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บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพผานเกณฑ2. เพ่ือศึกษาคาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการแบบสหวิทยาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุมตัวอยางท่ีใช
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2563 จำนวน 64 คน ซ่ึงไดมาจากการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสห

วิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) จำนวน 3 แผน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหผล ไดแก
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูE1/E2 และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Consistency)

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพอยูท่ี 90.27/91.70 ซ่ึงผานเกณฑท่ีกำหนด และมีคาดัชนีความสอดคลองของ
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ อยูระดับมากกวา 0.50 แสดงวาทุกลำดับข้ันสามารถนำไปใชสอนไดจริง

คำสำคัญ : กิจกรรมเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ, กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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ABSTRACT
This research the objective of this study 1) To develop learning activities an integrated interdisciplinary for



students in grade 5 at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University Effectively passed the
criteria. 2) To study the consistency index of the interdisciplinary integrated learning management plan. of students
in grade 5 at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. A sample group of students in grade
5 of Suan Sunandha Rajabhat Rajabhat University Demonstration School, Academic Year 2020, consisted of 64
people, by purposive sampling. The research instrument consisted of an integrated interdisciplinary learning
management plan using the Engineering Design Process, 3 lesson plans. Statistics used to analyze the results: The
effectiveness of the learning management plan (E1/E2) and Index of Consistency (IOC)

The results showed that Development of learning activities an integrated interdisciplinary for students in

grade 5 at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University The efficiency was at 90.27/91.70,
which passed the specified criteria. and has the consistency index of the interdisciplinary integrated learning
management  plan at a level greater than 0.50
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บทนำ/ Introduction

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ

และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะ
ท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัย
รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอด ชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  (พ.
ศ.2561 - 2580)

จากยุทธศาสตรชาติขางตน การศึกษาถือเปนเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางย่ังยืนเนนการพัฒนาดาน

ศักยภาพของมนุษยในสังคมใหเกิดความรู ทักษะ กระบวนการในการดำเนินชีวิต และสามารถชวยพัฒนาสังคม ประเทศชาติไดอยาง
ย่ังยืน ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีกอใหเกิดดุลภาพระหวางการกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแข็งทางสังคม
ท้ังน้ีเพ่ือความอยูดีมีสุขของมนุษยในสังคมปจจุบันและอนาคต ดังน้ันการศึกษาเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงเก่ียวของกับการสงเสริมดาน
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และกระบวนการ (Process) ของคนในสังคม จึงถือเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน (อำไพ หรคุณารักษ, 2552)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ 2553 ในหมวด 4 มาตรา 22 กลาวถึงการจัด การ

ศึกษาวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน มีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ีในมาตรา 23 กำหนดใหการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และการบูรณาการ
ตามความเหมาะสมในแตละระดับการศึกษาซ่ึงเช่ือมโยงกับ มาตรา 24 (4) ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัด
กระบวนการเรียนการสอนแกผูเรียนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดี

งามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในมาตราท่ีไดกลาวขางตน มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญและยึดหลักการ บูรณาการ
(Integration) ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังน้ีการจัดการศึกษามีจุดมุงหมายหลักใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังน้ันการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการจึงมีสวนชวยพัฒนาใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการบูรณาการความรูกับการดำรงชีวิตอยางสมดุล (ฝายวิชาการ
เทคโนโลยีสยาม, 2550)

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนส่ิงสำคัญในการพัฒนาผูเรียนทำใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริงจากการปฏิบัติจริง มี

ประสบการณในการดำเนินงาน สะทอนภาพระหวางความเปนจริงและในบทเรียน สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ ความ
สัมพันธระหวางวิชากับการปฏิบัติจริง และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได ดังแนวความคิด ของ จอหน ล็อค (John Locks)  นัก



ปรัชญาชาวอังกฤษท่ีไดช้ีใหเห็นความจริงวา เด็กสนใจเฉพาะส่ิงจำเปน และใชไดบอยในชีวิตเพราะเด็กไมมีเวลาและกำลังพอท่ี จะ เรียนรู
ทุกส่ิงทุกอยางได จะตองเลือกสอนเฉพาะส่ิงท่ีจำเปนท่ีสามารถใชประโยชนในการดำรงชีวิตได(John Dewey, 1959) โดยผูวิจัย ไดเลือก
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ เปนการจัดการเรียนรูท่ีผูสอนหลายคนหลายกลุมสาระ ระดม ความคิดรวม
กัน โดยกิจกรรมมีการเช่ือมโยงความสัมพันธของทุกวิชา เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นความสอดคลองกัน ในการจัดการเรียนรูแบบ น้ีครูผูสอนใน
วิชาเก่ียวของตองทำงานรวมกัน โดยพิจารณาเน้ือหาหรือตัวช้ีวัดท่ีตรงกันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาของ ตนเองโดยให
เช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนผานเน้ือหาหรือตัวช้ีวัดน้ัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557) แลวจัดทำ หนวยการ
เรียรูแบบสหวิทยาการข้ึน โดยนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง จากประสบการณท่ีเปนจริงในชีวิตประจำวัน และเนน
การสงเสริมทักษะการแกปญหา (Museum of Science, 2007) เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ กระบวนการในการ ดำเนินชีวิต
ตามแนวยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
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วัตถุประสงคของการวิจัย/ Objective(s)

1. เพ่ือศึกษาคาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระเบียบวิธีวิจัย/ Methodology

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-experimental design) แบบ One-Shot Case Study โดย

เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Creswell & Creswell, 2018) โดยใชการคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาประสิทธิภาพ (E1/E2)
ของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ท่ีใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process)  1. กลุม
เปาหมาย

1.1 กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนัน ทา ปการศึกษา 2563 จำนวน 64 คน

1.2 กลุมเปาหมายยอยในการวิจัยคร้ังน้ี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎรภักดีวิทยา)

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 44 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 2. เคร่ืองมือ
การวิจัย

ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) จำนวน 3 แผน และแบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ แบบ
สหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหผล ไดแก
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู E1/E2 และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Consistency)

1. แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design

Process) จำนวน 3 แผนดังน้ี

- แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 : แรงบันดาลใจจากดวงดาว เร่ือง แบบจำลองดวงดาว (Star & Planet

Modeling) จำนวน 8 ช่ัวโมง

- แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 5 : นวัตกรรมอัจฉริยะ เร่ือง รถบรรทุกสินคา (Cargo truck) จำนวน 5 ช่ัวโมง

- แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 หนวยการเรียนรูท่ี 6 : ส่ือพูดได เร่ือง เคร่ืองดนตรีหรรษา (Instrument) จำนวน 8 ช่ัวโมง เปน กิจกรรมการ
เรียนรูท่ีบูรณาการสหวิทยาการท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู

2. แบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

(Engineering Design Process) โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี

- ตอนท่ี 1 มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 3 ระดับ ซ่ึงตัวเลขแตละคาแสดงความหมายท่ีแตกตางกัน คือ + 1  หมาย

ถึง มีความเหมาะสม, 0 หมายถึง ไมแนใจ และ – 1 หมายถึง ไมมีความเหมาะสมแกไขปรับปรุง ตามท่ีโชติกา ภาษีผล (2558: 97)  -
ตอนท่ี 2 เปนสวนของการเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม



(Engineering Design Process) ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 แบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(Engineering Design Process)

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบประเมินความสอดคลองตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี

3.1.1 ผูวิจัยเสนอแบบประเมินความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน

3.1.2 ผูวิจัยนำแบบประเมินความสอดคลองจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญมาพิจาณาแปลผล

3.1.3 ผูวิจัยแกไขพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามท่ีผูเช่ียวชาญแนะนำ
3.1.4 ผูวิจัยนำกิจกรรมการเรียนรูท่ีปรับปรุงสมบูรณแลวไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายยอย
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3.2 แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design
Process)

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใช

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี

3.2.1. ผูวิจัยนำกิจกรรมการเรียนรูท่ีออกแบบไปทดลองใชกับกลุมท่ีศึกษา

3.2.2. ผูวิจัยเก็บขอมูลประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูระหวางเรียน ผานการตรวจใหคะแนนใบกิจกรรมจาก
แผนการจัดการเรียนรูท้ัง 3 แผน

3.2.3. ผูวิจัยนำขอมูลมาคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู (E1)

3.2.4. หลังจากกลุมเปาหมายยอยผานการจัดกิจกรรมเรียนรูครบท้ัง 3 แผนแลว ผูวิจัยเก็บขอมูลประสิทธิภาพหลัง
เรียนโดยใชแบบวัดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21

3.2.5. ผูวิจัยนำขอมูลมาคำนวณหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิหลังผานการจัดการเรียนรู (E2)

ผลการวิจัย/Results
1. คาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ

ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ท่ีใชกระบวนการ ออก

แบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ

ตารางท่ี 1 คาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หนวยการ เรียน

รูท่ี 4 : แรงบันดาลใจจากดวงดาว, แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 5 : นวัตกรรมอัจฉริยะและแผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3

หนวยการเรียนรูท่ี 6 : ส่ือพูดได

รายการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู คาเฉล่ีย IOC การพิจารณา 1. สาระสำคัญ P1 P2 P3

1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสำคัญ

กับ จุดประสงคการเรียนรู (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและ

เน้ือหา)

1 1 1 สอดคลอง

2. จุดประสงค P1 P2 P3

2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงค

(ผล การเรียนรูท่ีคาดหวัง) การเรียนรูกับเน้ือหา

2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับการ

จัด กิจกรรมการเรียนรูและการประเมิน



1 0.67 0.67 สอดคลอง 0.67 0.67 0.67 สอดคลอง

3. เน้ือหา P1 P2 P3

3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเน้ือหากับจุด

ประสงค การเรียนรู (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง)

3.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของเน้ือหากับสาระ

และ มาตรฐานการเรียนรู

1 1 0.67 สอดคลอง 1 1 1 สอดคลอง
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รายการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู คาเฉล่ีย IOC การพิจารณา 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู P1

P2 P3

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู กับจุดประสงคการเรียนรู

(ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง)

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู กับเน้ือหา

4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู กับการประเมินผล

1 1 1 สอดคลอง

1 0.67 0.67 สอดคลอง 1 1 1 สอดคลอง

5. การประเมินผล P1 P2 P3

5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ

จุดประสงคการเรียนรู

(ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง)

5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

หมายเหตุ: P1 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 :

แรงบันดาลใจจากดวงดาว  P2 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หนวย

การเรียนรูท่ี 5 : นวัตกรรมอัจฉริยะ  P3 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3

หนวยการเรียนรูท่ี 6 : ส่ือพูดได

1 1 1 สอดคลอง 0.67 0.67 0.67 สอดคลอง

ผลการวิจัยพบวา คาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 5 ท่ีเรียนตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการท่ีใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design

Process) พบวาทุกลำดับข้ันมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระดับมากกวา 0.50 แสดงวากิจกรรมการจัดการเรียนรูสามารถนำไปใชสอนได

จริง

2. ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ

ตารางท่ี2 รอยละคาเฉล่ีย คะแนนระหวางเรียน จากการประเมิน ใบกิจกรรม และความสำเร็จของช้ินงาน และจากการทดสอบวัด ทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design  Process)

คะแนนระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย E1 คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย



E2 E1/E2 P1 P2 P3

60

18.06 17.58 18.52 90.27 10 9.17 91.70 90.27/91.70 54.16

หมายเหตุ: P1 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 : แรงบันดาลใจจากดวงดาว

P2 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 5 : นวัตกรรมอัจฉริยะ  P3 หมายถึง

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 หนวยการเรียนรูท่ี 6 : ส่ือพูดได
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จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design

Process) ท้ัง 3 แผนการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียจากการประเมินใบกิจกรรม และความสำเร็จของช้ินงาน เทากับคะแนน 54.16 จาก

คะแนนเต็ม 60 แสดงวา ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 90.27 สวนผลการทดสอบวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัด

กิจกรรมการเรียนรูมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ

90.27/91.70 มากกวา สมมติฐานท่ีต้ังไว80/80

สรุปและอภิปรายผล/ Conclusion and Discussion

การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี จะกลาวถึงการพัฒนากิจกรรมเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใชกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นท่ีสำคัญ และประเด็นท่ีนาสนใจ แลวจึงนำมาอภิปราย
ผลดังน้ี

จากการพัฒนากิจกรรมเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการพบวา คาดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ แบบ

สหวิทยาการ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระดับมากกวา 0.50 แสดงวาทุกลำดับข้ันสามารถนำไปใชสอนไดจริง ซ่ึงเปนไปตามสมติ ฐานท่ี
ต้ังไว เน่ืองมาจาก กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ท่ีใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design
Process) มีการออกแบบสาระสำคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู โดยมี
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century skill) ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม สงเสริม
การแกปญหา เพ่ือพัฒนาช้ินงานอยางสรางสรรคและนำเสนอผลงานส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจ ท้ังน้ีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ จุด
ประสงคและกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ท่ีใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process)
ซ่ึงเปนไปตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูของสุวิทย มูลคำ และคณะ (2549, 208) กลาววา มี การออกแบบ
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูในสวนของเน้ือหาสาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  กำหนดเวลาไวในแตละ
ข้ันตอนของการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายใหผูเรียน มีกิจกรรมกอนเขาสูบทเรียนและ ทบทวนเพ่ือเตรียมความพรอม
สรางแรงจูงใจเช่ือมโยงความรูเดิมกับการเรียนรูใหม สงเสริมทักษะการเรียนรูและกระบวนการคิด รวมท้ัง มีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับ เผชิญ อุปนันท (2560) ท่ีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงสห วิทยาการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา คาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ บูรณาการเชิงสหวิทยาการ
มีความสอดคลองในทุกประเด็น ไดแก ดานการเตรียมการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดาน การใชส่ือแหลงเรียนรู และ
ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู สอดคลองกับ หทัยกาญจน สำรวลหันต (2549) ท่ีพัฒนารูปแบบการเรียนรู แบบบูรณาการโด
ยใชแหลงเรียนรู เร่ือง ถลกบาตร สำหรับนักเรียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองดาน องคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู ดานจุดประสงคการเรียนรู ดานเน้ือหาสาระ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานส่ือ และดานการวัด ประเมินผล อยู
ระหวาง 0.67-1.00 ซ่ึงเหมาะสมในการนำไปใชจัดการเรียนการสอน

ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผานเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 โดย

นักเรียนท่ีผานการจัดการเรียนรูบูรณาการสหวิทยาการท่ีใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) มี คา
ประสิทธิภาพระหวางดำเนินการจัดการเรียนรู (E1) เทากับ 90.27 และมีคาประสิทธิภาพท่ีประเมินจากทักษะในศตวรรษท่ี 21 หลัง



ดำเนินการจัดการเรียนรู (E2) เทากับ 91.70 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering
Design Process) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 90.27/91.70 มากกวา สมมติฐานท่ีต้ังไว
80/80 ซ่ึงสอดคลองกับ ธนวรรณ อิสโร (2554) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรและความสามารถในการคิด อยางมี
วิจารญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน พบวา
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 81.85/83.80 แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7
ข้ัน (7E) มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.65/84.65 และสอดคลองกับ อนุสสรา เฉลิมศรี (2555) ท่ีมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 พบวา ชุดกิจกรรมท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน คือ 82.08/80.14 โดยสอดคลอง นฤมล คงกลัด (2557) การพัฒนาแผนการจัดประสบการณแบบ บูรณาการโดยใช
ภาษาทาเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนามพุงดอ ท่ีพบวา ภาพรวมของแผนการจัด
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ประสบการณแบบบูรณาการโดยใชภาษาทาเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 3 แผน มีประสิทธิภาพ
เฉล่ียเทากับ 88.49/83.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวและสอดคลองกับ ชุลีกร เปนสุข (2558) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความเขาใจเก่ียวกับความเปนอยูอยางพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการและแบบปกติ พบวา ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

มีคา เทากับ 84.13/82.75 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 กับการจัดการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 77.81/67.17

มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80

ขอเสนอแนะ/Suggestion

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช

1. ครูผูสอนควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ ท่ีผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(Engineering Design Process) ไปปรับใชในการเรียนการสอนนักเรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ

2. ครูผูสอนควรคำนึงถึงระยะเวลาในการจัดการเรียนรูแตละกิจกรรม และคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ ยืดหยุนในดานเวลาเรียน

ไดบาง แตครูผูสอนควรวางแผนเพ่ือบริหารเวลากับผูเรียนใหสอดคลองกับทุกกิจกรรมการเรียนรู

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ รวมกับกระบวนการสอนแบบอ่ืน ๆ อาทิ
การสอนแบบรวมมือ การสอนดวยเทคนิคการสืบเสาะหาความรู 5E หรือ 7E หรือเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ  2. การจัดการเรียนรู
บูรณาการแบบสหวิทยาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู ควรเลือกเน้ือหาสาระวิชาท่ีมีความสอดคลองกับ หัวขอการสอนท่ีกำหนดรวมกัน
เพ่ือใหเกิดการวัดและประเมินผล ท่ีมีความตรงและชัดเจนมากท่ีสุด
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