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การบูรณาการ: เส้นทางแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Integration: The Pathway of Learning in 21st Century

ยุวธิดา คำาปวน1

บทคัดย่อ

บทความนี ้นำาเสนอการวเิคราะห์ทกัษะและความสามารถของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 โดยบทความ
นีเ้ปน็การนำาเสนอแนวคดิและแนวทางสำาหรบัผูว้จิยัและบคุลากรทางการศกึษาไดน้ำาไปใชเ้พือ่แนวทางใน
การจัดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของเยาวชนในการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต 
ไดแ้ก ่ความสามารถพืน้ฐาน การอา่น (Reading) การเขยีน (Writing) การคดิคำานวน (Arithmetic) ความ
สามารถในการเรียนรู้ จัดการข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาด้วย Learning Skills (ทักษะ
การเรียนรู้) และ Leadership (ภาวะผู้นำา) ตลอดจนมีทักษะที่จำาเป็น ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำางาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งทักษะต่างๆ ที่จำาเป็น
ตอ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 นีส้ามารถส่งเสริมดว้ยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิ
การเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ในการที่จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง พร้อมยกตัวอย่างกิจกร
รมบูรณาการท่ีสามารถนำามาปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ใหผู้เ้รยีนสามารถใชท้กัษะการคดิ
เชื่อมโยงบูรณาการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำา (Learning by Doing) 

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้ บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21

Abstract

This article is to introduced an analysis of skills and capabilities of learners in 21st 

century. This paper is provided concepts and approaches in learning depositions and  
preparation for researchers and educational instructors to develop young learners in the 
future world. The skills are referred as: basic abilities of reading, writing and arithmetic,  
knowledge management competency, learning skills, leadership, as well as, life and work  
skills, innovation skills and information technology skills.

These essential 21st century skills can be enhanced by integrative learning in order 
for the learners can have the connection between knowledge and experience which is  
useful in real life. Moreover, the examples of integrated activities are presented for  
adapting in integrated learning management which is the pathway for the learners to  
use their integrated thinking skills through learning by doing.
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บทนำา

“การศกึษา” เปน็คำาทีแ่สดงบทบาทหนา้ที่
ทีส่ำาคัญตอ่การพัฒนาคนในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็
ดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ รวมไปถงึประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ การศึกษาช่วยทำาให้
ประชาชนอา่นออกเขยีนไดแ้ละคิดเปน็ มคีณุธรรม
จรยิธรรมและเปน็พลเมอืงทีด่ตีลอดจนชว่ยพฒันา
เศรษฐกิจเพือ่เพิม่ความเทา่เทยีมในสงัคมระยะยาว 
ดังนั้น เปาหมายของการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงเพื่อ
ประโยชน์ของบคุคลใดบุคคลหนึง่เทา่นัน้แต่ต้องมุ่ง
ไปสู่การสร้างสังคมที่ดีทั้งภาพรวม ด้วยการทำาให้
สงัคมเข้มแขง็มเีอกภาพจากการทีส่มาชกิของสงัคม
มคีณุภาพและร่วมกนัสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมที่
ตนอยูอ่าศยัดว้ยการศกึษา (ปรชัญา เวสารัช. 2545)
จากบทบาทหนา้ทีท่ี่สำาคญัทัง้หลายเหลา่นี ้หากการ
จดัการศกึษาเปน็ไปแบบไมม่คีณุภาพ อาจกอ่ใหเ้กดิ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศชาติตาม
มา ปัจจุบันกำาลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มี
ความเจรญิก้าวหน้าและการแขง่ขนัสูง คนต้องปรบั
ตวักนัอยา่งมากมาย อกี 20 – 30 ป ีขา้งหนา้ เดก็
ในปจัจบุนัจะตอ้งเตบิโตเปน็ผูใ้หญ่ เปน็กำาลงัคนรุ่น
ใหมแ่ละเปน็กำาลังของประเทศชาต ิหากพวกเขาไม่
ไดรั้บการจดัการศึกษาทีเ่ตรยีมพรอ้มตอ่ศตวรรษที ่
21 เขาจะเตบิโตเปน็ผูใ้หญใ่นรปูแบบใดเขาจะเปน็
ผูน้ำาสงัคม ผูน้ำาองคก์ร ผูน้ำาชมุชน และเปน็ผูน้ำาใน
การพฒันาประเทศชาติใหเ้จรญิกา้วหนา้ทันโลกได้
อย่างไร ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักและสนใจที่
จะพัฒนาการศึกษาในระดับชาติร่วมกัน

แตเ่ดมินัน้การศกึษาเปน็ไปเพือ่แกป้ญัหา
และพัฒนาประชากรให้มีความรู้ เป็นกำาลังในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีการกำาหนดนโยบายการ
ศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ มาตั้งแต่ 
พ.ศ.2504 ซึง่แผนพฒันาการศกึษาฉบบัแรกๆ ให้
ความสำาคญักบัการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีพฒันาคนดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีให้แกผู่เ้รยีนอยา่งหลากหลายไม่วา่จะ
เปน็การจัดการแขง่ขนัทางคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

การให้ทุนการศึกษาสำาหรับผู้เรียนที่มีผลงานหรือ
มีคะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ยอด
เยีย่ม สง่ผลใหผู้เ้รยีนใหค้วามสำาคญักบัรายวชิาดงั
กลา่วเปน็พเิศษ แตส่ิง่ทีเ่กิดขึน้ตามมาก็คอืโรงเรยีน
กวดวชิา ทีเ่นน้การสอนเนือ้หาเทคนคิการทำาขอ้สอบ 
ทำาให้เรามีเด็กท่ีมีคะแนนสูงผลการเรียนดี ท่ีเรา
เรียกเด็กกลุ่มน้ีว่า “เด็กเก่ง” อย่างมากมาย แต่
เราควรต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนว่า “เด็ก
ทีม่คีวามรูก้บัเดก็ทีม่คีวามสามารถนัน้แตกตา่งกนั” 
เดก็ทีม่คีวามรูส้ว่นใหญ ่รูเ้พือ่นำาความรูน้ัน้ไปใชใ้น
การสอบเมือ่สอบเสร็จกไ็มไ่ดน้ำาความรู้นัน้ไปใช้ให้
เกดิประโยชน์ และไม่ทราบว่าจะนำาความรูท้ีมี่อยูไ่ป
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริง
เราตอ้งการเดก็ทีม่คีวามสามารถ เดก็ทีส่ามารถนำา
ความรูท้ีม่อียู่ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการพฒันาทัง้
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติมากกว่า ยิ่งใน
ปัจจุบันความรู้เป็นส่ิงท่ีหาได้ง่ายมาก ผู้เรียนทุก
คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่มี
ขีดจำากัด ผู้เรียนบางคนสามารถผลิตอุปกรณ์หรือ
เครือ่งมอือำานวยความสะดวกไดด้ว้ยตนเองโดยไม่
ต้องผ่านการเรียนวิศวกรรมมาก่อน ผู้เรียนหลาย
คนสามารถผลิตสารเคมีกำาจัดวัชพืชได้เอง โดย
ไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งความ
สามารถทั่วไปที่เราทุกคนสามารถทำาได้โดยไม่ได้
เรียน ตัวอย่างเชน่ การตกแต่งถ่ายภาพแต่เดิมหาก
เราต้องการภาพสวยๆ เราต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแก่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแต่งภาพ 
(Photoshop) มาดำาเนินการให้แต่ปัจจุบันทุกคน
สามารถแต่งภาพได้เองเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและ
โปรแกรมการแตง่ภาพกส็ามารถทำาไดท้กุอยา่งตาม
รูปแบบที่ต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้
เห็นว่าการศึกษาเป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงใน
เร่ืองที่สนใจได้อย่างง่ายดาย และต่อไปอนาคต
การศึกษาจะไม่เน้นที่การศึกษาต่อเพื่อจบไปเป็น
พนกังานหรอืลกูจา้งอกีตอ่ไป แต่จะเนน้การศึกษา
เพื่อสร้างงาน(Startup) ด้วยตนเองแทน 

จากสภาวการณ์ดังกล่าวจึงปฏิเสธไม่ได้
เลยวา่การจัดการศึกษาสำาหรบัโลกแหง่อนาคตตอ้ง
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มีการปรับเปลี่ยนให้ทันความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทุกคนต่างมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ
เข้าถงึเทคโนโลยไีดท้กุทีท่กุเวลาตามทีต่อ้งการ การ
คน้ควา้หาขอ้มลูในเรือ่งตา่งๆกเ็ปน็เรือ่งทีง่า่ย เมือ่
ความรู้มีอยู่มากมายและหาได้อย่างไม่จำากัด การ
สอนโดยการใหค้วามรูจ้งึไมใ่ชเ่รือ่งสำาคญัอกีตอ่ไป 
หากแตก่ารสอนใหผู้เ้รียนเกดิทกัษะและสามารถนำา
ความรู้ทีม่อียูม่าใช้ใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและ
ส่วนรวมจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศ.นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ที่ได้กล่าวถึง
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้
ว่า การเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องที่สำาคัญ
ของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำารงชีพของคนใน
สงัคมอยา่งทัว่ถงึ ครูต้องต่ืนตัวและเตรียมพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสำาหรับ
การออกไปดำารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21

ดังนั้น การพัฒนาทักษะสำาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนและฝึกทักษะ
ท่ีหลากหลายผา่นการเรยีนการสอนโดยการลงมอื
ปฏบิตั ิ(Learning by Doing) และคดิทบทวนหรอื
เรยีนแบบ Active Learningโดยครูผู้สอนทำาหน้าที่
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเพือ่ใหไ้

ดฝ้กึทกัษะและเรยีนรูซึ้มซบัทกัษะเหลา่นัน้หลายๆ 
ดา้นในกจิกรรมเดยีวกนั หากครูยงัคงเนน้ทีร่ายวชิา
ก็ไม่แตกต่างจากกระบวนการเดิมคือการท่องจำา
และเน้นที่เนื้อหาสาระมากกว่ากระบวนการเรียน
รู้ซึ่งการเรียนรู้กับการสอนเป็นคนละสิ่ง การสอน
โดยการใหเ้นือ้หาไมใ่ชก่ารเรยีนรู ้แตก่ารเรยีนรูต้อ้ง
มาจากการลงมอืทำา เพราะฉะนัน้การจดัการศึกษา
ทีต่อ้งการใหเ้กดิการเรยีนรูไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งสอนแยก
เปน็วชิา แตค่วรจะเปน็การสอนโดยใชห้วัขอ้เรือ่งเปน็
ตวัตัง้กำาหนดเปาหมายการเรยีนรู ้แลว้จดักจิกรรม
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ ซึง่เรยีก
การเรียนรู้แบบนี้ว่า “การเรียนรู้แบบบูรณาการ”

ทักษะในศตวรรษที่ 21

การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 ใหค้วาม
สำาคญักับการปลกูฝัง “ทกัษะและกระบวนการ”มากกวา่
ความรู ้โดยทกัษะทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื ทกัษะการเรยีน
รู้ (Learning Skill) จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิต ซึ่งประกอบ
ดว้ยทกัษะทีส่ำาคญัทีส่ามารถจดัใหบู้รณาการกนัได้ 
ดังนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

ต�ร�ง 1 วิเคราะห์ทักษะที่จำาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คว�มส�ม�รถและทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21

ความสามารถพื้นฐาน คือ ความสามารถที่ผู้เรียนควรมีและสามารถทำาได้ในทุกสาระ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการอ่าน (Reading) การเรียนรู้ในสมัยใหม่แค่อ่านออกเท่าน้ันไม่เพียง
พอ ต้องให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน อ่านแล้วเกิดสุนทรีย์ เกิดความสุข อ่านแล้วเข้าใจจับใจ
ความเป็น มีทักษะในการอ่านหลายๆ แบบ 

- ความสามารถในการเขียน ((W)Riting) คือ หากแค่เขียนได้คงไม่พอ ต้องสามารถ
เขียนสื่อความได้ ย่อความเป็น รู้วิธีเขียนหลายๆ แบบ ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

- ความสามารถในการคิดเลขเป็น ((A)Rithemetics) คือ สำาหรับการเรียนในสมัยใหม่
ไม่ใช่แค่คิดเลข แต่ต้องมีทักษะการใช้ตัวเลข ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะการชั่ง ตวง 
วัด รวมทั้งการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ให้เกิดทักษะการคิดแบบนามธรรม
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จะเห็นได้ว่าทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 นั้นให้ความสำาคัญกับความสามารถของผู้
เรียนมากกว่าเนื้อหาสาระความรู้ เมื่อความรู้หา
ได้ง่ายแล้วครูควรจะสอนให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่หา

ได้ง่ายน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม
ได้อย่างไร ทักษะกระบวนการและความสามารถ
จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ครูจึงต้องจัดประสบการณ์ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และทำางานร่วม

คว�มส�ม�รถและทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21

ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

ความสามารถในการเรียนรู้ ได้แก่ Learning Skills (ทักษะการเรียนรู้) และ  
Leadership (ภาวะผู้นำา)ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้

- Learning คือ เรียนรู้สิ่งใหม่

- Delearning หรือ Unlearning คือ การเลิกเชื่อของเก่า เพราะบางอย่างมันผิดไปแล้ว

- Relearning คือ เรียนรู้สิ่งใหม่ ต้องเปลี่ยนความรู้เป็นโลกสมัยใหม่ เพราะความรู้มัน
เกิดขึ้นมาใหม่มามากมาย และเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน

ทักษะชีวิตและการทำางาน - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) คือ ความสามารถในการคิดที่จะตัดสินใจทำาหรือไม่ทำา เชื่อ
หรือไม่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน และชีวิตการทำางาน

- ทักษะด้านความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา(Collaboration,  
Teamwork and Leadership) คือ ความสามารถในการทำางานเป็นกลุ่ม เป็นทีม  
แบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อทำางานให้สำาเร็จ และผู้ทำามีความสุข เป็นกระบวนการที่สร้าง
ความเป็นผู้นำา รู้จักบทบาทของผู้นำา บทบาทของสมาชิกและการทำางานเป็นกลุ่ม

- ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural  
Understanding) คือ ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขที่จะอยู่ร่วมกัน รู้เรา รู้
เขา ในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรม
ของต่างชาติ

ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

- ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) คือ ความ
สามารถในการศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา และผลิตงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ สร้างผลผลิตที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต

- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills) คือ ความสามารถ
ในอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด ซึ่งมีฐานมาจากการเรียนในระดับพื้นฐานมาก่อน การ
มีอาชีพทำาให้ชีวิตมีความสุข 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี

- ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information 
and Media Literacy) คือ ความสามารถในการรู้หนังสือ สามารถอ่าน ฟัง เขียน  
พูด ได้อย่างมีคุณภาพ และเข้าใจ

- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and 
Media Literacy) คือ ความสามารถเชี่ยวชาญในการคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ
ค้นหาความรู้ ตลอดจนใช้เพื่อการออกแบบและผลิตเชิงนวัตกรรม

- ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) คือ ความสามารถในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอด
เวลา
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กับผู้อื่นด้วยการจัดประสบการณ์และสถานการณ์
ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา 
ความรู้ และนำาความรู้นั้นมาฝึกคิด ฝึกทำา ฝึกแก้
ปัญหา ให้เกิดการเรียนรู้จนเกิดเป็น “ทักษะแห่ง
การเรียนรู้” ที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำาคัญ
กับการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีนโยบาย
สำาคัญคือ กำาหนดให้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
มาใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T)กระบวนการทาง
วศิวกรรม(E) และคณติศาสตร์(M) เขา้ดว้ยกนั เพือ่
ใหผู้เ้รยีนสามารถนำาความรูพ้ืน้ฐานไปใชแ้กปั้ญหา
ในชีวิตจริง พร้อมกับพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด
วเิคราะห์ พฒันานวตักรรม และสร้างผลผลติใหม่ๆ  
ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้ โดยผ่านการจัดการ
เรยีนรูแ้บบ Active Learning โครงงานวทิยาศาสตร์
เชิงนวัตกรรม และกิจกรรมสร้างความตระหนัก ผู้
เรียนจะได้บ่มเพาะคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 
ให้พอกพูนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545) ในมาตรา 22 ถึงมาตรา 
30ได้ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคล
จากการได้รับการศึกษาหรือประสบการณ์การ
เรียนรู้ หรือกิจกรรมในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดย
มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น
สมาชกิทีด่ขีองสงัคมตัง้แตว่ยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และพฒันาความรู้ความสามารถเพือ่การทำางานทีม่ี
คณุภาพโดยมกีารกำาหนดมาตรฐานการศกึษาเพือ่

ให้เป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาดังกล่าว เน้น
ให้สถานศึกษาพัฒนาหลกัสูตรและหนว่ยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ เน้นให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นเด็ก
เป็นสำาคัญ และให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดจาก
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการ เพราะจะทำาให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

จากประเด็นดังกลา่วขา้งตน้ จะเหน็ว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยส่งเสริมการ
พฒันาการศกึษาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้อยา่งเตม็
ทีส่ำาหรบัการบรูณาการนีเ้ปน็วธิกีารทีมี่มานานแลว้
แตย่งัไมป่ระสบความสำาเรจ็เทา่ทีค่วร เนือ่งจากตอ้ง
อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือชุมชน 
การบรูณาการเหมาะกบัการนำาไปใชใ้นการจดัการ
ศกึษาโดยเฉพาะในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จะ
ชว่ยใหเ้กดิความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดรวบยอด
ในศาสตรต์า่งๆ หากนำามาบรูณาการสอดคลอ้งเขา้
ดว้ยกนัแลว้ผูเ้รยีนจะสามารถนำาไปใชใ้นชีวติประจำา
วนัไดอ้ยา่งมีความหมายผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ
ถงึการเชือ่มโยงสมัพนัธค์วามรูจ้ากสิง่ท่ีเรยีนมากับ
ชวีติจรงิ การบรูณาการความรูก้บัการปฏบิตั ิอีกท้ัง
ยังช่วยลดเนื้อหาที่ซ้ำาสอน ลดเวลาการเรียนของ 
ผู้เรียน (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2559)

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาสู่โลกอนาคต
ในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมากด้วยในปัจจุบัน 
ผูเ้รยีนสามารถหาความรูไ้ดม้ากเทา่ทีต่นอยากจะรู ้ 
การดำาเนินชีวิตในแต่ละวันจำาเป็นต้องใช้ความรู้
พื้นฐานจากหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
ตั้งแต่ผู้เรียนตื่นนอนตอนเช้าปฏิบัติกิจวัตรประจำา
วนัตา่งๆ ทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีนไปจนถงึเวลาเขา้
นอน กิจกรรมที่ทำาเหล่านี้ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ 
และความคิดในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
มากมายและทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์แต่ละ
สาขา ซึ่งจะผสมกลมกลืนกันจนแยกไม่ออกและ
กจิกรรมนัน้อาจแตกตา่งกนัตามเหตแุละปจัจยัของ
ผูเ้รยีนซึง่ในความเปน็จรงิแตล่ะวนัผูเ้รียนไมส่ามารถ
กำาหนดการนำาความรูห้รอืประสบการณข์องตนเอง
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ไปใชไ้ด ้ผู้เรยีนไม่สามารถเลือกไดว้า่วนันีท้ัง้วนัจะ
ใช้ความรู้จากคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว หรือผู้
เรียนไม่สามารถผูกติดความรู้ไว้กับกลุ่มสาระการ
เรยีนรูใ้ดเพยีงกลุม่หน่ึงเท่านัน้ นอกจากนีก้ารเรียน
รู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งอาจเป็นตัวช่วยหรือ
เป็นตัวสนับสนุนของอีกกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง
และทำาใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้การแสดงใหผู้เ้รยีน
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือเนื้อหาที่สามารถ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันน้ัน ผู้เรียนก็จะสามารถนำา
ความรู้มาใช้ได้ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองได้ แต่หาก
ไม่สอนบูรณาการให้รู้จักเชื่อมโยงเนื้อหาผู้เรียนก็
จะไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ความรู้ที่เรียนไปคงมีค่าเพียงแค่
ใช้สอบและเม่ือสอบเสร็จความรู้ก็จะเลือนหายไป
ดังนั้น การบูรณาการจึงมีความสำาคัญมากสำาหรับ
ผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในวัยเด็กเล็กและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความหมายของคำาว่าบูรณาการ  

นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของคำา
ว่าบูรณาการ ไว้หลายท่าน เช่น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้
กล่าวว่า การบูรณาการเป็นการนำาสิ่งหนึ่งเข้ารวม
กบัอกีสิง่หนึง่เพือ่ใหส่ิ้งทีม่อียู ่“เพิม่พนู” เกิดความ
สมบูรณ์มากกว่าเดิมโดยการเอื้อประโยชน์ต่อกัน

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2540) ได้
กลา่ววา่ การบรูณาการ คอื การทำาให้หนว่ยยอ่ยๆ 
ทั้งหลายที่สัมพันธ์กัน อาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามา
ร่วมทำาหน้าท่ีประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่ง
เดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว

สิริพัชร์เจษฎาวิโรจน์ (2559) ได้สรุป
ความหมายของคำาวา่บรูณาการไว ้2 ประเดน็ ดังนี้

หลกัสตูรบรูณาการ (Integrated Curricu-
lum) หมายถงึ การรวมเนือ้หาสาระของกลุม่สาระ
การเรยีนรูต้า่งๆ ในหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 

คล้ายกัน หรือสอดคล้องกัน ให้เช่ือมโยงสัมพันธ์
เปน็เรือ่งเดยีวกนั ทำาไดโ้ดยตัง้หวัขอ้เรือ่ง (Theme) 
เป็นหลักขึ้นมา โดยจะเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
เป็นแกนก็ได้ แล้วพิจารณาเนื้อหาสาระของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ว่ามีเนื้อหาใดสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวเร่ืองใดบ้าง ให้นำามาสอนร่วม
กัน นอกจากนี้ หลักสูตรบูรณาการยังสอดคล้อง
กับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความ
หมายแก่ผู้เรียนและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด

การสอนแบบบรูณาการ หมายถงึ กระบวนการ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ 
โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทกุดา้น และ
สามารถนำาความรูแ้ละประสบการณไ์ปประยกุตใ์ช้
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำาวันได้

สุวทิย ์มูลคำา (2551) ไดใ้หค้วามหมายในกา
รบรูณาการวา่ เปน็หลกัสตูรทีน่ำาเอาเนือ้หาวิชาการ
ต่างๆ  มาหลอมรวมเข้าดว้ยกนัทำาให้เอกลกัษณข์อง
แต่ละรายวิชาหมดไป  เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ
หลกัสตูรโดยรวม  เชน่เดยีวกบัการจดัการเรียนการ
สอนทีเ่นน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากกวา่องคค์วาม
รู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

นอกจากการบูรณาการจะมีความสำาคัญ
ตอ่การจัดการเรยีนรูแ้ล้ว ยงัมคีวามสำาคัญตอ่สังคม
แห่งการเรียนรู ้(Learning-based Society) หรอืที่
เรยีกวา่ยคุแห่งการปฏริปูการเรยีนรูเ้พือ่เยาวชนไทย 
คนไทยตอ้งสามารถทำางานและดำาเนนิชีวติได้อยา่ง
สมดลุรว่มแรงรว่มใจ รว่มพลงัในการทำางานใหเ้ปน็
ไปอยา่งราบร่ืนและมคุีณภาพ การจัดการเรียนการ
สอนจึงควรเน้นการบูรณาการและหากจะให้ผลดียิง่
ขึน้ควรจัดทำาหลกัสตูรบรูณาการหรือหนว่ยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการด้วย (พิมพันธุ์ เดชะคุปต์, 2557) 
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จากตาราง จะเห็นว่าการบูรณการทั้ง
หลักสูตรและการเรียนการสอน ผลท่ีเกิดข้ึนจะดี
ทีส่ดุทำาใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ ์ทำาใหก้ารเรยีน
รู้มีคุณค่ามากขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ หา
กบรูณาการเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ผลทีเ่กิดขึน้อาจ
อยูใ่นระดับดีหรอืพอใช ้และถา้ไมบ่รูณาการเลยทัง้
สองอย่าง ตอ้งมกีารปรับปรุงและผลการเรียนรู้อาจ
จะไม่บังเกิดตามเปาหมายที่วางไว้

ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสจัดทำาหลกัสตูรบรูณการ
และออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การระดบัประถมศึกษาใชใ้นโรงเรยีน นบัไดว้า่ประสบ
ความสำาเรจ็เปน็ทีน่า่พอใจจึงขอเสนอแนวทางการ
จัดทำาหลักสูตรบูรณการและการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนแบบบรูณาการโดยความรว่มมอืจาก
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ครูแต่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ประชุมกันเพื่อวิเคราะห์สาระการ
เรยีนรู้และตัวชีว้ดัในหลกัสตูรสถานศึกษาของระดบั
ชั้นที่รับผิดชอบ 

2. บูรณาการเนื้อหา ครูที่สอนในระดับ
ชั้นเดียวกันนำาสาระการเรียนรู้มานำาเสนอในกลุ่ม 
ตั้งหัวข้อเรื่องขึ้นเป็นแกน แล้วพิจารณาว่าเนื้อหา
สาระใดสามารถเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กัน หรือ
ใกล้เคียงกัน นำามาบูรณาการเป็นหน่วยเดียวกัน 
สำาหรับบางเนื้อหาที่ไม่สามารถบรูณาการได้ให้จัด
เปน็กจิกรรมสอนแยกเฉพาะเนือ้หาของตนได ้ซ่ึงกา
รบณูาการเนือ้หานีห้ากทำาไดค้รบทกุกลุม่สาระการ
เรยีนรูจ้ะดีมาก แต่หากทำาได้ไมค่รบก็ไมเ่ปน็ไรแลว้
แต่ธรรมชาติของเนื้อหานั้นๆ และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียน
รู้ของตนไปตามปกติ

3. จัดลำาดับหน่วยการเรียนรู้ นำาเนื้อหา
สาระที่จัดบูรณาการกันได้แล้วน้ัน มาจัดลำาดับ
หน่วยการเรียนรู้ใหม่ โดยกำาหนดเนื้อหาสาระที่
เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนออกไปสู่เรื่องที่ไกลตัว เช่น 
เริ่มต้นจากหน่วยร่างกายของเรา สิ่งรอบตัวเรา 
โรงเรียน ชุมชน จนกระทั่งเรื่องสุดท้ายคือจักรวาล
และดวงดาว

ผลของการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

หลักสูตร ก�รเรียนก�รสอน ผล

บูรณาการ บูรณาการ ดีที่สุด

ไม่บูรณาการ บูรณาการ ดี

บูรณาการ ไม่บูรณาการ พอใช้

ไม่บูรณาการ ไม่บูรณาการ ต้องปรับปรุง

ที่มา (สุวิทย์ มูลคำา,2551): กลยุทธ์...การสอนคิดบูรณาการ. 2551 
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4. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ
บรูณาการ ครแูต่ละระดบัช้ันออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จากวิธี
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมาปรับให้เหมาะ
สมกับเนื้อหาสาระที่บูรณาการกันมากยิ่งขึ้น นำา
เสนอตัวอย่างกิจกรรม กำาหนดคำาถามนำาไปสู่การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมกำาหนดชิ้นงานแบบ
บูรณาการเพื่อลดความซ้ำาซ้อนของชิ้นงาน

5. อภปิรายและไตรต่รอง เมือ่จดักจิกรรม
การเรยีนการสอนแบบบรูณาการจบหนว่ยการเรยีน
รู้ ครูแต่ละระดับชั้นร่วมกันอภิปรายผลจากการ
สอน การสังเกตการสอน สะท้อนผลการสอนทั้ง
ของตนเองและเพือ่นคร ูโดยอภปิรายท้ังดา้นเนือ้หา
สาระ วธิกีารจดักิจกรรม คำาถามนำาเขา้สูก่ารเรยีนรู ้
บรรยากาศในชั้นเรียน ชิ้นงานที่ผู้เรียนทำา เพื่อนำา
ผลการสะทอ้นนัน้ไปปรับปรุงการสอนในคร้ังตอ่ไป

6. สัมมนาแบ่งปันความรู้ เมื่อสิ้นสุดการ
เรยีนทกุปกีารศกึษา มีการจัดกลุม่สมัมนาทัง้โรงเรยีน 

เพื่อนำาเสนอองค์ความรู้จากการสะท้อนผลการ
สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลจากการ
จัดการเรียนรู้ การบริหารและการจัดการหลักสูตร 
ผลสะทอ้นกลับจากผูเ้รยีนและผูป้กครอง ผลงานผู้
เรยีน ตลอดจนปัญหาและวิธกีารแกไ้ขและนำาแนว
การสอนท่ีดมีาปรบัใชใ้หด้ยีิง่ข้ึนในการจดัการเรยีน
การสอนในปีต่อๆ ไป

ขัน้ตอนการจดัทำาหลกัสตูรแบบบรูณาการ
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการนี ้จะเห็นวา่เปน็ขัน้ตอนทีป่ฏิบัติได้งา่ยๆ 
สามารถนำาแผนการสอนและประสบการณ์เดิมใน
การสอนมาปรับใช้ได้เลย ซึ่งโดยปกติครูผู้สอนมัก
จะสอนแบบบูรณาการด้านการสอนอยูแ่ล้ว เพราะ
ในการสอนแต่ละครั้งครูจะใช้วิธีการสอนหลายวิธี
สลับกันไปตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะต่างๆ หลายทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
แต่ละครั้ง บูรณาการทั้งด้านความรู้กับการปฏิบัติ 
และการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนกับชีวิตจริงของผู้

หนวยที่ ๑

จกัรกลของรางกาย

K. 

-การพูดแนะนําตนเองเก่ียวกับตัวเรา 

-การเขยีนสะกดคําจากบทความเก่ียวกับรางกาย

-การอานเปนคําจากนิทานเก่ียวกับรางกาย

-การอานคําท่ีมีพยญัชนะท่ีไมออกเสียงจากบทรอยกรอง

เก่ียวกับรางกาย

-การเขียนคําท่ีมีสระและวรรณยุกตเก่ียวกับรางกายของเรา

-การคัดลายมือคําเก่ียวกับอวัยวะภายในรางกาย

-การอานขาวเก่ียวกับการทํางานของอวัยวะของรางกาย

K. 

- ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

- ลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตใกลตัว

K. – ลักษณะการเจริญเติบโต 

      ความแตกตางแตละบคุคล
K.  

- รูปราง ลักษณะเครื่องดนตรี

- การจับเครื่องดนตรีและวิธีการปฏิบัติ

- เสียงของเครื่องดนตรี

- การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงรองและเสียงดนตรี

-เอกลักษณของดนตรีทองถิ่น

-เครื่องดนตรีและวงดนตรีในทองถิ่น

ภาษาไทย

ศิลปะ

วิทยาศาสตร

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

สังคมศึกษาฯ

แผนผังมโนทัศน  (หลักสูตรบูรณาการทุกกระบวนการกลุมสาระการเรียนรู)  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓  

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)

การงานฯคอมพิวเตอร

ดนตรี

A.- สามารถแสดงออกและถายทอดผลงานตาม

จินตนาการ(๖.๖)

   -รูจักแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน(๘.๔)

P. – การปฏิบัติ/การทํางานเปนกลุม/การคิดวิเคราะห

A. -รักษาสิ่งของ ทรัพยากร และ

      สภาพแวดลอมของโรงเรยีน(๘.๖)

    -มีเมตตาตอคน  สัตว  และธรรมชาติ

     (๙.๑)

P. – การสืบเสาะ, การสรางเจตคติ

    - การสรางความคิดรวบยอด

P. – การฝกปฏิบัติ , การคิดอยางมีวิจารณญาณ

   - การสรางความคิดรวบยอด

A.  -ขยันหมั่นเพยีร (๖.๓)

A.–มีสวนรวมในการทํากิจกรรม

สุขศึกษา

K. สังคมศกึษา

- สินคาท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตท่ีเรียกวา ปจจัย  ๔

- ประโยชนและคุณคาของสินคาและบริการ,หลักการเลือกสินคาท่ีจําเปน

P.- การสรางความตระหนัก ,การคิดวิเคราะห,การสรางคานิยม

A. -รูจักประหยัดและอดออม(๕.๑), พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู (๕.๒)

   - เลือกใชสนิคาไทย(ของไทย) (๗.๘)

K. 

-เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ

  ตัวหนังสือแทนจํานวนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐

-  การกระจายจํานวน

- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนโดยใชบัตรภาพ

  อวัยวะของรางกาย

คณิตศาสตร

P.  - การสรางความคิดรวบยอด, การเรียนรูความเขาใจ

A.– ปฏิบัติตนความแนวพระราชดํารขิองในหลวง(๑.๖)

    - กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกท่ีเหมาะสม(๑๐.๒)

K.

-รูปรางรูปทรงในธรรมชาติ

- วัสดุอุปกรณท่ีใชสรางงานทัศนศิลปประเภทงานวาด

P.- กระบวนการสรางคานิยม,การปฏิบัติ

  - กระบวนการสรางความคิดรวบยอด

A. – ความเชื่อมัน่ในตนเอง(๑๐.๑) ภาษาอังกฤษ การงานฯ

ศิลปะ

P. – ความรูความเขาใจ

   - การสรางเจคติ

K. ประวัติศาสตร

- ปจจัยการ ต้ังถิ่นฐานของชุมชน ซ่ึงขึ้นอยู กับปจจัยทาง

ภูมิศาสตรและปจจัยทางสังคม  

- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการของชุมชน

- ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกิดจากปจจัยทางสังคมและปจจัย

ทางภูมิศาสตร

P.- การสรางความตระหนัก ,การคิดวิเคราะห,การสรางคานิยม

A.-แสดงความเคารพโดยการไหวอยางถูกตองตามกาลเทศะ(๗.๓)

K. Parts of  body

Vocabulary : body parts  Structure : verb

L:  song

S:  say parts of body

R:  words , sentences

W: write and color the  part of body  

P. – กระบวนการเรียนภาษา

   - การเรยีนความรูความเขาใจ

A.-ปฏิบัติตามแนวพระราชดําร(ิ๑.๖)

   -แตงกายถูกตองตามระเบียบ(๓.๓)

K.

- องคประกอบของคอมพิวเตอร

-หลักการทํางานของคอมพิวเตอร

-เทคนคิ Paint(วาดภาพการทํางานคอมฯ)

P.-การสืบเสาะ,สรางความคิดรวบยอด 

A. -คนควาหาความรูจากแหลง

      การเรยีนรูตางๆ อยางสม่ําเสมอ

      (๔.๓)

K. 

- การเลือกเสื้อผาและเครื่องแตงกายท่ี

   เหมาะสมกับรางกาย

-  การแตงกายดวยตนเอง  

P. – การสรางความตระหนัก,การใหเหตุผล

A. - แตงกายถูกตองเรียบรอยตาม

กฎระเบยีบของโรงเรียน(๓.๓)

– การรูจักประหยัดอดออม(๕.๑)    

ที่มา: หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม).
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เรียน (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2559) เพียงแต่ยัง
อาจจะทำาได้ไม่สมบูรณน์กัและยงัไมบ่รูณาการดา้น
หลักสูตรหรือเนื้อหา หากปฏิบัติได้ตามขั้นตอนที่
กล่าวก็จะสามารถบูรณาการได้ครบถ้วน บังเกิด
ประโยชน์และผลการเรียนรู้ที่แท้จริงแก่ผู้เรียน

นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณา
การแลว้ ผูเ้ขยีนยงัไดศ้กึษารปูแบบการเรยีนรูแ้บบ

บูรณาการจากนักวิชาการหลายท่าน และผนวก
กับประสบการณ์การสอนในโรงเรียน จนพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแบบ
บูรณาการ ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนั้น จึง
ขอยกตวัอยา่งกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณ
าการที่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน ดังนี้ 

ตวัอย่างกจิกรรมนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่2 เรือ่ง ลกัษณะทางพนัธกุรรม และสมาชิกในครอบครัว

ขั้นตอน/กระบวนก�รเรียนรู้ กิจกรรมก�รเรียนรู้

1. สร้�งองค์คว�มรู้ (Build the body of  
Knowledge)

สร้างความรู้พื้นฐานที่สำาคัญแก่ผู้เรียน โดยให้ความรู้
เนื้อหาสาระที่จำาเป็นตามหลักสูตร จากสถานการณ์
ที่ครูกำาหนดจากสภาพแวดล้อม หรือปัญหาในชีวิต
ประจำาวัน เพื่อให้นักเรียนได้นำาองค์ความรู้พื้นฐาน
นั้นมาบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจำาวัน

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ
มนุษย์ จากวีดีทัศน์/หนังสือ/ครู แล้วให้นักเรียนเลือกรูปภาพ
คนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามหลักการถ่ายทอดพันธุกรรม 
ให้ครบ 1 ครอบครัว พร้อมอธิบายหลักการเลือกแล้วระบาย
สีให้เหมาะสม ทั้งสีผิว สีผม

2. เชื่อมโยงประสบก�รณ์ (Connect experience)

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ด้วยคำาถามนำา
ไปสู่การเรียนรู้ ข้อคำาถามและสถานการณ์จะช่วยให้
นักเรียนเห็นความสำาคัญของการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
กับความรู้เดิม พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนนำาความรู้
ใหม่ไปเชื่อมโยงในกรอบความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

ตั้งคำาถามเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัว
ขอนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนไปกับครอบครัว
ของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนดูวีดีทัศน์นิทานพื้นบ้าน 1 
เรื่อง (บูรณาการกับวรรณคดี) แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์
ลักษณะตัวละคร ตามลักษณะทางพันธุกรรม
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ขั้นตอน/กระบวนก�รเรียนรู้ กิจกรรมก�รเรียนรู้

3.เสริมสร้�งทักษะ (Enhance skill levels)

สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตพื้นฐานที่สำาคัญ 
เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะ
การสื่อสารและสัมพันธภาพ ทักษะการวางแผน
จัดการ และทักษะการทำางานเป็นทีม

ให้นักเรียนสร้างแผนผังครอบครัวจากตัวละครวรรณคดีที่
ศึกษาไปเป็นกลุ่มโดยกำาหนดให้นักเรียนค้นคว้าคำาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องมานำาเสนอในแผนภูมินั้นด้วย

4.แสวงห�คำ�ตอบ (Explore the Possibilities)

กระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำาถามนำาไปสู่การแสวงหา
คำาตอบ เช่น เราต้องทำาอะไร ทำาไมจึงเกิดเรื่องแบบ
นี้ เราจะทำาเรื่องนี้ด้วยวิธีใดบ้าง เราจะขอความช่วย
เหลือจากใคร เราจะหาข้อมูลจากที่ไหน ซึ่งควรเป็น
คำาถามปลายเปิดให้นักเรียนแสดงความคิดอย่าง
หลากหลายและให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จาก
หลากหลายกลุ่มสาระ

สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนค้นหาคำาตอบ ในที่นี้ให้นักเรียน
คิดตอนจบของเรื่องใหม่ และให้นักเรียนวาดภาพพร้อม
บรรยายลักษณะลูกของพระเอก-นางเอกจากวรรณคดี 

5) ตัดสินใจและลงมือทำ� (Select the best way 
and do it!)

เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์จากการ
แสวงหาคำาตอบพร้อมทั้งนำาเสนอผลการลงมือทำา
ด้วยการเล่าให้ผู้อื่นฟังหรือนำาเสนอพร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขฝึกให้นักเรียนพอใจกับความสำาเร็จ และยอมรับ
หากมีข้อผิดพลาด

นักเรียนนำาเสนอผลงาน โดยการเล่านำาเสนอหน้าชั้นเรียนให้
เพื่อนและครูฟัง ครูให้ข้อเสนอแนะ
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จากการบูรณาการหลักสูตรและการสอน
แบบบรูณาการดงักลา่วแล้ว สามารถสรุปประโยชน์
ของบูรณาการได้ ดังนี้

1. เป็นการนำาเนื้อหาสาระของแต่ละวิชา
มาเชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกัน ทำาให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงเน้ือหาได้จากหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 
เรียนรู้แบบที่ลึกซ้ึงไม่ใช่การเรียนรู้แบบผิวเผิน 
เพราะผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวัน 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง  

3.  ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
รู้จักแสวงหาความรู้ความเข้าใจจากสิ่งต่างๆที่มี
อยู่รอบตัว เพราะจะรู้จักการเชื่อมโยงไม่ใช่การรอ
รับความรู้อย่างเดียว

4.  ช่วยให้ครูได้เรียนรู้การทำางานร่วมกัน 
รู้จักประสานงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อผู้เรียน

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รู้จักคิด หาวิธี
การหรอืนำาเทคนคิใหม่ๆ มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู้

นอกจากประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการแล้ว ผู้สอนจะได้รับ
ประสบการณใ์นการทำางานเพือ่สรา้งสรรคป์ระโยชน์
ใหแ้กผู่เ้รยีน ซึง่จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดตวัแปรสำาคญั
ทีจ่ะทำาใหก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการดำาเนนิไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เกดิประโยชน์
ต่อผู้เรียนอย่างเต็มท่ีก็คือ“ครูผู้สอน”ดังน้ัน ครูจึง
ควรท่ีจะเปิดใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก ทันการ
เปลีย่นแปลง ย่ิงโลกและสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไป
มากเทา่ใด การสอนของครก็ูควรจะตอ้งเปลีย่นแปลง
ให้ทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิม 
ถา้โลกเปลีย่นไป การเรียนรู้เปลีย่นไป แตก่ารสอน
ยังคงเหมือนเดิม คงไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดทักษะที่จำาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้แน่นอน อันดับแรกสิ่งที่ครูควรปรับเปลี่ยนนั่น

คือ กระบวนการคิดของครู

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อกระตุ้น 
กระบวนการการคิดของครู

กิจกรรม“ขออยู่ด้วยคน”

วันหนึ่งเหล่าตัวเลขกำาลังเล่นเกมด้วยกัน “ทุกคนพร้อม
กันหรือยัง ขอให้หาเพื่อนรักของตนให้พบ แล้วจัดเรียง
แถวตามลำาดับนะเริ่มได้” เหล่าตัวเลขเริ่มแบ่งพวก ทาง

ซ้ายเป็นกลุ่มของตัวเลข 0-3-8-9 ส่วนทางขวาเป็น  
1-4-17 ปัญหาก็คือ เลข 11 ไม่รู้ว่าตนควรไปอยู่กับ 

กลุ่มไหนดี 

“สวัสดีจ้ะ ขอฉันอยู่ด้วยนะ” 

“ได้เลย... เลข 11 ยังไงก็อยู่รวมกับพวกเราได้อยู่แล้ว”

เลข 11 จึงรีบเข้าไปรวมกลุ่มอย่างดีอกดีใจ 

ท่านคิดว่า... กลุ่มที่เลข 11 เข้าไปอยู่ด้วยนี ้
น่าจะเป็นกลุ่มใด

หลายคนเมื่ออ่านโจทย์แล้วก็มักจะหยิบ
ดนิสอหรอืปากกาข้ึนมาทนัท ีเพือ่หาความสมัพนัธ์
ของรูปแบบจำานวน หรือหาระยะห่างของแต่ละ
จำานวน หรือบางคนก็หาส่วนประกอบของจำานวน 
โดยการหา ครน. หรือ หา หรม. กันเลยทีเดียว ซึ่ง
ในความเป็นจริงการได้มาของคำาตอบบางครั้งก็ไม่
ได้จำากัดอยู่เฉพาะค่าของตัวเลขเพียงอย่างเดียว
หากเราลองเปิดใจและพิจารณาในมุมอื่นๆ บ้าง 

หากลองพจิารณากลุม่ของเลข “0-3-8-9” 
จะพบว่าตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มนี้ต่างมีส่วนโค้งมนที่
เขยีนโดยการลากเสน้เพยีงเสน้เดยีวโดยไมย่กปลาย
ดินสอนหรือปลายปากกาขึ้น ส่วนในกลุ่มของเลข 
“1-4-17” จะเหน็วา่เปน็รปูทรงเหลีย่ม มมีมุ ทกุตวั
ต่างเขียนขึ้นโดยใช้เส้นตรงลากต่อกัน ดังนั้น หาก
พิจารณาโดยใช้เหตุผลนี้ “เลข 11” ก็ควรที่จะอยู่
กลุ่ม ของเลข “1-4-17” 

จากกจิกรรมนี ้เปน็กจิกรรมสัน้ๆ งา่ยๆ ให้
ครสูำารวจการคดิของตนเองวา่ยดึตดิกบัรปูแบบและ
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หลักการคิดแบบเดิมๆ อยู่หรือไม่ ซึ่งในความเป็น
จริงการหาคำาตอบของบางเรื่องหรือบางอย่าง เรา
ไมจ่ำาเปน็ตอ้งยดึตดิหรอืผกูตนเองตดิไวก้บัความรู ้
หรือเนื้อหาสาระไปทุกสิ่ง บางครั้งการได้มาซึ่งคำา
ตอบอาจเปน็เรือ่งทีอ่ยูใ่กลต้วัเรา เรือ่งทีเ่ราคุน้เคย 
และสัมผัสมาแล้วในชีวิตประจำาวัน การสอนเพื่อ
การศึกษาในโลกแห่งอนาคตก็เช่นเดียวกัน ครูไม่
จำาเปน็ตอ้งยดึตดิกบัการเน้นสอนเนือ้หาสาระและ
ความรู้เป็นหลัก หากครูสอนโดยการเน้นความรู้ก็
จะแสดงออกมาดว้ยการบอก การอธิบาย โดยคาด
หวังว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ แต่อันที่
จรงิแลว้การใหค้วามรู้โดยการบอกหรือการอธบิาย
ไม่ใช่การเรียนรู้ มันเป็นเพียงแค่ความจำา และเมื่อ
เนือ้หาสาระนัน้ไมไ่ดน้ำาออกมาใชก้จ็ะถกูเกบ็ไวใ้น
สว่นของความจำาระยะส้ัน และเมือ่นานไปไม่มีการ
ใชง้าน ความรูน้ัน้ก็จะถูกลืมเลือนไปในท่ีสุด ดังน้ัน 
หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูต้องปรับ
เปลี่ยนตนเอง และปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

บทสรุป

กลา่วโดยสรปุ การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น
ทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ เน้นให้ผู้เรียนนำา
ความรูท้ีม่อียูม่าใชใ้หเ้กดิประโยชน์ผา่นกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือทำา (Learning by Doing) เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจะเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นความสามารถพื้นฐาน 
การอ่าน การเขียน การคิดคำานวน ความสามารถ
ในการเรียนรู้ ที่มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่ตลอด
เวลา ตลอดจนมีทักษะที่จำาเป็นในด้านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น ทักษะชีวิตและการทำางาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ 
สือ่และเทคโนโลย ีซึง่ทกัษะเหลา่นีส้ามารถพฒันา
และสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ด้วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความ
รู้และประสบการณ์ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เกิด

เปน็การเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายตอ่ผูเ้รยีน แตท่ัง้นีค้รู
จำาเปน็ตอ้งมีการพฒันาตนเองและปรับเปลีย่นการ
สอนเพือ่พฒันาผู้เรียนให้ไปสูเ่ปาหมายท่ีกำาหนดไว้ 
ธรีวฒัน์ ประกอบผล(2560) ไดใ้หข้อ้แนะนำาเกีย่ว
กบัการสอนในศตวรรษที ่21 ซึง่สามารถนำามาบรูณ
าการในการสอน ได้ดังนี้

1. เปลีย่นการสอนจาก “เนน้เนือ้หา” เปน็ 
“เนน้กระบวนการ” ในปัจจบุนัเนือ้หาความรูต่้างๆ 
เปน็ส่ิงทีค่น้หาไดง้า่ยดาย ดว้ยความเจรญิกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ที่เขา
ต้องการทราบไดด้ว้ยตนเอง ไดท้กุเวลา ไดท้กุสถาน
ที่ และสามารถค้นหาความรู้ได้อยา่งง่ายดายเพียง
ปลายนิว้สมัผสั สามารถค้นหาความรูไ้ดม้ากเทา่ที่
ผู้เรียนต้องการทราบ ดังนั้น เมื่อความรู้หาได้ง่าย 
สะดวกสบายในการค้นหา สิ่งสำาคัญที่ครูควรสอน
ตอ้งไมใ่ช่ความรู้แลว้ แตค่รูควรสอนให้ผูเ้รียนสามา
รถบรูณาการความรูท้ีม่อียูอ่ยา่งมากมายและไมจ่ำากดั
น้ัน มาใชใ้ห้เกิดประโยชนโ์ดยการฝึกประสบการณ ์
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการที่จะนำา
ความรู้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด หรือ
กระบวนการในการทำางานร่วมกับผู้อื่น

2. เปลีย่นจากเคย “เนน้บอกความรู้” เปน็ 
“เนน้ฝกึทกัษะ”การบอกความรูไ้มท่ำาให้ผูเ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้ การบอกความรู้ผู้เรียนจะจำาเพื่อนำามา
ใช้สำาหรับการสอบหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อ
เสร็จสิ้นภาระกิจหรืองานดังกล่าว ความรู้นั้นก็จะ
เลือนหายไป แต่ทักษะเมื่อเกิดข้ึนกับผู้เรียนแล้ว 
ก็จะคงอยู่กับผู้เรียน แม้จะไม่ได้ใช้ทักษะนั้นแต่ก็
จะยังสามารถนำาทักษะนั้นกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งใน
ปจัจบุนัความรูห้าไดไ้มจ่ำากดั ความรูห้าได้ทุกท ีทกุ
เวลา และทุกสถานการณ์ แต่ประสบการณ์เป็นสิ่ง
ทีค่รตูอ้งสรา้งขึน้เพือ่ใหผู้เ้รียนไดฝ้กึการบูรณาการ
ความรูไ้ปใช ้ฝกึใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ
ไดล้องผดิลองถกูจากสมมตฐิาน เดก็จะเรยีนรูแ้ละ
จดจำาได้ดีจากความผิดพลาดเพราะธรรมชาติของ
เด็กจะไม่ชอบความผิดพลาดหรือผิดหวัง เม่ือผิด
พลาดแล้วก็จะกลัว จะระวังเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดนั้นอีก 
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3. เปลีย่นความคดิจาก “ตายตวัคงที”่ เปน็ 
“สรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ตีอ่การเปลีย่นแปลง”ในปจัจบุนั
นอกจากความรูจ้ะมมีากมายไมจ่ำากดัแลว้ ความรูย้งั
มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ สิง่ทีค่รคูวร
ปรบัคอืไมย่ดึตดิกบัความรูท้ีเ่ราเคยเรยีนมาตัง้แตว่ยั
เดก็ เพราะความรูเ้หลา่นัน้อาจเปล่ียนแปลงไปแล้ว 
แม้แต่จักรวาลและดวงดาวยังมีการเปลี่ยนแปลง
วงโคจร แล้วความรู้ในโลกจะเป็นความรู้ที่คงอยู่
ตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้ นอกจากครูจะฝึกตนเอง
แล้วต้องฝึกให้ผู้เรียนไม่ยึดติดความคิดเดิม ความ
รู้เดิม หรือประสบการณ์เดิม เพราะชีวิตปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายที่สามารถ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไป
ได้ ดังนั้น มันอาจจะมีส่ิงใหม่เกิดข้ึนหรือไม่เป็น
ไปตามท่ีเราคาดคิดไว้ จึงควรสอนให้ผู้เรียนเรียน
รู้ที่จะยอมรับความคิดใหม่ๆ และยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 

4. เปลี่ยนจาก “จำาอดีต” เป็น “เน้นการ
คดิบรูณาการสูอ่นาคต” การจดัการสอนในรปูแบบ 
เดิมอาจประสบความสำาเร็จในอดีต บางคร้ังเรา
อาจจำาว่าเราได้รับการฝึกแบบน้ีจึงส่งผลให้เรา
เป็นคนแบบนี้ ซ่ึงสิ่งที่ได้รับการสอนมาเป็นสิ่งที่ดี 
ยอมรับได้ และคาดหวังท่ีจะให้เกิดส่ิงท่ีดีนั้นกับ 
ผูเ้รียน แตใ่นโลกปจัจบุนัท่ีความเจรญิก้าวหนา้ทาง
เทคโนโลยเีปน็ไปอยา่งรวดเรว็ ทำาใหก้ารศกึษาและ

หาได้มาซึ่งความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว การสอน
โดยใช้บทเรียนจากอดีตอาจไม่ส่งผลต่อความใคร่
รู้ของผู้เรียนอีกต่อไป ดังนั้น ครูควรเปลี่ยนความ
จำาอดีตมาเป็นเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ได้นำาความรูจ้ากหลายๆ แขนงมาแกปั้ญหาและจัด
ประสบการณเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนได้นำาไปใชเ้รียนรูใ้นโลก
แห่งอนาคต การเรียนรู้แบบบูรณาการจึงเป็นการ
จัดการเรียนที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนในโลกอนาคตได้เป็นอย่างดี

ดงันัน้ การจดัการศกึษาสำาหรบัศตวรรษท่ี 
21 ครูจึงต้องเปลี่ยนทัศนะจากความคิดเดิม ไปสู่
ความคิดใหม่ให้โลกของผู้เรียนและโลกของความ
เปน็จรงิสว่นเดยีวกนั จดักระบวนการเรยีนรู้เปน็การ
เรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับการนำาไปใช้ในชีวิตจริง เน้น
ไปสูก่ารพฒันาทกัษะทีจ่ำาเป็น ไมว่า่จะเปน็ ทกัษะ
การคดิ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะและคา่นยิมทาง
เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และรวมไปถึงการ
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกได้แก่ ความเคารพตนเอง 
ความเชือ่มัน่ตนเอง ความยดืหยุน่ การจงูใจตนเอง 
และความตระหนกัในสภาพแวดลอ้ม และเหนอือ่ืน
ใด คือความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ซึ่ง
ถือเป็นทักษะท่ีสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับการเป็น
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เด็กยุคใหม่ในศควรรษที่ 
21 ต้องเป็นเด็กที่สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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