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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
วัสดุรอบตัวเรา และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
A Study of Learning Achievement on Material Learning Unit
and Satisfaction of the Third Grade students
Using Infusion Integrated Instruction
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study learning achievement on Material-learning unit using
infusion integrated instruction, 2) compare pretest and posttest of learning achievement after using infusion
integrated instruction, 3) compare learning achievement after using infusion integrated instruction with 70
percentage criteria, and 4) study the students satisfaction towards teaching and learning of the third grade
students through infusion integrated instruction. The sample was 14 of the third grade students of
Wadmakutthaiyaram School, Pakthongchai district, Nakhon Ratchasima province who studied in the first
semester of academic year 2013. The instruments used for the research and collected data were lesson plans
of infusion integrated instruction, learning achievement test and satisfaction from teaching and learning
questionnaire. After that the research data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and
t-test.
The research revealed that the learning achievement on Material-learning unit of the third grade students,
their pretest showed the average score of 14.43 or at 48.10 percentage and their posttest showed the average
score of 23.21 or at 77.38 percentage which illustrated their average progress score at 8.79 or at 29.29
percentage. The learning achievement showed the higher statistical significance of .05 level and higher than
70 percentage criteria at statistical significance of .05 level after using infusion integrated instruction. The
students’ satisfaction towards teaching and learning of the third grade students through infusion integrated
instruction was “high” level for all 4 parts.
Keywords : Infusion Integrated Instruction, Students Satisfaction
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรก 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวนนักเรียน 14 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ วัสดุ
รอบตัวเรา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.10 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.21 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.38 ซึ่งคะแนน
ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 8.79 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ความพึงพอใจ

บทน�ำ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสังคมโลก ได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหลั่งไหลเข้าสู่ครัวเรือนจน
กลายเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินชีวติ ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว นี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและปั ญ หาต่ า งๆ
เศรษฐกิจอยูใ่ นสภาพวิกฤติ เกิดความผันผวนทางการเมือง
ความเสือ่ มของวัฒนธรรมและศีลธรรม ระบบการศึกษาทีม่ ี
อยู่ไม่มีบทบาทหรือพลังเพียงพอที่จะเตรียมคนและพัฒนา
ศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงได้ จึงต้อง
อาศัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหลักการจัดการ
ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้วยการเน้นการเรียน
รู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้เวลาอย่าง

สร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และประเทศชาติ เปิดโอกาสให้มีการถ่ายโอนการ
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ จากการศึกษาทุกระบบ สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสม
ผสานระหว่างความเป็นไทยและสากล (เบญจมาศ อยู่เป็น
แก้ว. 2548 : 9) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
เน้นให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต เหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียน
มีสว่ นร่วม (Participation) และมีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
ในทุกขั้นตอนของกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ในลักษณะของบูรณาการ (Integration) ทัง้ หลักสูตร เนือ้ หา
องค์ความรู้แขนงต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนเข้า
ด้วยกันจะส่งผลให้เกิดเป็นพัฒนาการทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
development) ในหมู่นักเรียน (อรทัย มูลค�ำ และคณะ.
2543 : 26)
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จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดมกุฎไท
ยาราม และคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มีคะแนนเฉลีย่
ต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และต�่ำกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ก�ำหนดไว้ว่า
นักเรียนต้องมีคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะน�ำการจัดการเรียนรู้บูรณาการมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเนือ่ งจากเป็นการสอนโดยครู
คนเดียวทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ จึงน�ำเอาการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกมาใช้ เพราะสามารถน�ำเนื้อหาที่
มีความสอดคล้องกันมาบูรณาการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
วางแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด�ำเนินการสอน
และประเมินผล ซึ่งจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหาวิชา
และลดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรก
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วย
การเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก

ลักษณะการเชื่อมโยงเป็นองค์รวมมากกว่าการมองปัญหา
เพียงแง่มมุ ใดแง่มมุ หนึง่ และจะใช้สงิ่ ทีส่ งั่ สมเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
และความรูท้ มี่ มี าทัง้ หมดเป็นเครือ่ งตัดสินใจ ซึง่ การท�ำวิจยั
ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบ
สอดแทรก โดยใช้กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เป็นแกน
ใช้กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้า
มาบูรณาการ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการบูรณา
การแบบสอดแทรกนี้ ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีการสอดแทรกเนื้อหา ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาอื่นๆ หรือของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นเข้ามาในการเรียนการสอนเป็นการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยครู
คนเดียว แต่สามารถท�ำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช าหรื อ ระหว่ า งกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
(สุคนธ์ สินธพานนท์. 2550 : 31) สามารถน�ำความรู้ที่ได้
มาเชือ่ มโยงเป็นความคิดรวบยอด และไปใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหา
และลดระยะเวลาในการเรียนการสอน ซึ่งน่าจะท�ำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกริ่นน�ำ
2) ขั้นประสบการณ์ 3) ขั้นสะท้อนความคิด 4) ขั้นทฤษฎี
5) ขั้นน�ำไปใช้ และ 6) ขั้นสรุป (บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2545
: 95-97) และยังได้ท�ำการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ในองค์ประกอบทั้ง
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านวิธี
การเรียน 3) ด้านความรู้ที่ได้รับ และ 4) ด้านบรรยากาศใน
การเรี ย นโดยวิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการ
แบบสอดแทรก (รวิวรรณ แสนเมืองชิน. 2549)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก จะช่วย
ให้มีการถ่ายโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาต่างๆ ได้
อีกทัง้ เป็นวิธกี ารทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมชาติ เนือ่ งจากใน
วิ ถี ชี วิ ต ของคนเรา การแก้ ป ั ญ หาหรื อ สถานการณ์ จ ะมี

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวั ด มกุ ฎ ไทยาราม อ� ำ เภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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		 1.2 กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 14
คน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกหน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบ
ตัวเรา มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
12 ชั่วโมงได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
เท่ากับ 4.23 มีค่าความเหมาะสมระดับมาก
		 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมี
ลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26-0.77 ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.88
		 2.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การ
จัดการเรียนรูข้ อง รวิวรรณ แสนเมืองชิน (2549) ซึง่ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม
20 ข้อ
3. การด�ำเนินการทดลอง
		 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามล�ำดับ
ขั้นตอน ดังนี้
		 3.1 ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา
		 3.2 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้
		 3.3 ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
		 3.4 ตรวจให้ ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แล้วน�ำ
คะแนนไปวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมุติฐาน

		 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคะแนนสอบ ด้วยวิธี
Kolmogorov-Smirnov พบว่ามีการแจกแจงแบบโค้งปกติ
จึงทดสอบโดยการหาค่าที (t-test for one sample)

สรุปผลการวิจัย

1. นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ก่อนการจัดการเรียนรูเ้ ท่ากับ 14.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
48.10 หลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 23.21 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 77.38 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยนักเรียน
มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 8.79 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.29
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุ
รอบตั ว เรา หลั ง ได้ รั บการจั ดการเรี ยนรู ้ บู ร ณาการแบบ
สอดแทรก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. หลั ง ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ บู ร ณาการแบบ
สอดแทรก นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
23.21 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.38 เมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน
10 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 4 คน เมื่อน�ำคะแนนเฉลี่ยไป
เที ย บกั บ เกณฑ์ ร ้ อ ยละ 70 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรก
สู ง กว่ า เกณฑ์ ร ้ อ ยละ 70 อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรก ในภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ 1) ด้านความรู้ที่ได้รับ 2) ด้าน
วิ ธี ก ารเรี ย นโดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ 3) ด้ า น
บรรยากาศในการเรียน และ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามล�ำดับ
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อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ทุกคน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้ แต่เมือ่ เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 นัน้
พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 10 คน ไม่ผ่านเกณฑ์
จ�ำนวน 4 คน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรก เป็นการน�ำเอาเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระอื่นๆ มาสอดแทรกเอาไว้ โดยมีการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ เ ชื่ อ มโยงความรู ้
ความคิด เนื้อหาและประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย
รวมถึง ทักษะต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย โดยผ่าน
การท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมที่นักเรียน
ได้ ป ฏิ บั ติ ด ้ ว ยตนเอง ดั ง ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2544 : 5) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า
การจัดการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมที่ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มี
ชีวติ และไม่มชี วี ติ กับมนุษย์ทตี่ อ้ งอาศัยในการด�ำรงชีวติ การ
อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเน้นให้นักเรียนได้ท�ำงานเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ปัญหาและหาข้อสรุป
ในการท�ำงานร่วมกัน จึงเป็นการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนให้มีความน่าเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นด้ า นเนื้ อ หาวิ ช าสู ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่
ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนที่มีผลการ
เรียนอ่อนในหลายๆ วิชา เรียนรู้ช้า และขาดโรงเรียนบ่อย
ท�ำให้การเรียนรูไ้ ม่ตอ่ เนือ่ ง การส่งงานล่าช้า โดยเฉพาะงาน
ที่มอบหมายเป็นรายบุคคล แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ให้ท�ำเป็น
กลุ่ม ก็จะร่วมมือกับเพื่อนได้ดี มีความกระตือรือร้นในการ
ท�ำงานมากกว่างานรายบุคคล เนื่องจากเพื่อนจะคอยช่วย
เหลือให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำงาน จึงไม่รู้สึกกดดัน และ
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี การวิจยั ในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าการ

จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสอดแทรกสามารถน�ำมาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ นงเยาว์ โสมาบุ ต ร (2546) จิ ต รติ ชั ย
เกษแก้ว (2547) ทับทิม ค�ำเสนา (2547) สุภาวดี เสรีคตกุล
(2547) และรุ่งธิวา ภิญโญศรี (2549) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดย
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก พบว่า
ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมือ่ น�ำไปเทียบ
กั บ เกณฑ์ ที่ ตั้ ง ไว้ ร ้ อ ยละ 70 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ สูงกว่าร้อยละ 70 จากผลการวิจัยที่
ได้กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรกช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
2. จากการสอบถามความพึงพอใจของนัก เรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบ
สอดแทรก ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากด้าน
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 1) ด้านความรู้ที่ได้รับ
2) ด้านวิธีการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้าน
บรรยากาศในการเรียน และ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกเป็นการน�ำเนื้อหาในสาระวิชา
ต่างๆ มาผสมผสานแล้วจัดท�ำเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมเป็นอย่างมาก นักเรียนจึงมีความสนุกสนาน และ
พึ ง พอใจกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการแบบ
สอดแทรกนี้ ซึ่งผลการ วิจัยที่ศึกษาถึงความพึงพอใจจาก
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกนั้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริลักษณ์ ภูมิศิริไพบูลย์ (2550) ดุลยวิทย์
ภูมิมา (2551) และลิขิต พวงประโคน (2552) ที่ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการ
แบบสอดแทรก พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวม หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรก อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
		 1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรก ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ต่อไป เพราะ
การจัดเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมารวมไว้ด้วย
กันจะเกิดผลดีในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน เพราะจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนใน
เนื้อหาแต่ละรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน และช่วยจัดสรร
เวลาทีใ่ ช้ในการสอนได้ดี และเนือ่ งจากเป็นการสอนด้วยครู
เพียงคนเดียว จึงง่ายต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ครู ผู ้ ส อนควรมี เ ทคนิ ค ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
		 1.2 จากผลการใช้แผนการจัดการเรียนรูใ้ นการ
วิจัย พบว่า ในการท�ำกิจกรรมที่เป็นภาคปฏิบัติ ครูผู้สอน
ต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างให้กบั นักเรียน เช่น การท�ำงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
นักเรียน ได้แก่ ของมีคม ครูควรเตรียมให้นักเรียน เพราะ
นักเรียนอาจยังมีความไม่พร้อมในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ใน
การท� ำ กิ จ กรรม ไม่ ส ามารถท� ำ เองได้ หรื อ ท� ำ โดยไม่
ระมัดระวัง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังเป็นการช่วย
ประหยัดเวลาให้นักเรียนสามารถท�ำงานส่งได้ตรงเวลา
ด้วย
		 1.3 ในการจั ด การเรี ย นรู ้ บู ร ณาการแบบ
สอดแทรก ครูต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความพร้อมของนักเรียน ซึ่งครูต้องเข้าใจและพยายาม
หาวิ ธี ก ารที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นที่ ไ ม่ ถ นั ด ใน
การเรียนรู้ เพื่อท�ำให้เกิดสภาวะสมดุลทางการเรียนรู้ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนด้วย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการท�ำงานของ
นักเรียน และปรับปรุง พัฒนาให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์
ที่สูงขึ้น อันจะน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้อย่างสมบูรณ์

		 2.2 ควรมี ก ารบู ร ณาการกั บ กลุ ่ ม สาระการ
เรี ย นรู ้ อื่ น ๆ เช่ น ภาษาอั ง กฤษ หรื อ สาระอื่ น ๆ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกั บยุ คสมั ย และเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ห ลากหลาย
เพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำรงชี วิ ต เกิ ด การเรี ย นรู ้ จ ริ ง จาก
ค�ำศัพท์ที่ได้ใช้ อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน

เอกสารอ้างอิง

จิตรติชัย เกษแก้ว. (2547). ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก
(INFUSION). วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดุลยวิทย์ ภูมมิ า. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิแ์ ละความ
พึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนบูรณาการ
แบบสอดแทรก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ทับทิม ค�ำเสนา. (2547). ผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง การด�ำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
วิธสี อนบูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION).
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
นงเยาว์ โสมาบุตร. (2546). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
สอดแทรก (INFUSION). วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บูรชัย ศิรมิ หาสาคร. (2545ก). แผนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์.

93

94

Ratchaphruek Journal Vol.13 No.1 (January - April 2015)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

เบญจมาศ อยูเ่ ป็นแก้ว. (2548). การสอนแบบบูรณาการ.
กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รวิวรรณ แสนเมืองชิน. (2549). การศึกษาทักษะการคิด
พืน้ ฐานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
(INFUSION) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รุ่งธิวา ภิญโญศรี. (2549). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนบูรณา
การแบบสอดแทรก. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ลิขิต พวงประโคน. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความ
สามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
(2544). การสอนบูรณาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว.

สิริลักษณ์ ภูมิศิริไพบูลย์. (2550). ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
พลเมืองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอน
แบบบูรณาการสอดแทรก. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2550). สุดยอดวิธีสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ไปสู่...การจัดการ
เรียนรูข้ องครูยคุ ใหม่. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
สุภาวดี เสรีคตกุล. (2547). ผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง
สิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนบูรณาการแบบ
สอดแทรก (INFUSION). วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรทัย มูลค�ำ และคณะ. (2543). เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ที พี พริ้น.

