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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบ
สอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัค
ติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ ที่มี
ต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ
สอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนครบุรี จ�ำนวน 10
คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนครบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 28 คน
ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็นหน่วยการสุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบการสนทนากลุม่ รูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ แผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบ
การจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ dependent-samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตาม
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ มีประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้
		
1.1 ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือ
เป็นภาษาที่สอง ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และมีทักษะเพื่อการ
ด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
		
1.2 ผลจากจากการสนทนากลุม่ กับครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ โรงเรียนครบุรี จ�ำนวน 10 คน สามารถสรุป
สาระส�ำคัญได้ 2 ประการ ดังนี้
			
1.2.1 สาเหตุทที่ ำ� ให้ผเู้ รียนขาดทักษะในการอ่านเพือ่ ความเข้าใจเนือ่ งมาจากการทีผ่ สู้ อนยัง
ใช้วธิ สี อนทีไ่ ม่เหมาะสม ผูเ้ รียนมีความรูพ้ นื้ ฐานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ผูเ้ รียนไม่เห็นความส�ำคัญของภาษาอังกฤษและขาดโอกาส
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
			
1.2.2 การจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ สามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ เพราะเนื้อหาในการเรียนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสาระ
การเรียนรู้จากกลุ่มวิชาอื่น ๆ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ในลักษณะองค์รวม อีก
ทั้งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ของตนเองได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีครูเป็นผู้อ�ำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ท�ำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและมีคุณค่า ผู้เรียนสามารถน�ำเนื้อหาและทักษะที่เรียนไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ELCRE Model) มีความสอดคล้อง
กันในทุกองค์ประกอบ และมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่งสนับสนุน เงื่อนไขของการน�ำรูปแบบไปใช้ และผลที่เกิดจาก
การใช้รูปแบบ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมและเร้าความสนใจ
(Eliciting and Engagement: E) 2) ขั้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning and Sharing: L) 3) ขั้นสรุปและสร้าง
องค์ความรู้ (Concluding Ideas: C) 4) ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R) และ 5) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้
(Evaluation: E)
3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนครบุรี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การบูรณาการการเรียนรูู้ คอนสตรัคติวิสต์
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the basic information needed for the development of integrated instructional model based on social constructivist theory to enhance English
reading comprehension ability of Mattayomsuksa 2 students, 2) to develop the integrated instructional model based on social constructivist theory to enhance English reading comprehension ability of
Mattayomsuksa 2 students, 3) to investigate the effect of the instructional model on Mattayomsuksa
2 students’ reading comprehension ability, and 4) to study students’ satisfaction towards the instructional model. The informants are 10 Khonburi School English teachers .The samples of this study were
28 Mattayomsuksa 2/1 students of Khonburi School in the first semester of the 2018 academic year.
The research instruments included data analysis form, focus group discussion form, 6 lesson plans, a
pre and post English reading comprehension test and a questionnaire on the students’ satisfaction
towards the instructional model. The data was statistically analyzed by mean, standard deviation,
t-test dependent and content analysis. The findings of the research revealed that:
1. The results of the study of the basic information needed for the development of the instructional model are as follows:
		
1.1 English reading comprehension skill is necessary for learners of English. Hence,
teachers have to create learning activities on reading to improve not only students’ reading comprehension but also life skills for 21st century in order to help students achieve the aims of the basic
education curriculum and Thailand 4.0 policies.
		
1.2 The basic information obtained from focus group discussion shows that:
			
1.2.1 Most students are quite weak in reading comprehension skill owing to
improper teaching approaches, students’ low background knowledge and students’ less opportunity
to use English in daily life.
			
1.2.2 Using the integrated instructional model based on social constructivist
theory can enhance English reading comprehension ability because meaningful contents related to
various subjects and students’ lives can support students’ development of the knowledge concepts
in the real world. Moreover, teaching and learning processes which focus on collaborative learning
through interaction with peers and the Internet websites can encourage students to use their learning
skills in their real lives.
2. The integrated instructional model based on social constructivist theory to enhance English
reading comprehension ability of Mattayomsuksa 2 students (ELCRE) was well-connected in all its
components and its quality was found to be at high level. It was constructed under the headings of
principles, objectives, syntax (learning process), social system, principle of reaction, support system,
condition for implementation of the model and instructional and nurturing effect. The syntax consisted of 5 steps: 1) Eliciting and Engagement: E, 2) Learning and Sharing: L, 3) Concluding Ideas: C, 4)
Reflecting: R, and 5) Evaluation: E.
3. The English reading comprehension ability of the students, taught with the instructional
model, increased at the level of .05 statistical significance.
4. The students’ satisfaction towards the instructional model was at the good level.
Keywords: Integrated Instruction , Constructivist
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บทน�ำ
การอ่านเป็นทักษะการเรียนรูพ้ นื้ ฐานทีส่ ำ� คัญมาก
ส�ำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการคิด และให้
ความเพลิดเพลินแก่มนุษย์ (เพียรศิลป์ ปินชัย, 2555)
นอกจากนี้ แนวทางการศึกษาทีม่ งุ่ เตรียมความพร้อมให้กบั
ผู้เรียนในการเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นสูง การจัดการเรียน
การสอนยิ่งต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นีเ้ พราะการศึกษาขัน้ สูงและการเรียนรูใ้ นวิทยาการต่าง
ๆ ต้องอาศัยต�ำราทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วน
ใหญ่ ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูง ย่อม
ได้เปรียบในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
ทักษะการอ่าน นอกจากจะท�ำให้ผู้อ่านมีความรู้ ความคิด
และความเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ช่วยพัฒนาจิตใจให้งอกงาม ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในชีวติ
ประจ�ำวัน และใช้ในการแสวงหาสรรพวิทยาการและความ
บันเทิง ดังนัน้ ผูท้ มี่ นี สิ ยั รักการอ่าน มีทกั ษะในการอ่านและ
มีอตั ราเร็วในการอ่านสูง ย่อมแสวงหาความรูแ้ ละศึกษาสิง่
ที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำความรู้ที่ได้จาก
การอ่ า น ไปใช้ ใ นการพู ด และการเรี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี
(สุภาษิต พาณยง, 2555) แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการ
อ่านภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังคงปรากฏให้เห็นอย่าง
เด่นชัด นักเรียนไทยจ�ำนวนมากมีปัญหาในทักษะการอ่าน
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านความเข้าใจในการอ่าน เนื่องจาก
ขาดทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นในเรือ่ งความสามารถในการอ่าน
และไม่มีกลวิธีการอ่านที่เหมาะสม ผู้เรียนจึงไม่เข้าใจใน
เนื้อหาของบทอ่าน จับประเด็นส�ำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้
ไม่สามารถรวบรวมรายละเอียดของสิ่งที่อ่านได้อย่างถูก
ต้อง สามารถอ่านเพียงรับความหมายในระดับพื้นผิว ไม่มี
ความสามารถเชือ่ มโยงความรูเ้ ก่าให้เข้ากับเรือ่ งใหม่ทกี่ ำ� ลัง
จะอ่าน ไม่มีทักษะในการใช้ข้อความรอบข้างชี้แนะในการ
เดาความหมายเพื่อท�ำความเข้าใจในการอ่าน ตลอดจนใช้
เวลาในการอ่านเพื่อท�ำความเข้าใจนานเกินไป รวมไปจน
กระทั่งถึงมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ มีความ
รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนและไม่เห็นความส�ำคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ (สุภรัตน์ สท้านพล, 2554; แสงทอง
ค�ำเสือ, 2554; กฤติกา จันทรเกษม, 2553; กาญจนา
สุวรรณเจริญ, 2552: ออนไลน์; นูรียะห์ เจ๊ะยอ, 2552; สม
สมร ทีภูเวียง, 2552; ชวาลา สมถวิล, 2551)
การทีท่ กั ษะการอ่านของผูเ้ รียนอยูใ่ นระดับต�ำ่ จน
ท�ำให้เกิดปัญหาในการอ่าน ปัจจัยหนึ่งมาจากวิธีการสอน
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ที่ไม่เหมาะสมของผู้สอน ซึ่งท�ำให้การอ่านของผู้เรียนล้ม
เหลวและไม่ได้เน้นให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการอ่านอย่าง
แท้จริง (มนัสวี ดวงลอย, 2558) นอกจากนี้ ยังพบว่า ครู
ผูสอนมักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไมเปนระบบ
ใชวิธีการสอนที่ไมหลากหลาย มักใชเนื้อหาจากหนังสือ
เรียนเลมใดเลมหนึง่ เปนหลัก และไมมเี วลาสงเสริมดานกา
รอานใหกับผู้เรียน ดังนั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้กับ
ผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความ
สามารถ ความถนัดในการเรียน และต้องให้ผเู้ รียนใช้ภาษา
อังกฤษให้มากที่สุด ไม่ควรใช้ภาษาไทย ควรสอนให้ผู้เรียน
มีความสามารถใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือในการท�ำความเข้าใจ
กับสิง่ พิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทีป่ รากฏจริงในชีวติ ประจ�ำวัน
มี แ บบฝึ ก หั ด ให้ ผู ้ เ รี ย นใช้ ภ าษาโดยอั ต โนมั ติ และจั ด
กิจกรรมทางภาษาทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ใช้ภาษาเพือ่
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์จริง และกิจกรรมต้องมีสภาพ
การณ์ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุด (สุพัตรา มูลละออง,
2557)
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างยั่งยืนนั้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูควรส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่เขามีอยู่และพัฒนาต่อย
อดไปด้วยตัวของเขาเอง การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง
ควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและ
เน้นทีต่ วั ผูเ้ รียนเป็นหลัก เพราะการสอนแบบยัดเยียดความ
รูจ้ ะท�ำให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้นอ้ ยกว่าการให้ผเู้ รียนสร้างความ
รูด้ ว้ ยตนเอง และนอกจากการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะใน
การสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองแล้ว เนือ้ หาสาระทีน่ ำ� มา
ใช้สอนควรเป็นสาระการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับชีวติ จริงของ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับความรู้ที่หลากหลาย
แล้วสามารถน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย
กระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเป็นวิธกี ารหนึง่
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ช่วยตอบสนองต่อความสามารถใน
หลาย ๆ ด้านของผูเ้ รียน ช่วยสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ
“แบบพหุปัญญา” (Multiple intelligence) และเป็นการ
เรียนรู้ที่อาศัยความเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เพื่อจะได้น�ำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง เนือ่ งจากการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เป็นการเรียนรูท้ อี่ าศัยการเชือ่ มโยงความรูส้ าขาต่าง ๆ และ
ทักษะการเรียนรูห้ ลาย ๆ ทักษะเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักน�ำความรู้ไปผสม
ผสานกัน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 2559:
ออนไลน์)
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองนัน้ จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการสอนของผู้สอนและการเรียนของผู้เรียน
กล่าวคือ ลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่าและ
บรรยายมาเป็นการวางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้
เรียนได้มีกระบวนการสืบค้นเสาะหาความรู้ ส�ำรวจตรวจ
สอบและค้นคว้าด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ด้วยตนเอง จนท�ำให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย
และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองและเก็บเป็น
ข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน�ำมาใช้ได้เมื่อ
มีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังนั้น หากได้น�ำการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีพื้น
ฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของ Lev Semenovich
Vygotsky ทีม่ คี วามเชือ่ ว่า เด็กจะเกิดการเรียนรูผ้ า่ นการมี
ปฏิสมั พันธ์ในตนเองและปฏิสมั พันธ์ทางสังคม โดยใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทางปัญญา ครูจะเป็นผู้สร้าง
บริบทส�ำหรับการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนสามารถได้รบั การส่งเสริม
ในกิจกรรมที่น่าสนใจ คอยช่วยแนะน�ำเมื่อผู้เรียนประสบ
ปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในกลุ่ม แนะน�ำให้พวก
เขาต่อสู้กับปัญหา และช่วยเอื้อให้ผู้เรียนเกิดความเจริญ
ทางด้านสติปญ
ั ญาและการเรียนรู้ ก็จะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมาย รู้จักน�ำความรู้ไปผสมผสานกันและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะ
สมและถูกต้อง ดังผลงานวิจยั ของกุลชัย กุลตวนิชและคณะ
(2554: ออนไลน์) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ ง FACEBOOK:
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดโซเชียลคอน
สตรัคติวสิ ต์ แล้วพบว่าการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดโซเชีย
ลคอนสตรัคติวิสต์ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสังคม
ตลอดจนการท�ำให้ผู้เรียนสัมผัสกับงานที่ใกล้เคียงกับชีวิต
จริงโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรอบข้าง และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจอย่างมีความหมายขึน้ โดยผูส้ อนเปลีย่ น
บทบาทจากผูใ้ ห้ความรูม้ าเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการ
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดเตรียมเอกสารและ
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง การให้คำ� ปรึกษาระหว่างด�ำเนินงาน
และการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน
ด้วยความส�ำคัญของทักษะการอ่านและความ
จ�ำเป็นของครูผสู้ อนในการหาวิธจี ดั การเรียนการสอน เพือ่
ให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอน
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สตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนในลักษณะที่ผู้วิจัยจะสอดแทรก
เนื้อหาวิชาอื่น ๆ และทักษะการเรียนรู้หลาย ๆ ทักษะเข้า
ด้วยกันในการสอนวิชาภาษาอังกฤษของตนเอง โดยการ
ก�ำหนดเรือ่ งต่าง ๆ ทีน่ า่ สนใจและสอดคล้องกับชีวติ ประจ�ำ
วันของผูเ้ รียน บูรณาการเนือ้ หาภาษาให้สอดคล้องกับชีวติ
จริงและจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนตามทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสัง
กั ป (Concept) ในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง จากการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ต ่ อ สั ง คมผ่ า นเครื่ อ งมื อ ทางวั ฒ นธรรมและ
กิจกรรมทางสังคม เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการเรียนรูแ้ ละ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ยังช่วยพัฒนา
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกระบวนการ
แสวงหาความรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการ
แบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือ่ ส่ง
เสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์
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สมมติฐานการวิจัย

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการด�ำเนินการวิจยั ออก
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการ
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต์ (Analysis: A) มีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูลเกีย่ วกับความส�ำคัญของ
ภาษาอังกฤษ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือ่ ส่งเสริมความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่อง
มือ คือ แบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และสรุปข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
1.2 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ ความต้องการจ�ำเป็นของครูผู้สอน
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ และแนวทางการส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการสนทนา
กลุ่มกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนครบุรี จ�ำนวน 10
คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบการสนทนากลุ่ม และสรุป
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณ
าการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์
(Design and Development: D and D) มีรายละเอียด
การด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีวธิ กี าร
ดังนี้
		
1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้น
ฐานจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 น�ำเข้าสู่กระบวนการ
สังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
		
2) จัดท�ำร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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โดยน�ำข้อมูลพืน้ ฐานทีไ่ ด้จากการวิจยั ในขัน้ ตอนที่ 1 มาจัด
เรียงล�ำดับ เขียนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบเพือ่ ยก
ร่างให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในเบื้องต้น
		
3) น�ำร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นเสนอต่อที่ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจ
สอบความสอดคล้องขององค์ประกอบและรายละเอียด
ต่าง ๆ
		
4) ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบ รายละเอียดต่าง ๆ และความเป็นไปได้ใน
การน�ำไปใช้
		
5) ศึกษาน�ำร่องทดลองใช้รูปแบบเพื่อ
ตรวจสอบความเปนไปได้ในเชิงปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะน�ำไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจ มีวิธีการ ดังนี้
		 1) แผนการจัดการเรียนรู้
		
1.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ กลุม่ สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 และวิเคราะห์สาระที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อ
ก�ำหนดหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อการเรียนรู้ และระยะเวลา
การจัดการเรียนรู้
		
1.2) จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตาม
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วน�ำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้
เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
		
1.3) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียน
รู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วน�ำเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่
ตรวจสอบความเหมาะสม โดยจากการค�ำนวณค่าความคิด
เห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ คี า่ เฉลีย่
ของความเหมาะสมเท่ากับ 4.49 อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
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ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมด้านการใช้ภาษาและ
ไวยากรณ์ และการปรับระดับของค�ำศัพท์ที่อยู่ในข้อสอบ
และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ระดับของนักเรียน			
		
1.4) ศึกษาน�ำร่องเพือ่ ทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบฯ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้
ในเชิงปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขและจัดท�ำเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
		
2.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถาน
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
ครบุรี และต�ำราเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
		
2.2) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จ�ำนวน 6 ฉบับ
60 ข้อ แล้วน�ำเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงของเนื้อหาที่ต้องการจะวัด โดยใช้แบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
		
2.3) หาคุณภาพของข้อสอบด้วยการ
ทดลองใช้แล้วน�ำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และค่าความเชื่อมั่น โดยพบว่า
แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.43 –
0.68 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.45 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
		
2.4) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและจัด
ท�ำเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ แล้วน�ำไปศึกษาน�ำร่องเพือ่ ทดลอง
ใช้กบั นักเรียนทีม่ ที กั ษะและความสามารถใกล้เคียงกับกลุม่
ตัวอย่าง แล้วปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งและจัดท�ำเป็นแบบ
ทดสอบฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อ น� ำ ไปทดลองใช้ จ ริ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ (Implementation: I) มีรายละเอียดการด�ำเนินการ ดังนี้
3.1 การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/1-2/9 โรงเรี ย นครบุ รี อ� ำ เภอครบุ รี จั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1/2561
จ�ำนวน 296 คน
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		 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนครบุรี
อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 28 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
3.2 การก�ำหนดตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
		
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์
		
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์
3.3 ก�ำหนดแบบแผนการทดลองแบบ One
Group Pretest Posttest Design
3.4 ด�ำเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต์ จ�ำนวน 6 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
3.5 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการทดลองโดย
ใช้ค่าสถิติที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ dependent-samples)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)
เป็นการประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์ (Evaluation: E) มีการด�ำเนินการ ดังนี้
4.1 การก�ำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งประกอบด้วย
1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/1-2/9 โรงเรี ย นครบุ รี อ� ำ เภอครบุ รี จั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1/2561
จ�ำนวน 296 คน
2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนครบุรี
อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาจ�ำนวน 28 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนครบุรี
อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาจ�ำนวน 28 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
4.2 การก�ำหนดตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
		
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์
		
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตาม
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์
4.3 สร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ซึง่ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบ
สอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ จ�ำนวน 24
ข้อ
4.4 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบ
สอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ค่า
สถิติที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.5 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ จัดท�ำคู่มือการใช้รูปแบบและเผยแพร่รูป
แบบ

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยน�ำเสนอใน 4 ประเด็น คือ ผลการ
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้
		
1.1 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความส�ำคัญของการอ่าน ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงทักษะที่
จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาล ท�ำให้พบว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือเป็นภาษาทีส่ อง ดังนัน้ ผูส้ อนจึงต้องหาวิธกี ารพัฒนาผู้
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เรียนให้มีทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และมีทักษะ
เพือ่ การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ให้ตรงตามความมุง่
หมายของหลักสูตรและนโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาล
		
1.2 สาเหตุที่ท�ำให้ผู้เรียนขาดทักษะใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื่องมาจากการที่ผู้สอนยังใช้วิธี
สอนที่ไม่เหมาะสม ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องค�ำศัพท์
โครงสร้างประโยค การหาค�ำอ้างอิงในประโยคการใช้ค�ำ
เชือ่ ม และค�ำปรากฏร่วมอยูใ่ นระดับต�ำ่ ผูเ้ รียนไม่เห็นความ
ส�ำคัญของภาษาอังกฤษและขาดโอกาสในการใช้ภาษา
อังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
		
1.3 การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ
สอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์สามารถช่วย
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้
เพราะเนื้อหาในการเรียนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
สาระการเรียนรู้จากกลุ่มวิชาอื่น ๆ และเชื่อมโยงกับชีวิต
จริงของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ในลักษณะ
องค์รวม อีกทั้งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจะ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
เรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ข องตนเองได้ จ ากการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม และการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต โดยมีครูจะเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ท�ำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและมีคุณค่า ผู้
เรี ย นสามารถน� ำ เนื้ อ หาและทั ก ษะที่ เ รี ย นไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวันได้
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือ่ ส่งเสริมความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีด่ ำ� เนินการพัฒนาและตรวจ
สอบคุณภาพ มีชื่อเรียกว่า “ELCRE Model” มีองค์
ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิง่ สนับสนุน
เงือ่ นไขของการน�ำรูปแบบไปใช้ และผลทีเ่ กิดจากการใช้รปู
แบบ ในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนนั้น ประกอบ
ไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมและเร้าความ
สนใจ (Eliciting and Engagement: E) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะได้ รั บ การทบทวนความรู ้ ห รื อ ประสบการณ์ เ ดิ ม ที่
เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาในบทเรียน และผูส้ อนจะเป็นผูน้ ำ� เสนอ
สารสนเทศใหม่หรือความรูใ้ หม่ เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้รว่ ม
มือกันเพื่อเรียนรู้และแสวงหาค�ำตอบ โดยเทคนิคที่ผู้สอน
ใช้ ได้แก่ การตัง้ ค�ำถามจากหัวข้อเรือ่ งหรือรูปภาพ การน�ำ

79

วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

สนทนาซักถาม การอภิปรายกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิด
เห็น การระดมพลังความคิด การเล่นเกมทางภาษา การร้อง
เพลง ฯลฯ กิจกรรมในขัน้ นี้ ผูส้ อนต้องใช้ความพยายามค้น
หรืออ้างอิงความรู้เดิมของผู้เรียนเพราะการเรียนรู้ที่จะ
ด�ำเนินการในขั้นต่อไป ขึ้นอยู่กับความรู้เดิม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของการสร้างความรู้ใหม่
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Learning and Sharing: L) เป็นขั้นที่ผู้เรียนด�ำเนินกิจกรรมการ
เรียนรูด้ ว้ ยการเรียนรูแ้ บบร่วมมือในกลุม่ มีการวางแผนการ
ท�ำงาน มอบหมายหน้าที่ แบ่งงานและความรับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแสดงความคิด
เห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกในกลุ่ม และมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสือ่
กลางในการเรียนรู้ และมีผสู้ อนคอยช่วยชีแ้ นะและดูแลให้
กิจกรรมการเรียนรูด้ ำ� เนินไปตามขัน้ ตอน ผูส้ อนจะกระตุน้
ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียน
จะด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
มีฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) เพือ่ เป็นการชีแ้ นะให้
แนวทางในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถสรุปความคิดได้
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Concluding Ideas: C) เป็นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนจะน�ำผลจากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างกัน โดยวิธีการแสดงความคิดเห็น การ
อภิปราย การถ่ายโอนข้อมูลเป็นผังกราฟิก การระดมความ
คิดภายในกลุ่ม และการหามติของกลุ่ม มาผนวกเข้ากับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อสังเคราะห์และสรุปเป็น
องค์ความรู้ใหม่ และน�ำเสนอในรูปแบบที่กลุ่มได้วางแผน
ไว้		
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R)
เป็นขั้นที่ผู้สอน ผู้เรียนด้วยกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้
เสนอแนะความคิดเห็นและประเมินผลงานของผู้เรียน
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงข้อดีและข้อด้อยของ
ผลงาน และความถูกต้องขององค์ความรูท้ สี่ ร้างขึน้ ใหม่ เพือ่
ให้ผู้เรียนน�ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อ
ไป และน�ำองค์ความรูใ้ หม่ทถี่ กู ต้องไปน�ำเสนอและแบ่งปัน
ให้ผู้อื่นได้รับทราบ รวมไปถึงเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้
อย่างยาวนาน สามารถน�ำมาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ
มาเผชิญหน้า
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation:
E) เป็นขั้นของการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดย
เป็นการประเมินผลทัง้ แบบรายบุคคลและประเมินเป็นกลุม่
3. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
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ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 พบว่า การทดสอบค่าสถิติ t = 19.582, df = 27 ความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและ
หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.50 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 3.47 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
24.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.86 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
4. ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4.1 ผลของการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตาม
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.25 ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบ
ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูป
แบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ล�ำดับที่ 3 คือ ด้านครูผู้สอน และล�ำดับสุดท้ายคือ
ด้านการวัดผลประเมินผล และในการพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าในข้อทีน่ กั เรียนมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ รูปแบบ
การเรียนนี้ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียน
4.2 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์ ท�ำให้ได้รปู แบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ สามารถน�ำไปใช้จดั การเรียนการสอนได้ โดยมีองค์
ประกอบของรู ป แบบจ� ำ นวน 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
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หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่งสนับสนุน เงื่อนไขของ
การน�ำรูปแบบไปใช้ และผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบ โดย
ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทั้งหมด 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมและเร้า
ความสนใจ (Eliciting and Engagement: E) 2) ขั้นเรียน
รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning and Sharing: L) 3)
ขั้นสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Concluding Ideas: C) 4)
ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R) และ 5) ขั้น
ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation: E)

อภิปรายผลการวิจัย

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอด
แทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ เพือ่ ส่งเสริมความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่าเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
นอกจากนั้น รูปแบบยังได้พัฒนาขึ้นจากกระบวนการของ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบระบบ
การสอนของ Banathy, Knirk & Gustafson, Seels,
Glasgow และแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ ADDIE Model ซึ่งน�ำเสนอโดย
Kevin Kruse และผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์แนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบการสอนของ Joyce & Weil (2000); Kibler
(1974) และ กิดานันท์ มลิทอง (2540) ในการพัฒนาองค์
ประกอบของรู ป แบบให้ มี ค วามเหมาะสมและมี ค วาม
สัมพันธ์กันตลอดทั้งระบบ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะมี
ความสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรูข้ องทฤษฎีโซเชีย
ลคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแบบสอดแทรก ซึ่ ง จะเน้ น ให้ ผู ้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเรียนรูด ว ยตนเอง มีปฏิสมั พันธก บั ผูอ นื่ โดยการ
ที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเลน การทํางาน และเรียนรูรว
มกับผูอื่น หรือจากการทํางานกลุม สามารถสรุปและสรา
งองค  ค วามรู  ไ ด  ด  ว ยตนเอง และนํ า สิ่ ง ที่ ไ ด  เ รี ย นรู  ไ ป
ประยุกตใชไดกับการแกปญหาหรือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริง โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการนํา
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
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มาบูรณาการสอดแทรกเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษซึง่ เป็นวิชา
แกน โดยบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละเนือ้ หาสาระ
การเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกัน จั ด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
ลักษณะองค์รวม เพื่อให้เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้
การสืบค้นข้อมูล และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชี
วิตประจําวันได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลาก
หลายและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ�ำนวย
ความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อค้นคว้า
หาค�ำตอบและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่อยากรู้
หรือสงสัยด้วยวิธกี ารต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้ วิเคราะห์
ศึกษาค้นคว้าจนถึงรู้แจ้ง น�ำความรู้ใหม่มาผนวกเข้ากับ
ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่ และเกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ โดยผ่านการ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และบุคคลอื่น ๆ ผนวกเข้ากับ
การน�ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูน้ ไ้ี ด้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกับแนวคิดของ ทิศนา
แขมมณี (2559) ทีส่ รุปไว้วา่ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
โดยค�ำนึงถึงทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำนักเรียน
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของรูป
แบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการประเมิน
พบว่า มีความสอดคล้องในทุกองค์ประกอบ โดยมีคา่ ความ
เหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.20 – 4.60 และมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ4.36 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากนั้น ผู้วิจัยได้น�ำข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ก่อนที่จะน�ำไป
ศึกษาน�ำร่องทดลองใช้กบั นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการ
ศึกษาน�ำร่องทดลองใช้พบว่า สามารถด�ำเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้าน
เนือ้ หาสาระและกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงอาจกล่าวได้
ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกตาม
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมี
แนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนา ได้ผ่านการตรวจ
สอบจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการศึกษาน�ำร่องเพื่อตรวจ
สอบความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติก่อนการน�ำไปใช้จริง
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ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีความ
เหมาะสมและสามารถน�ำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ครบุรี ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนของทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ ที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รียนเป็น
ผู้ลงมือท�ำ แสวงหาความรู้ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง มี
การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งมีฐานการช่วยเหลือและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและ
หาความรู้เพิ่มเติม จนท�ำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความ
รู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียนและผู้เรียนกับครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ ทีเ่ ชือ่ ว่าการเรียนรูเ้ ป็นกระ
บวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในของผูเ้ รียน โดยมีผเู้ รียนเป็นผูส้ ร้าง
ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจเดิมทีม่ มี าก่อน โดยพยายามน�ำความเข้าใจเกีย่ ว
กับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ที่ตนพบเห็นมาสร้างเป็น
โครงสร้างทางปัญญาโดยมีภาษา ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
วัฒนธรรม การเลียนแบบ และการชีแ้ นะหรือการช่วยเหลือ
เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
นอกจากนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะการบูรณาการแบบสอดแทรก ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนทีม่ กี ารผสมผสานเนือ้ หาสาระของศาสตร์ตา่ ง
ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างประสมกลมกลืน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ คิดแก้ปญ
ั หา และแสวงหาความรู้ ก็จะ
ท�ำให้ผู้เรียนได้พัฒนาพหุปัญญา เกิดความรู้ที่หลากหลาย
เป็นการเรียนรูท้ มี่ คี วามหมาย ยัง่ ยืน มีลกั ษณะเป็นองค์รวม
และน�ำไปใช้ในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ และท�ำให้ผู้เรียนมอง
เห็นประโยชน์ของสิง่ ทีเ่ รียนและน�ำไปใช้จริงได้ ดังนัน้ เมือ่
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดในการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอด
แทรกมาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้เนื้อหาการเรียนรู้จากกลุ่มสาระอื่นที่มีความสัมพันธ์
เชือ่ มโยงกัน รวมทัง้ เป็นเรือ่ งทีน่ กั เรียนมีประสบการณ์เดิม
อยู ่ แ ล้ วและสอดคล้องกับ ชีวิตจริง ของผู้เ รียน และจัด
กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้ท�ำกิจกรรมด้วย
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ตนเอง ทัง้ ทีเ่ ป็นกิจกรรมเดีย่ วและกิจกรรมกลุม่ มีฐานการ
ช่วยเหลือผูเ้ รียนและมีแหล่งศึกษาค้นคว้าทีห่ ลากหลาย จึง
ท�ำให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของศาสตร์
ต่าง ๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความมั่นใจ
และมีพฒ
ั นาการทีด่ ใี นการอ่าน มองเห็นประโยชน์ของการ
เรียนภาษาอังกฤษและท�ำให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู
ขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากหลักในการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์ เป็นการเรียนการสอน
ทีผ่ เู้ รียนเรียนรูจ้ ากการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียน
ได้ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้วยตนเอง และได้แลก
เปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถทาง
ปัญญาที่แตกต่างกันไป โดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือ
แนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้น
การน�ำแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็น
แนวคิดในการจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
ความรู้โดยผู้เรียน (Constructivism) มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ ยั ง
เป็นการสอนทีฝ่ กึ ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิด ทัง้ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมไปถึงการมีทักษะในการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์ ความ
สามารถ และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ไปแสวงหา
ความรู้ความจริงจากหัวข้อเรื่องที่ก�ำหนด ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อม ๆ กัน
นอกจากนี้ การน�ำเนื้อหาวิชาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั และสอดคล้องกับชีวติ จริงของ
ผูเ้ รียนมาสอดแทรกในการเรียน ก็จะยิง่ ส่งผลให้ผเู้ รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ได้เรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย เป็นการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังนั้น
จึงพบว่า เมื่อผู้วิจัย ได้น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ไป
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจึงเกิดความพึงพอใจในการเรียน
รู้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการเชื่อมโยงความรู้
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และทักษะระหว่างวิชาต่างๆ จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รู้ที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิต
จริงมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ การทีผ่ เู้ รียนต้องปฏิบตั กิ จิ กรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ จึงก่อให้เกิด
ความภาคภูมใิ จในตนเอง ได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข เกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เกิดเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนและเห็นประโยชน์
ของการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		
1.1 ผู้สอนที่จะน�ำรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นี้ไปใช้ ควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการน�ำรูปแบบ
ไปใช้ให้เข้าใจ และด�ำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของการ
ใช้ นอกจากนั้น ครูควรให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำผู้เรียนทั้งทาง
ด้านวิชาการและด้านสังคม อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดเตรียมฐานการ
ช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน เฝ้าติดตามผู้เรียนในการพัฒนา
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ทักษะที่ใช้ในการด�ำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน ยิง่ ไปกว่านัน้ ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและ
มีเหตุผลในการสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย
		
1.2 ครูผู้สอนควรพิจารณาเลือกเนื้อหา
และกิจกรรมให้มคี วามเหมาะสมกับผูเ้ รียน มีคณ
ุ ค่าส�ำหรับ
การศึกษา อยูใ่ นความสนใจและเหมาะสมกับวัยและระดับ
ชั้นของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ
		
1.3 ครูผู้สอนที่จะน�ำรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้ ควรมีการเตรียมสื่อในด้านนี้ให้
พร้อม เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอก
เหนือจากการบูรณาการแบบสอดแทรก
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