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บทคัดย่อ
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปใช้สอนได้ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ และทุกระดับชั้น มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
มีกระบวนการทางาน และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหาของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโรงเรี ยนบ้านหนองบัวใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษเขต 4 และเพื่อพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โรงเรี ยนบ้านหนองบัวใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี สะเกษเขต 4 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม การสอนงานและ
การนิเทศแบบมีส่วนร่ วมใช้กระบวนการ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research) 2 รอบ กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้วจิ ยั ครั้งนี้ เป็ นครู โรงเรี ยนบ้านหนองบัวใหญ่ จานวน 15 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
การ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกแบบสอบถาม และแบบประเมินแผน ตรวจสอบข้อมูล
โดยใช้วธิ ีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนบ้ านหนองบัวใหญ่ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษเขต 4 ผูว้ จิ ยั ได้ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาครู ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า สภาพปั จจุบนั ที่สาคัญของครู คือ ครู มีนอ้ ยไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอกตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู ้จากสื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
ไม่สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยมีสาเหตุเนื่ องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
ไม่ส่งเสริ มการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ครู ไม่มีความกระตือรื อร้นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู เตรี ยมการสอนน้อย และไม่เป็ นปั จจุบนั อาศัยประสบการณ์สอน

ผูเ้ รี ยน โดยไม่คานึงถึงความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยน และมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนโดยไม่มีการวางแผนการมอบหมายงานล่วงหน้า ไม่มีการส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้จากสื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจ และปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ พบว่าครู ไม่มีความกระตือรื อร้นในการขวนขวายหาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ขาด
การฝึ กฝนประสบการณ์การจัดกิจกรรม การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ตลอดจนมีการใช้สื่อ ประกอบการ
จัดการเรี ยนการสอนน้อย และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ งน้อย ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรี ยน และนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ดังนั้น
จึงได้มีการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และมีการนิเทศภายในเพื่อให้ครู
สามารถพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือกันในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
2. ผลพัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โรงเรี ยนบ้ านหนองบัวใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษเขต 4 พบว่า หลังจากดาเนิ นการพัฒนาครู ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ พบว่า
2.1 ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์ คือ การศึกษาดูงาน(Field Trip) และการฝึ กอบรม
(Training) พบว่ากลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ได้ดี สามารถเขียนแผนการจัดเรี ยนรู ้ได้ กลุ่มเป้ าหมายได้แนวคิดและประสบการณ์ตรงจากการไป
ศึกษาดูงานและการฝึ กอบรมซึ่ งทาให้สามารถนาไปใช้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง แต่กลุ่ม เป้ าหมายยังขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการซึ่ งต้องมีการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งจากการสอน และนาไปสู่ การพัฒนาในวงรอบที่ 2
2.2 การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ การสอนงาน (Job
Instruction and Coaching) และการนิเทศแบบมีส่วนร่ วม พบว่ากลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการได้ดี สามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
กลุ่มเป้ าหมายได้แนวคิดและประสบการณ์ตรงจากการสอนงานในการปฏิบตั ิการสอนจริ ง และได้รับ
คาแนะนาจากผูน้ ิ เทศและกลุ่มเป้ าหมายด้วยกัน ทาให้สามารถนาไปใช้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ของตนเองได้
โดยสรุ ป การพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้กลยุทธ์การศึกษา
ดูงาน การฝึ กอบรม กรสอนงาน และการนิเทศแบบมีส่วนร่ วมทาให้ครู ได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับ
ความรู ้แนวใหม่ ได้ความชานาญ ส่ งผลให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแบบ
บูรณาการ ส่ งผลถึงนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
โรงเรี ยน

