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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2) 
ประเมินคุณภาพของรูปแบบหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก (2.1) การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ก่อนและหลังเรียน (2.2) การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ และ (2.3) ความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและขั้นตอนการจั ดการเรียนการสอนเพื่อน ามา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ระยะที่ 2 เป็นระยะของการทดลองและสอบถามครูผู้สอนสังคมศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 19 คน และกลุ่มควบคุม 18 คน เป็นระยะเว ลา 6 
สัปดาห์ และสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่า

ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองและหลัง
ทดลองด้วยค่าที (Paired-Samples t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ผลการพัฒนารูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็น

ระบบ มี 6 ขั้นตอนการสอน ได้แก่ (1) สร้างความน่าสนใจ (2) ใช้ประสบการณ์และปรับบริบทในการเรียนรู้ (3) สร้างความ
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ชัดเจนทางความคิด (4) ตรวจสอบทบทวนความคิด (5) ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงร่างความคิด และ (6) ตรวจประเมินงาน
เพื่อปรับปรุง 

(2) ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า 

(2.1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของกลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(2.2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(2.3) ครูผู้สอนสังคมศึกษามีความพึงพอใจและคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการ
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบตามแนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก สามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ: หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทฤษฎีไตรอาร์ขิก การคิดอย่างเป็นระบบ 

Abstract 
The objectives of this research were. 

1. Develop the social studies integrated unit plan based on Triarchic theory for developing systematic 
thinking of secondary school students.  

2. Test its effectiveness by  
2.1 to compare the systematic thinking abilities of the experimental group students before 

and after learning.   
2.2 to compare the systematic thinking abilities between the experimental group students 

and the control group students.  
2.3 to explore the satisfaction and opinions of the social studies teachers about the social 

studies integrated unit plan based on Triarchic theory. 
The study had two phases as follows. 

Phase 1 analyzed related data and developed them into a teaching model. 
Phase 2 evaluated the teaching model. 
The experimental samples were 2 groups: 19 students in experimental group and 18 students in 

control group for a period of 6 weeks. Query the satisfaction and opinions from 24 social studies 

teachers.  The data were analyzed by using the percentage, the arithmetic mean ( ̅), standard deviation 
(S.D. ), T-test ( Paired-Samples T-test ) and descriptive analysis.   
The results of the study were as follows :   

1. The developed teaching model consisted of the Triarchic theory to develop systematic thinking, 
The 6 steps were (1) create interest (2) use experience and adapt the context in learning (3) create 
thinking clarity (4) inspect and revise ideas (5) start  to consider the thinking structure diagram and (6) 
inspect and evaluate the working practice in order to improve.   



 

 

2. The result of the evaluated the teaching model found that: 
2.1 Systematic thinking ability of the experimental group students was higher than before 

the experiment are statistically significant at 0.05 level. 
2.2 Systematic thinking ability of the experimental group students after experiment was 

higher than the control group students are statistically significant at 0.05 level. 
2.3 The social studies teacher was satisfied and commented that the activity of teaching 

should follow the manner of the teaching model consisting of the Triarchic theory, this will develop the 
systematic thinking of the students as well.   

Keywords: Integrated Unit Plan, Triarchic Theory, Systematic Thinking 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นให้ผู้เรียนมีความส าคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การ

เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริง ฝึกปฏิบัติ ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) 

ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถือว่าเป็นระดับที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นระดับการศึกษาที่จัดเตรียมเยาวชนของชาติ

ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลในสังคมที่มีศักยภาพ อาจกล่าวได้ว่า 

เยาวชนในวัยดังกล่าวเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใ หญ่ และยังเป็นวัยที่ก าลังก้าวสู่

ตลาดแรงงานของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้และ

ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการด าเนิน

ชีวิตในสังคมได้อย่างดี ตลอดจนสามารถประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539)  

ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การด ารงชีวิตและ

กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์ในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึ งต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนให้เข้ากับ

สภาพการณ์ในอนาคตด้วยการพัฒนาสมรรถภาพของคนใน 3 ด้าน คือ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างมี

ยุทธศาสตร์ และปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และด้วยการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้สนองจุดเน้น 3 ด้านดังกล่าว จะต้องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ

กระบวนการ (ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541: 1 อ้างในสุรีรัตน์ ไชยสุริยา, 2543) 

ปัจจุบันนักจิตวิทยาการศึกษาและนักการศึกษาพยายามที่จะค้นหาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆเพื่อพัฒนา

กระบวนการคิดของมนุษย์ แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจสามารถน ามาพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบได้ชัดเจนคือ แนวคิดของ 

Sternberg (1985) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้น าเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญาของมนุษย์ เรียกว่า “ทฤษฎี

ไตรอาร์ขิก” (Triarchic theory) เป็นทฤษฎีที่เน้นการน าหลักการแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการคิด เช่น การน า

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปอธิบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้น  จะต้องสร้างระบบความคิดให้มีความชัดเจนเสียก่อน 



 

 

เครื่องมือที่จะน ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องดังกล่าวคือ เทคนิคระดมสมอง (brainstorming technique) และเทคนิคผังความคิด 

(mindmapping technique) เป็นการจัดกลุ่ม จัดระบบ เชื่อมโยงความคิด ท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ 

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์และชัดเจน เมื่อท าเทคนิคทั้งสองมาใช้ด้วยกันก็จะยิ่งส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบและการคิด

สร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น  

จากแนวคิดและเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบสามารถส่งเสริมให้การจัดการศึกษา

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ จึงนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการคิดอย่างเป็น

ระบบให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และศึกษาผลจากการน าไปทดลองใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทดลองกับกลุ่มประชากรซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ (นพคุณ นิศามณี, 2549) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ด้าน คือ (1) การคิด

อย่างมีหลักการ (2) คิดอย่างมีเหตุผล (3) คิดอย่างมีการจัดระเบียบ (4) คิดอย่างมีรูปแบบ (5) คิดอย่างมีกรอบ และ (6) คิด

อย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อน ามาพัฒนาให้แก่ผู้เรียนโดยผ่านขั้นตอนการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มี 6 ขั้นตอน ดังจะได้กล่าวต่อไป 

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบทั้ง 6 ด้านนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องพัฒนาทักษะผูเ้รียนในด้านต่างๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การ

คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก 

2.2.1 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ก่อนและหลังเรียน 

2.2.2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน

สังคมศึกษาโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 



 

 

2.2.3 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีไตรอาร์ขิก (Triarchic theory) เป็นแนวคิดที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความคิดของผู้เรียนในการวาง

แผนการท างานและจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ น ามาสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้ออกมาเป็นข้อความรู้ใหม่เพื่อจะได้สร้างสรรค์

ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการประยุกต์

ข้อมูลที่มีอยู่ออกมาเป็นชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ (Sternberg, 1985)  

 เทคนิคการระดมสมอง (brainstorming technique) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดอย่างอิสระ 

หลากหลาย และไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ตัดสินความคิดของผู้เรียนจนกว่าการระดมสมองจะเสร็จสิ้น จึงน าความคิดเหล่านั้น

มาประเมิน ปรับปรุง ตกแต่ง และผสมผสานเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดให้มากที่สุดในช่วงเวลา

จ ากัด (Osborn, 1957 ; Rawlinson, 1988)  

 เทคนิคผังความคิด (mindmapping technique) เป็นการจัดกลุ่ม จัดระบบเชื่อมโยงความคิด ซึ่งได้รับการ

ออกแบบให้สอดคล้องกับการท างานและความต้องการของสมอง ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่สามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้

เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์และแจ่มแจ้งชัดเจน อันเป็นการท างานร่วมมือกันของสมองซีกซ้ายและซีก

ขวาในการเชื่อมโยง ต่อ ผูกข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน (Buzan, 1991 ; Wycoff, 1991) 

 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์

ขิก จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะเน้นการฝึกทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 3 ด้านตามแนวคิด

ทฤษฎีไตรอาร์ขิก ของ Sternberg คือ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดประยุกต์ โดยผ่านขั้นตอน

การสอน 6 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 สร้างความน่าสนใจ 

- แจ้งจุดประสงค์การเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

- ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและความน่าสนใจ ประโยชน์ที่จะได้รับของหน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 ใช้ประสบการณ์และปรับบริบทในการเรียนรู ้

- เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด 

- ตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายโดยเน้นการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่จะเรียนกับประสบการณ์ของตนเอง

ให้มากที่สุด 

- น าความคิดของผู้เรียนมาประมวลเพื่อปรับฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนให้เท่ากันก่อนเริ่มกิจกรรมในขั้นต่อไป 

ขั้นที่ 3 สร้างความชัดเจนทางความคิด 

- ตั้งประเด็นปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองโดยอาศัยหลักวิชาที่ได้ศึกษาอย่างเป็นล าดับ

ชัดเจน ตามแนวทางของ Sternberg คือการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์  

- สอนให้ผู้เรียนรู้จักการจัดล าดับทางความคิดก่อนลงมือเขียนเป็นโครงร่างความคิดที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน โดย

ใช้เทคนิคผังความคิดเป็นส าคัญ 



 

 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด 

- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อผลัดกันตรวจสอบแผนผังโครงร่างความคิด 

แสดงความคิดเห็น และแนะน าความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการระดมสมองเป็นส าคัญ 

- ผู้สอนช่วยให้ค าแนะน าแก้ไขกรณีที่พบว่าแผนผังโครงร่างนั้นยังมีข้อบกพร่อง 

- ผู้สอนเสนอความคิดที่ท้าทายให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงร่างความคิด 

- ให้ผู้เรียนได้ด าเนินการเขียนวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องที่ตนได้รับมอบหมาย หรือผลงานของตนตามโครงร่างแผนผัง

ความคิดที่สร้างขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอนพร้อมอธิบายเหตุผลโดยใช้หลักวิชาการที่ได้ศึกษา ตั้งแต่ขั้นปัญหาจนกระทั่งผลจาก

การแก้ปัญหาแล้ว และบันทึกลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้ 

- น าเสนอข้อมูลดังกล่าวในชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนได้อภิปรายหรือเสนอแนวทางอื่น ผู้สอนและเพื่อนให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้เรียนในรายที่มีปัญหาด้านการคิดตามสมควร โดยใช้เทคนิคการระดมสมองเป็นส าคัญ 

ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินงานเพื่อปรับปรุง 

- ผู้สอนตรวจประเมินผลงานของผู้เรียนและให้ค าแนะน า ติชม เพื่อการปรับปรุงการท างานของผู้เรียนในคร้ังต่อไป 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 

4.1 การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4.2 การออกแบบการวิจัย 

4.3 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.5 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปผลการวิจัย 

 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้

แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

หลักการของแนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก ได้แก ่

(1) หลักการวางแผนความคิด  

(2) หลักการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงประยุกต์  

(3) หลักการสร้างสรรค์ผลงาน  

(4)  หลักการถ่ายโยงการเรียนรู ้ 

น าไปสู่ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนมี 

6 ขั้นตอน (ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น) 



 

 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่

พัฒนาขึ้น 

5.2.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของกลุ่มทดลอง (experimental group) 

ภายหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.97 

5.2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของกลุ่มทดลอง (experimental group) ที่

ได้รับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดย

ใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ สูงกว่ากลุ่มควบคุม (control group) ที่ได้รับการจัดการเรียนการ

สอนสังคมศึกษาโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.2.3 ครูผู้สอนสังคมศึกษามีความพึงพอใจและคิดเห็นร่วมไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามขั้นตอนการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก สามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็น

ระบบแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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