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ช่ือเร่ือง   การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม      
เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) 

ช่ือผู้วจัิย        อรอนงค ์ แกว้เกิด  
ปีการศึกษา     2560 

 
บทคดัย่อ 

 
การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      

เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 2) พฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่า
ตะเภา)ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 3) ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง 
ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)  และ 4) ประเมินผลแผนการจดัการเรียนรู้
บูรณาการแบบสอดแทรก  เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา)ใชรู้ปแบบวิจยั 
R&D ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอน ท่ี 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่ีน ามาบูรณาการ
แบบสอดแทรก แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัในประเทศ งานวจิยัในต่างประเทศ ขอ้มูลนกัเรียน และการ
สนทนากลุ่มกบันกัเรียน ครู และผูป้กครอง 2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บา้นท่าตะเภา) ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ชีวิตและส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ จ  านวน 30 คน และ 3) ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ี
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สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
จ านวน  5  คน 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development) : การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ไดด้ าเนินการ 
ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัได้น าแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกท่ีสร้างข้ึน ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหา ใช้ดุลยพินิจเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC)และปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ไปทดลองสอนกับกลุ่ม
ทดลอง (แบบรายบุคคล, แบบกลุ่มเล็กและ แบบภาคสนาม) และปรับปรุงแกไ้ข 

3.  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นตอนท่ี  3  การวจิยั (Research) : การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  

การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพ และ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน  32 คน ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบหน่ึง
กลุ่มสอบก่อนสอบหลงั(One  Group  Pretest and  Posttest  Design) ก่อนเรียน ท าการทดสอบดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาระหว่างเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
การจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก หลังเรียนทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหา น าผลคะแนนท่ีได้มาหาค่า T-Test และหลังจากนั้ นประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก น าผลคะแนนท่ีได้มา
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  เพื่อหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงการใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลความคงทนของนักเรียน หลงัจากเรียนด้วย
แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ผา่นไป 14 วนั โดยใช้กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน  32 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนทดลองใน
ขั้นตอนท่ี 3 ก่อนเรียนท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาระหว่าง
เรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก หลงัเรียน
ทดสอบด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา น าผลคะแนนท่ีได้มาหาค่า T-Test  
หลงัจากนั้นประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการ
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แบบสอดแทรก เร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) น าผลคะแนนท่ีได้มา
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ขอ้มูลพื้นฐาน 

1.1  ด้านหลกัสูตร  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นหลกัสูตรท่ี
ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หา
ความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่ม
สาระท่ีมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เป็นวิชาท่ีช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดล้อม การ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันานกัเรียน
ใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ   

1.2  ดา้นนักเรียน  นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์การเรียน เบ่ือ
หน่ายท่ีจะเรียน ท าใหน้กัเรียนไม่อยากจะเรียน ประกอบกบั นกัเรียนไม่เขา้ใจในวชิาท่ีเรียนมาตั้งแต่
แรก จึงท าให้ไม่ชอบเรียน อีกทั้งนกัเรียนส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มของครอบครัวท่ีตอ้งหาเชา้กิน
ค ่า ไม่ไดรั้บการดูแลจากผูป้กครองเท่าท่ีควร จึงส่งผลท าให้นกัเรียนไม่ค่อยอยากจะมาโรงเรียน มี
อยา่งอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่มาเขา้เรียน ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  

1.3  ดา้นครูผูส้อน  ครูเนน้การสอนเน้ือหาเป็นส าคญั และใชก้ารบรรยายเป็น         
ส่วนใหญ่ ครูไม่เนน้กระบวนการใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง ครูไม่เขา้ใจวธีิการสอนแบบต่างๆ ครูตอ้ง
รับผดิชอบงานอ่ืนๆ จ านวนมาก  จึงท าใหมี้เวลาส าหรับเตรียมการสอนนอ้ยลง 

1.4  จากทางสังคม อิทธิพลของโทรทศัน์ วทิยุ รวมถึงสภาพแวดลอ้มของครอบครัว และ
ชุมชนเป็นแหล่งส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตท่ีผิด ท าให้เด็กไม่สนใจการเรียน เด็กเกิดการเอา
อยา่งการกระท าท่ีผดิๆ 

1.5  สภาพท่ีตั้งของชุมชน และสภาพพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ 
ดอ้ยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีไม่เอ้ืออ านวยเท่าท่ีควร ส่งผลท าให้นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ไม่
เห็นความส าคญัของการศึกษาเล่าเรียน 

2. แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม เพือ่
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) มีค่าประสิทธิภาพ 80.96/86.17 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ หลังการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการ
เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวิตและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เร่ือง ชีวิตและส่ิงแวดล้อม ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บา้นท่าตะเภา) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


