรียนด้วยกัน นอกจำกน้ีนักเรียนได้

เรียนรูใ้นเชงิรกุด้วยกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีห่ลำกหลำย 

และที่ส�ำคัญผู้วิจัยได้ฝึกทักษะกำรคิดท่ีหลำกหลำยผ่ำน

กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เช่น กำรคิดเชื่อมโยง  

กำรท�ำนำยเหตุกำรณ์ กำรเรียงล�ำดับ กำรสรุปองค์ควำมรู้

กำรวเิครำะห์ กำรประยกุต์ใช้ และกำรประเมนิค่ำ สอดคล้อง

กบั (จนัทร์เพญ็ เชือ้พำณชิ และคณะ 2531 อ้ำงถึงใน กชกร 

ธิปัตดี 2553) ที่ได้ท�ำกำรสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์เก่ียวกับ

กำรจัดกำรเรียนรู้พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ คือมุ่งให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ปฏิบัติในกำรเรียนรู ้  

ควรเป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้ ที่ครูน�ำมำใช้จัดกระบวน 

กำรเรียนรู้เพรำะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง

กว่ำกำรจัดกำรเรียนรู ้ด้วยวิธีอื่นๆ จำกกำรน�ำหลักกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่มุ ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมำเป็นส่วนหน่ึง 

ของกำรจัดกำรเรียนรู ้ท�ำให ้ผู ้วิจัยพบว ่ำนักเรียนได ้ 

เปลี่ยนบทบำทไปจำกเดิม กล่ำวคือ นักเรียนรับผิดชอบ  

กำรเรียนรู ้ของตนเองให้บรรลุเป้ำหมำย แสวงหำและ 

เข้ำถึงแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยและรู้จัก

วเิครำะห์ สังเครำะห์ข้อมลู ข้อควำมรู ้ลงมอืปฏิบตัจิรงิ สรปุ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  มีปฏิสัมพันธ์ ท�ำงำน 

ท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน และครู ตลอดจนมีกำรน�ำผล

กำรประเมินช้ินงำนแต่ละครั้งไปพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้

ของตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง 3) สือ่กำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมกบัวยั

นักเรียน เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงที่ท�ำให้นักเรียนมีควำม

สำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี

ก�ำหนด โดยเฉพำะบทอ่ำนทีน่�ำมำให้นกัเรยีนใช้เป็นบทเรยีน

ช่วยกระตุ ้นให้นักเรียนมีควำมสนใจและเป็นสิ่งเร้ำให้

นกัเรยีนได้ใช้ควำมคดิทีห่ลำกหลำย เนือ่งจำกผูว้จิยัได้สร้ำง

บทอ่ำนที่เป็นเรื่องรำวใกล้เคียงกับชีวิตประจ�ำวันของ

นกัเรยีน บทอ่ำนมเีรือ่งรำวทีช่วนตดิตำม ตรงกบัควำมสนใจ

ในวยัของนกัเรยีน สอดแทรกคุณธรรม และค�ำถำมทีช่วนให้

คิดแก้ปัญหำสอดคล้องกับไพพรรณ  อินทนิล (2546)                 

ที่กล่ำวว่ำกำรเลือกบทอ่ำนที่เหมำะสมกับวัยเด็ก 8-10 ปี 

ควรเลือกเรื่องที่อยู ่ใกล้ตัวเพรำะประสบกำรณ์ยังน้อย                

มีสำระ ข้อคิด ที่จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง

ที่มีเน้ือเรื่องเร้ำใจ ท�ำให้เกิดควำมตื่นเต้น อยำกติดตำมไป

จนจบ และเลือกเรื่องที่แสดงออกถึงควำมเฉลียวฉลำดใน

กำรแก้ปัญหำ จะท�ำให้เดก็ตดิใจควำมสำมำรถของตวัละคร

และต้องกำรอ่ำนเพิ่มขึ้น

 2. กำรเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลหลังเรียนกับเกณฑ์ปกติส�ำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ มีนักเรียนร้อยละ 

83.33 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลหลังเรียนผ่ำน

เกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้เนื่องจำกผู้เรียนได้

ผ่ำนกระบวนกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนภำษำตำมล�ำดบั

จำกง่ำยไปยำก เริ่มจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรอ่ำน               

กำรอ่ำนในใจ จนไปสู่กำรประเมินควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน  



Journal of Graduate School, Pitchayatat 11(2): July-December 2016 95

สอดคล้องกับ (Bond & Tinder 1957 อ้ำงถึงใน  

ทพิสร  มป่ิีน 2539) ทีก่ล่ำวว่ำผูท้ีม่คีวำมสำมำรถด้ำนภำษำ

ขึ้นอยู่กับพื้นฐำนดังนี้ กำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำ เข้ำใจ

ควำมหมำยของหน่วยควำมคิด เข้ำใจประโยค เข้ำใจ

ข้อควำมแต่ละย่อหน้ำ และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ย ่ อหน ้ ำห รือ เข ้ ำ ใจควำมหมำยเนื้ อควำมทั้ งหมด                   

ส�ำหรับควำมสำมำรถด ้ำนเหตุผลน้ันผู ้ เรียนได ้ผ ่ำน

กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องกันกล่ำวคือ ผู้เรียนได้น�ำ

สำระควำมรู้จำกสถำนกำรณ์ปัญหำมำฝึกคิดเชิงเหตุผล 

โดยเริ่มจำกกำรค้นหำสำเหตุของปัญญำ เสนอวิธีแก้ปัญหำ 

และตัดสินใจแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผลซ่ึงค�ำนึงถึงคุณธรรม

เป็นส�ำคัญ สอดคล้องกับ Nickerson (1984) ได้กล่ำวว่ำ 

กำรสอนควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลท่ีใช้เน้ือหำสำระจำก 

บทเรียนมำเป็นสำระของกำรฝึกคดิว่ำสำมำรถช่วยให้ผูเ้รยีน

พัฒนำกระบวนกำรคิดของตนเองได้ดีข้ึนเพรำะผู้เรียนจะรู้

ถึงสิ่งที่เป็นควำมคิดของตนเอง รู้ว่ำตนก�ำลังคิดอะไร และ

ต้องกำรรู ้อะไร อน่ึงเน่ืองจำกกำรวิจัยปฏิบัติกำรเป็น 

กำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนซ�้ำหลำยๆ ครั้ง ด้วยควำม 

ร่วมมือระหว่ำงผู้ช่วยผู้วิจัย ผู้วิจัย และนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้

ข้อมลูจำกกำรสะท้อนกลบัทัง้ทีเ่ป็นด้ำนบวกและลบ ข้อมลู

เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพไปปรับปรุงกระบวนกำร 

ด�ำเนนิงำนขณะทีก่�ำลงัปฏบิตักิำรวจิยัท�ำให้แก้ปัญหำต่ำงๆ 

ได้ตรงจุด จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ

ด้ำนเหตุผลเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนด สอดคล้องกับ 

กนกพร  พรหมสุวรรณ (2553) ที่ได้ศึกษำกำรพัฒนำหน่วย

กำรเรียนรู ้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ภำษำไทยและกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรมส�ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 พบว่ำ 

นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้สูงกว่ำเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก�ำหนดไว้ คือ 

70/70 มีผลกำรเรียนรู้เท่ำกับร้อยละ 75.77 และมีจ�ำนวน

นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์เท่ำกับร้อยละ 74.63 ผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละเท่ำกับ 75.77/74.63 ที่ก�ำหนด คือร้อยละ 80 และ

มีจ�ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์จำกวงจรท่ี 1-3 มีร้อยละ 

75.00, 75.00, 83.33 ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 

ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด อนึ่งผลกำรวิจัย 

ยังสอดคล้องกับอมรรัตน์ วะสมบัติ (2551) ที่ได้ศึกษำ 

กำรพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำง 5 กลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ได้แก่ 

กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ภำษำไทย กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้

คณิตศำสตร์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ

วฒันธรรม  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศกึษำ และ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สรุปได้ว่ำได้หน่วยกำรเรียนรู้

แบบบูรณำกำรระหว่ำง 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เรื่องของดี

ในต�ำบล เมื่อใช้หน่วยกำรเรียนแล้วนักเรียนมีผลกำรเรียน

ผ่ำนเกณฑ์ 80/80 นักเรียนที่เรียนจำกกำรเรียนรู้แบบ 

บูรณำกำรระหว่ำง 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีผลกำรเรียน 

86.96/87.50 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนด และสอดคล้องกับ

สริภทัร มกิรำช  (2551) ทีไ่ด้ศกึษำกำรสร้ำงหน่วยกำรเรยีน

รู ้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ส�ำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ได้แก่  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ กลุม่สำระ

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และกำรบูรณำกำรภำยใน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย พบว่ำผลกำรศึกษำกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้จำกหน่วยกำรเรียนรู้จำกวงจรที่ 1-3 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคะแนนเฉลี่ย คือ 81.92, 

85.25, 88.75 ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมล�ำดับและสูงกว่ำเกณฑ์  

 3. กำรเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แบบบรูณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรยีนรูแ้ละกำรจดักำร

เรียนรู้แบบปกติ ส�ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3  

พบว่ำนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยกำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรระหว่ำง

กลุม่สำระกำรเรยีนรูห้ลงักำรทดลองนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ 

31.17 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 7.26 และนักเรียนที่เรียน

โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู ้แบบปกติหลังทดลองนักเรียน                 

มีคะแนนเฉล่ีย 27.48 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 8.16                 

จำกกำรทดสอบด้วยสถิติ The Mann-Whitney U Test  

พบว่ำนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

ระหว่ำงกลุม่สำระกำรเรยีนรูม้คีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่ำกลุม่

ที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสอดคล้องกับสันต์                     

สุวทันพรกูล (2551) ที่ได้วิจัยและพัฒนำแผนกำรจัดกำร

เรยีนรูท้ีบ่รูณำกำรสำระท้องถิน่โดยใช้กระบวนกำรวจิยัเป็น

ฐำนเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตส�ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำ

ซึ่งใช้รูปแบบกำรบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

พบว่ำ นกัเรยีนกลุม่ทีเ่รยีนตำมแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีบ่รูณ

ำกำรสำระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำนสูงกว่ำ

นักเรียนกลุ่มที่เรียนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน

ปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจำก

กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรยีน

รูใ้นครัง้นีไ้ด้น�ำหลกักำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�ำคญั

และกำรพัฒนำขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู ้ตำมล�ำดับ
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พัฒนำกำรสมองของ Bloom มำร่วมในกำรออกแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู ้จึงส่งผลให้นักเรียนมีควำมสำมำรถ 

ด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผลสูงกว่ำนักเรียนท่ีเรียนด้วย 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ

ข้อเสนอแนะ

 จำกข้อค้นพบของกำรวิจัย กำรปฏิบัติกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล โดยใช้กำรจัดกำร

เรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส�ำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ผู ้วิจัยขอเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้กำรจัดกำร 

เรียนรูแ้บบบรูณำกำรระหว่ำงกลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ต่ละขัน้

กำรจดักำรเรยีนรูท้ัง้ 6 ข้ันทีผู่ว้จิยัพฒันำขึน้มคีวำมต่อเนือ่ง

กัน หำกครูผู ้สอนจะท�ำกำรสอนในขั้นกำรสอนใดควร

ทบทวนควำมรูเ้ดมิหรอืสิง่ทีไ่ด้เรยีนในข้ันกำรสอนทีผ่่ำนมำ

เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้และทักษะ

เดิมมำเชื่อมโยงกับควำมรู้และทักษะใหม่

  1.2 ข้ันระบุปัญหำและค้นหำสำเหตุของ

ปัญหำ ครูควรเน้นย�้ำให้นักเรียนน�ำหลักกำรคุณธรรมที่ได้

เรียนจำกขั้นเรียนรู ้หลักกำรคุณธรรมที่ เกี่ยวข ้องกับ

สถำนกำรณ์ปัญหำมำช่วยในกำรระบุปัญหำและค้นหำ

สำเหตุของปัญหำทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่กำรตัดสินใจแก้ปัญหำที่

จะต้องค�ำนึงถึงคุณธรรมเป็นส�ำคัญ

  1.3 หำกนกัเรยีนเขยีนค�ำใดไม่ได้หรอืไม่มัน่ใจ

ในกำรเขียน ครูควรอ�ำนวยควำมสะดวกโดยกำรเขียนค�ำ 

ที่ถูกต้องที่นักเรียนต้องกำรเขียนทันทีเพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำยิ่งขึ้น

  1.4 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร

เรียนรู ้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้มี

กิจกรรม ที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นกำร

สอนจะมีกิจกรรมที่หลำกหลำยจึงจ�ำเป็นต้องใช้เวลำมำก 

ในบำงกิจกรรม ครูควรยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม

  1.5 ระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรมกลุ่มในแต่ละ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ ครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนเก่ง 

ช่วยเหลือนักเรียนปำนกลำงและนักเรียนอ่อน

  1.6 เ ม่ือนักเรียนท�ำกิจกรรมได ้ตำมจุด

ประสงค์กำรเรียนรู้หรือตอบค�ำถำมได้ ควรให้ก�ำลังใจด้วย

วิธีกำรเสริมแรงอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ครูและเพื่อนให้คะแนน 

ครูให้ ค�ำชม นักเรียนให้ค�ำชมนักเรียนด้วยกัน

  1.7 เมื่อสิ้นสุดกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูควรแจ้ง

ผลคะแนนกำรตรวจใบงำน แบบทดสอบย่อยท้ำยวงจร

ปฏบิตักิำรเพือ่ให้นกัเรยีนได้ทรำบคะแนน จะท�ำให้นกัเรยีน

เกิดควำมกระตือรือร้นทรำบจุดเด่นจุดด้อยในผลงำน 

ของตนเอง นักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่ำนเกณฑ์ครูได้แจ้ง 

ให้นักเรียนได้เรียนซ่อมเสริม

  1.8 ควรออกแบบใบควำมรู้และใบงำนให้

เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละคนโดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบุคคลเป็นส�ำคัญ

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรน�ำรูปแบบกำรวิจัยปฏิบัติกำร 

โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้มำใช้พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำน

เหตุผลในระดับชั้นอื่นๆ

  2.2 ควรมีกำรน�ำรูปแบบกำรวิจัยปฏิบัติกำร 

โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกระบวนกำรเรียนรู้

มำใช้พฒันำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค�ำนวณ  และด้ำน

เหตุผลในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นอื่นๆ 

      2.3 ควรมีกำรน�ำรูปแบบกำรวิจัยอื่นๆ มำใช้

ศกึษำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค�ำนวณ และด้ำนเหตผุล

ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

กิตติกรรมประกาศ
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