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ค าน า 

 
 หนังสือ “การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Integration)”  เล่มนี้  เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือน าเสนอ            
แนวคิดและหลักการในการบูรณาการ Concept ที่น าไปสู่การจัด             
การเรียนรู้แบบบูรณาการเ พ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์              
และนวัตกรรมของผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน  
 เนื้อหาสาระที่น าเสนอ ผู้เขียนได้ประมวลและสังเคราะห์
ประสบการณ์การโค้ชผู้สอนในสถานศึกษามาเป็นแนวคิดและหลักการ
ของการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถน าไปปรับใช้                   
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม 
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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การบูรณาการเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Integration) 

 

1. บทน า 
 
 การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integration) เป็น
จุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ในโลกยุค Disruptive Technology              
ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถน าความรู้ Hard skills 
Soft skill มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหา             
และพัฒนาสังคมได้  
 
 การจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จดังกล่าว 
คือ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้หรือ concept ต่างๆ 
แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ 
 
 

2. ความหมายของ Concept 
 
 Concept แปลว่า มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด คือ         
ภ า พ ค ว า ม คิ ด ใ น ส ม อ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง 
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(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555 หน้า 106) โดยเมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นแล้วจะเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น ถ้าเรากล่าวถึงดอกไม้ ทุกคนจะเกิดภาพ           
ในสมองว่าเป็นดอกไม้อะไรก็ได้ บางคนอาจเกิดภาพดอกกุหลาบ              
บางคนอาจเกิดภาพดอกบัว ซึ่งภาพดอกไม้ในสมองของแต่ละคน            
จะมีลักษณะร่วมกัน คือ กลีบดอก เกสร และก้านดอก เป็นต้น  
 
 นอกจากนี้ concept ยังหมายถึงองค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อีกด้วย เช่น Concept ของสิ่งมีชีวิต หรือ Concept ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 
 การเรียนรู้ในระดับท่ีเป็น Concept จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียน
อย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ Concept ไปสู่
สถานการณ์ต่างๆ การเชื่อมโยง Concept หนึ่งกับ Concept อ่ืนๆ  
เป็นรากฐานส าคัญของทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน  
 
 การเรียนรู้ที่ เน้นเนื้อหา (Content based) โดยไม่ เน้น 
Concept จะส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใดๆ ได้ 
เพราะไม่สามารถประยุกต์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ได้ เนื่องจาก                   
ผู้เรียนมีความรู้แบบแยกส่วน  
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3. ความหมายของการบรูณาการ 
 
 การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสมผสาน        
องค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและเป็น
ระบบ ช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  Concept ในลักษณะที่
เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ตอบสนองธรรมชาติ ความต้องการ          
และความสนใจของผู้เรียน  
 
 การบูรณาการ Concept เป็นการน าสาระส าคัญ หรือ                 
Main concept ขององค์ความรู้ต่างๆ มาผสมผสานกัน และน าไปสู่
การจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)  
 
 ผู้สอนน า Concept หรือองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกัน             
แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนน าองค์ความรู้ เหล่านั้น                    
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
ผู้ เรียนเกิด Concept ที่เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมี
ความหมายและกระตือรือร้น  
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 การบูรณาการ Concept แสดงภาพประกอบให้ง่ายต่อการ           
ท าความเข้าใจดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 ลักษณะการเรียนรู้แบบแยกส่วน เชื่อมโยง และบูรณาการ 

1 concept 

2 concept 

เรียนแบบแยกส่วน 

ยังแยกส่วนอยู่ 

2 concept เรียนแบบเชื่อมโยง 

2 concept เรียนแบบบูรณาการ 
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4. หลักการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
 
 1. การบูรณาการ concept ควรน า concept ที่สามารถน า
บูรณาการกันได้อย่างมีความหมาย ซึ่ง Concept บางอย่างอาจจะ
น ามาบูรณาการกันได้ล าบากในบริบทของการจัดการเรียนรู้บางบริบท 
ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้ไม่ราบรื่น ติดขัด Concept ที่บูรณาการกัน
อย่างลงตัวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและคงทน 
 
 2 .  การบู รณาการที่ ล งตั ว  ควรตอบสนองธรรมชาติ                 
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การบูรณาการที่ลงตัว                 
จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีความกระตือรือร้น (Active 
learning) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3. การบูรณาการจะประสบความส าเร็จ เมื่อผู้สอน วิเคราะห์
ธรรมชาติของ concept ที่จะน ามาบูรณาการ และเลือก Concept 
มาบูรณาการอย่างเหมาะสม เนื่องจาก Concept    มีหลายประเภท              
แต่ละประเภทมีธรรมชาติไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้ว Concept               
ทีเ่ป็นประเภทเดียวกันหรือมีธรรมชาติเหมือนกันจะบูรณาการกันได้ง่าย 
(รายละเอียดประเภทของ Concept ศึกษาได้จากหนังสือของผู้เขียน 
เรื่อง การโค้ชท่ีเน้น Concept )  
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 4. การบูรณาการ Concept ใดๆ ควรค านึงถึงความเป็นไปได้
ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง บางครั้งผู้สอนอาจจะออกแบบ
การบูรณาการ Concept ไว้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ออกแบบไว้นั้นมีความ
ซับซ้อนมากเกินไป หรือยากเกินความสามารถของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
ไม่สามารถเรียนรู้ Concept ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 
 5. การบูรณาการ Concept ที่ดี ควรมีความกระชับ ไม่พร่ามัว
มีจุดเน้นของสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด Deep learning  
 
 

5. หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มี Growth Mindset โดยให้ผู้เรียนตอบ
ค าถามตนเอง ว่าต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร หรืออยากท าอะไรให้
ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก Growth Mindset เป็นปัจจัยเบื้องต้น
ที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด Concept เชิงบูรณาการ และ
ควรมีกิจกรรมในลักษณะที่เป็น Project work ให้ผู้เรียนน า Concept 
หลายๆ Concept มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามความ
สนใจของผู้เรียน 



7 
 
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีลักษณะเปิด (Open space) คือ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ความสามารถหรือศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ ไม่ปิดกั้นจินตนาการสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 
 4. กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสร้างแนวคิด (Idea) 
ในการน า Concept ที่เรียนมาออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม            
ตามความสนใจ 
  
 5. ผู้สอนมีบทบาทในการโค้ชผู้เรียนให้ใช้ศักยภาพในการ
เรียนรู้มากที่สุด ชี้แนะ ให้ข้อเสนอแนะ และ ให้ข้อมูลย้อนกลับ                 
เชิ งสร้ างสรรค์  (Creative feedback) ให้ผู้ เ รี ยนพัฒนาตนเอง                 
อย่างต่อเนื่อง  
 
 

6. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
 
 ขั้นที่ 1 ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 
ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายที่ต้องการประสบความส าเร็จ  
ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้  (Ownership) 
เสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ใช้เป้าหมายในการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ              
ดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา 
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 ขั้นที่ 2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเป็น Project – based learning, 
Problem – based learning, Creative – based learning, 
Research – based Learning และการ เ รี ยนรู้ ใ นลั กษณะ อ่ืนๆ           
ที่ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์                
ตามแนวทาง Active learning ผู้เรียนสามารถบูรณาการ Concept 
ต่างๆ เข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 ขั้นที่ 3 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ของตนเอง
ด้วยความกระตือรือร้น มี Growth Mindset มีวินัยในตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning style) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องก ากับติดตาม (Monitor) 
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู้ของตนเอง และรายงานต่อผู้สอน            
อย่างต่อเนื่องในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  ส าหรับผู้สอนท าหน้าที่โค้ช ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
ชี้แนะ ให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้  และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง แทนการออกค าสั่งหรือก าหนดเส้นทาง              
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องคิดอะไร  
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  นอกจากนี้ผู้สอนยังมีหน้าที่อ านวยความสะดวก           
ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน (Facilitator) ประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์             
ต่อผู้เรียนตามสภาพจริง (Authentic Creative Feedback) 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้เรียนประเมินตนเอง (Self - assessment) 
เกี่ยวกับ Concept ที่ได้ เรียนรู้  ทักษะที่ เกิดการพัฒนา ตลอดจน
สมรรถนะและคุณลักษณะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
สะท้อนคิด  (Reflection)  และถอดบทเรี ยน (Lesson learned) 
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่  5 ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์             
ในลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับสรุปผลการเรียนรู้ (Summative 
feedback)  ให้ข้อมูล เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ผู้ เ รี ยนท า ได้ดี  สิ่ งที่ ประสบ
ความส าเร็จ และสิ่งที่ผู้ เรียน  ควรปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ          
แนวทางการพัฒนาตนเองให้กับผู้เรียนรายบุคคล (Individualize 
feedback for improvement) 
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7. บทสรุป 
 
 การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integration) เป็น
สิ่งท้าทายความสามารถของผู้สอนในการที่จะน า concept ตั้งแต่             
2 concept ขึ้นไปมาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และน าไป
จัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้                 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ป้อนความรู้ มาเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าถึง              
องค์ความรู้  เกิด Deep learning และทักษะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 
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 การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integration)  
เป็นจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ 

ในโลกยุค Disruptive Technology               


