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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่	ศกึษาผลการเรยีนรู	้หน่วยการเรยีนรู้	การสบืค้นและการน�าเสนอข้อมลู
โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์															
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	 และ													
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และด้านคุณภาพชิ้นงาน	หน่วยการเรียนรู้	การสืบค้น
และการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้													
บูรณาการแบบสอดแทรกกับเกณฑ์ร้อยละ	70	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
จ�านวน	31	คน	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2559	โรงเรียนบ้านห้วยทราย	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แผนการ
จดัการเรยีนรูบ้รูณาการแบบสอดแทรก	แบบทดสอบวดัสัมฤทธิท์างการเรยีน	แบบประเมนิคุณภาพช้ินงาน	และ
แบบประเมินทักษะการน�าเสนอ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ							
การทดสอบค่าที	
	 ผลการศึกษา	พบว่า	ผลการเรียนรู้	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หน่วยการเรียนรู้	การสืบค้นและการ	
น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสอดแทรก	ของนักเรียนหลังเรียน	มีผลการเรียนรู้ก้าวหน้าทุกคน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
ผลการเรียนรู้	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ด้านคุณภาพชิ้นงาน	และด้านทักษะการน�าเสนอ	หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน	และ	ผลการเรียนรู้	เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
กับเกณฑ์ร้อยละ	70	ไม่แตกต่างกัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	และด้านคุณภาพชิ้นงาน	หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
ค�าส�าคัญ :	การเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก,	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ด้านคุณภาพชิ้นงาน,			
	 	 ด้านทักษะการน�าเสนอ	

การศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การสืบค้นและการน�าเสนอ

ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ABSTRACT 
	 There	are	2	purposes	of	this	 research	study;	 the	roles	of	Thai	parents	 in	 facilitating	

listening	and	speaking	skills,	and	the	influencing	subjects	which	impact	parental	involvement	

in	 facilitating	 listening	 and	 speaking	 skills	 of	 preschool	 English	 language	 learners.	 This																			

qualitative	 research	 is	 a	 case	 study	 in	 an	 international	 school	 in	 Thailand.	 By	progressive		

sampling	method,	the	sampling	was	3	Thai	parents	who	their	children	are	currently	studying	

at	Berkeley	International	School.	Collecting	data	by	in-depth	interview	and	analyzing	data	by	

essence	analysis.	

	 The	in-depth	interview	showed	that	Thai	parents	desire	to	be	involved	both	at	school	

and	at	home	activities.	Involvement	at	school	can	help	parents	learn	and	understand	how	

their	children	learning	at	school.		 Involvements	at	home	are	parent-initiated	activities	and	

after-school	programs.	There	were	3	influencing	subjects	which	impact	parental	involvement;	

Believing	 in	 the	 role	 of	 involvement	motivate	 parents	 to	 conduct	 facilitated	 activities	 in										

developing	English	language	learning.,	Parents’	perceptions	of	invitation	from	school,	teachers	

and	children	influence	their	decision	making	to	get	involved	in	any	activities	at	school,	which	

they	 are	 pleased	 to	 be	 part	 of	 school	 activities	 and	willing	 to	 accept	 the	 invitations	 for												

participating	at	school,	and	Parents’	perceiving	life	context	in	skills	and	knowledge,	time	and	

energy.	 Skills	 and	 knowledge	 affect	 the	 pattern	 of	 facilitated	 activities	 provided	 for	 their								

children.	Time	and	energy	also	affect	the	frequency	of	parental	involvement.

Keywords :	Infusion	integrated	instruction,	Learning	achievement,	Quality	of	work,	Presentation	

	 	 		skills	

บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	 2	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2545)	 ก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด	 4	 มาตรา	 22	 ได้กล่าวถึงการศึกษาไว้ว่าผู้เรียนทุกคน															

มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและยึดถือว่า	 ผู้เรียนเป็นส�าคัญที่สุดและมาตรา	 23	

ได้กล่าวว่า	 การจัดการศึกษาต้องเน้น	 ความส�าคัญทั้งความรู้	 คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ												

ตามความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดับ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551ง)	 ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง												

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ได้ก�าหนดกรอบทิศทางในการให้สถานศึกษาน�าหลักสูตรแกนกลาง								

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ไปเป็นแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 สนับสนุนการใช้

หลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา	 เพื่อให้การด�าเนินการน�าหลักสูตรไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	ลดภาระของสถานศึกษาและเอื้อต่อการดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาโดยส่วนรวม

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม	 เพ่ือให้มีความรู้												

ความสามารถ	มทีกัษะในการท�างาน	เหน็แนวทางในการประกอบอาชพีและการศกึษาต่อได้อย่างมปีระสทิธภิาพ								

โดยมีสาระส�าคัญ	 คือ	 การด�ารงชีวิตและครอบครัว	 การออกแบบและเทคโนโลยี	 เทคโนโลยีสารสนเทศ														
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และการสื่อสาร	การอาชีพ	และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เป็นกลุ่มสาระทีช่วยพัฒนา															

ให้ผูเ้รียนมคีวามรู	้ความเข้าใจ	มทีกัษะพืน้ฐาน	ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิชวีติ	และรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง	สามารถ

น�าความรูเ้กีย่วกบัการด�ารงชวีติ	การอาชพี	และเทคโนโลย	ีมาประยุกต์ใช้ในการท�างานอย่างมคีวามคดิสร้างสรรค์

และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล	เหน็แนวทางในการประกอบอาชพี	รกัการท�างาน	และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการท�างาน	

สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างพอเพยีง	และมคีวามสขุ	ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมากระแสความเจรญิก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก	 ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว																										

การเชือ่มโยงข้อมลู	ข่าวสารไร้พรมแดนมเีทคโนโลยใีหม่	ๆ 	เกดิขึน้มากมาย		เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทนัสมยั	นวตักรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศหลั่งไหลเข้าสู่ครัวเรือนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิต	 การเปลี่ยนแปลง											

อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาต่าง	 ๆ	 เศรษฐกิจอยู่ในสภาพวิกฤติ	 ความเสื่อมของวัฒนธรรม											

และศีลธรรม	 ระบบการศึกษาที่มีอยู่ไม่มีบทบาทหรือพลังเพียงพอที่จะเตรียมคนและพัฒนาศักยภาพของคน						

ให้พร้อมรบักบัการเปลีย่นแปลงได้	ประชากรขาดทกัษะในการคดิไม่สามารถเชือ่มโยงประยกุต์ใช้ความรูเ้พือ่การ

ด�าเนนิชวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคมอย่างรนุแรง	การเผชญิปัญหามทีกุระดบัตัง้แต่ปัญหา

ธรรมดาไปจนถึงขั้นซับซ้อนท่ีจ�าเป็นต้องใช้ความรู้	 ความคิด	 ทักษะจากหลายสาขามาช่วยในการแก้ปัญหา											

(กรมวิชาการ,	2549,	น.	2)

	 จากสภาพปัญหาและความจ�าเป็นดังกล่าว	 จึงน�าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

เหมาะสมกบัการพฒันาสงัคมไทย	โดยมกีารตราพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ซึง่เป็นกฎหมาย

ที่ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ	 ในมาตรา	 6	 บัญญัติ	 ไว้ว่า	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์	ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	(กรมวชิาการ,	2542,	น.	5-12)	ส�าหรบัโรงเรยีนบ้านห้วยทราย	อ�าเภอ

บ�าเหน็จณรงค์	จังหวัดชัยภูมิเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง	เปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีผู้เรียน	 179	 คน	 มีห้องเรียน	 11	 ห้องเรียนช้ันละ	 1	 ห้องเรียน	 ครูผู้สอน	 16	 คน													

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยทราย	พบว่ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ร้อยละ	50.48	ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน

บ้านห้วยทราย	 ที่ก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ	 70	 (โรงเรียนบ้านห้วยทราย,	 2558)	 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ใน														

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	(SSR)	คือร้อยละ	70

	 จากข้อมูลดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าปัญหาส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เรื่องผลการเรียนรู้												

ผู้เรียน	ที่ระดับคุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายของมาตรฐานการเรียนรู้	และคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร	

ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องตามจุดหมายของหลักสูตรที่ได้ก�าหนดแนวทาง													

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของการเรียนรู้จึงมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงผล										

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีมีต่อผู้เรียน	 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยให	้								

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 (สุภาวดี	 เสรีคตกุล,	 2547;	 สุชาดา	 ชวลิตปัญญา,	 2548;	 ฐิติมา																	

สมบัติก�าไร,	 2549;	 วงเดือน	 คู่เมือง,	 2550)	 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก	 เป็นการเรียนการสอน																			

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และมีประสบการณ์ตรง	เพื่อน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต								

ประจ�าวัน	 โดยน�าเนื้อหาในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 มาสัมพันธ์กันผสมผสานเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันในลักษณะ

องค์รวม	และจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการภายในวชิาและต่างสาขาวชิา	โดยใช้วธิกีารสอนทีห่ลากหลาย	
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มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์	แต่ผู้สอนต้องจัดภาระงานที่ท้าทาย	เอื้ออ�านวย	ให้นักเรียน

มีโอกาสได้เลือกในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้	 และมีการประเมินผลการเรียนร่วมกัน	 ซึ่งน�าไปสู่การจดจ�าและถ่ายโยง

การเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติได้	 เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน	 (สุคนธ	์									

สินธพานนท์,	2550)

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาผลการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	 โดยใช้เนื้อหา										

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนแล้วน�าเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย													

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 และกลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ	 มาบูรณาการ																				

เข้าด้วยกันให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรู	้หน่วยการเรยีนรู	้การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมลูโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู	้หน่วยการเรยีนรู	้การสบืค้นและการน�าเสนอข้อมลูโดยใช้ซอฟต์แวร์

ประยุกต์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณภาพชิ้นงาน	 หน่วยการ						

เรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังเรียนจากการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกกับเกณฑ์	ร้อยละ	70

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	และแนวทางการพัฒนาทักษะในการ

ท�างานของนักเรียน	ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชิ้นงานของนักเรียน	

	 2.	 สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา	 ง	 16101	 วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	กับวิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก	เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

 สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 ผลการเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต	์														

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 2.	 ผลการเรียนรู้	 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้านคุณภาพช้ินงาน	หน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้น

และการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังการจัดการเรียนรู	้						

บูรณาการแบบสอดแทรกสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น	 (Pre-experimental	 design)	 มีกลุ่มทดลองแบบ							

กลุ่มเดียว	(One	group	pretest-posttest	design)	(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2556,	น.	120-122)	เป็นเนื้อหา								

ในรายวิชา	 ง16101	 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เป็นแกนในการจัดการเรียนรู้							

บูรณาการหน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 และมีวิชาที่น�ามา

บูรณาการ	 คือ	 วิชาภาษาไทย	 วิชาสังคมศึกษา	 และวิชาศิลปะ	 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน																				

บ้านห้วยทรายมาสอดแทรก	ด�าเนินการ	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้	

	 1.	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	นกัเรยีน	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนบ้านห้วยทราย	สังกัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	3	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	31	คน	(โรงเรียน

บ้านห้วยทราย,	2559)	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างด�าเนินการใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ของ	บุญชม	

ศรีสะอาด	(2543,	น.	41)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	31	คน

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	ประกอบด้วย	

	 	 3.1	 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นแผน											

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกประกอบด้วยบทเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี									

เป็นวชิาแกน	แล้วน�าเนือ้หาวชิาทีม่าบรูณาการ	คอื	วชิาภาษาไทย	วชิาสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันาธรรม	และ

วชิาศลิปะ	ในกจิกรรมการเรยีนการสอน	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ทีผู่ว้จิยัจดัท�าขึน้เพือ่ใช้กบักลุม่ตวัอย่าง	มจี�านวน	

8	 แผนการจัดการเรียนรู้	 แผนละ	 2	 ช่ัวโมง	 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสิ้น	 16	 ชั่วโมง																	

มีรายละเอียด	ดังนี้	

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขั้นปฏิบัติการสอน	

1.	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน

2.	ขั้นสอน

3.	ขั้นสรุป

4.	ขั้นประเมินผล	

รายวิชา	

วิชาแกน	รายวิชา	ง	16101

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาที่น�ามาบูรณาการสอดแทรก

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษาฯ

วิชาศิลปะ

การจัดการเรียนรู้บูรณการแบบสอดแทรก

ตัวแปรที่ศึกษาตัวจัดกระท�า

ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้	

การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูล

โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านคุณภาพชิ้นงาน

ด้านทักษะการน�าเสนอ

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1		การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล	

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2		เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง	ๆ

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3		การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ	(Charts)

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	4		โปรแกรมน�าเสนอเบื้องต้น	Microsoft	PowerPoint	2007

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	5		การสร้างสไลด์ภาพนิ่งและเขียนบรรยายประกอบภาพ

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6		การแทรกเสียงและแทรกวีดีโอในสไลด์

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	7		การน�าเสนอด้วยโปรแกรม	Microsoft	PowerPoint	2007

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	8		การสร้างแผ่นพับ	Microsoft	Word	2007

	 	 3.2	 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก	ประกอบด้วย

	 	 	 3.2.1	 ข้ันน�าเข้าสู่บทเรียน	 เริ่มจากการน�าเข้าสู่บทเรียน	 โดยน�าเหตุการณ์	 ข่าวสาร	 และ						

ความรู้ต่าง	ๆ	จากหนังสือพิมพ์	และจากสื่อต่าง	ๆ	มาน�าเสนอเป็นช่วงสั้น	ๆ	โดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคล	

หรือเป็นกลุ่ม	และครูเตรียมข้อมูลมาน�าเสนอ	และ	สรุปจุดประสงค์การเรียน	โดยสนทนา	สัมภาษณ์	ถาม-ตอบ									

เพื่อน�าเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนการสอน

	 	 	 3.2.2	 ขั้นการสอน	 เริ่มจากให้ผู้เรียนเลือกสมาชิกกลุ่มเอง	 กลุ่มละ	 4-5	 คน	 โดยจับฉลาก						

เลอืกสมาชกิ	หรอืด้วยความสมคัรใจ	จดัทีน่ัง่เรยีนเป็นกลุม่	และเลอืกผูน้�ากลุม่ในแต่ละกลุม่	วางแผนด�าเนนิการ	

มอบหมายงานให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันรับผิดชอบ	 มอบเอกสาร	 รูปภาพ	 ใบความรู้	 เรื่องที่ท�าการเรียน								

การสอน	ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจบัฉลาก	เรยีง	ล�าดบัการน�าเสนอผลงานของกลุม่	ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศกึษาข้อมลู

จากใบความรู้	เอกสาร	วารสารต่าง	ๆ	ห้องอินเตอร์เน็ต	โดยน�าเสนอด้วยโปรแกรมน�าเสนอ	จัดท�ารายงานและ

พิมพ์งานที่มอบหมายส่ง	 โดยมีผู้สอนคอยดูแล	 ตอบข้อสงสัยแก่ผู้เรียน	 เตรียมเอกสาร	 และหนังสือให้ศึกษา

ภายในห้องเรยีน	ผูเ้รยีนศึกษาเนือ้หาตามใบความรูท้ีไ่ด้รบั	ผูส้อนช่วยกระตุน้	ผูเ้รยีนให้เกดิแนวคดิ	เกดิข้อสงสยั

และสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า	 และให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่ศึกษา	 จัดท�าสื่อประกอบ										

การท�ารายงานอย่างสัน้	น�าข้อมลูโดยใช้โปรแกรมน�าเสนอข้อมลูจากคอมพวิเตอร์	มาแลกเปลีย่นกันหน้าชัน้เรยีน	

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้	 ทักษะ	 มีความช�านาญในการใช้คอมพิวเตอร์	 และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม													

ร่วมห้องเรียน	 และมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย	 และ	 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเนื้อหา									

ในรายวิชาหลัก	 คือ	 การน�าเสนอโดยการใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์น�าเสนอผลงาน	 กับรายวิชารองคือ																		

วิชาภาษาไทย	 โดยการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู	 และวิชาสังคมศึกษา								

คือ	การติดตามข้อมูลข่าวสาร	เหตุการณ์ต่าง	ๆ	จากอินเตอร์เน็ต

	 	 	 3.2.3	 ข้ันสรุป	 เริ่มจาก	 สรุปผลงาน	 ทุกกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้	 สรุปกิจกรรม	

อธิบายข้อมูลจากสื่อที่น�าเสนอและบันทึก	 ผู้สอนน�าแบบฝึกทักษะ	 การสังเกต	 สัมภาษณ์	 สนทนา	 ถาม-ตอบ							

ในกิจกรรมที่เรียนรู้	 โดยใช้เวลาสั้น	ๆ	 เป็นการทดสอบความรู้ร่วมกัน	และ	สรุปข้อมูลที่ศึกษา	ตามกลวิธีที่จะ

เป็นการกระตุ้นให้จดจ�า	ไม่น่าเบื่อ	สร้างองค์ความรู้	โดยจัดกิจกรรมในสาขาวิชาการต่าง	ๆ 	อย่างสั้น	ๆ 	แสดงถึง

ความรู	้ความเข้าใจในสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู	้เช่น	การสร้างสือ่ประกอบการรายงาน	วเิคราะห์	สงัเคราะห์	บรรยาย	อธบิาย	

เป็นต้น

	 	 	 3.2.4	 ขั้นประเมินผล	 มีการประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน	 โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม									

แบบประเมินใบงาน	แบบประเมินการน�าเสนอ	และเข้าร่วมท�ากิจกรรม
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	 4.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	มีดังนี้

	 	 4.1	 แบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เป็นแบบทดสอบวัดตามตัวชี้วัดความเข้าใจ												

ของหน่วยการเรยีนรูก้ารสบืค้นและการน�าเสนอข้อมลูโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	จากการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยการศึกษาศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎีเก่ียวกับ	

การวัดผล	 ประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	 และสาระการ

เรียนรู้	 ใช้เวลาในการท�าข้อสอบ	 1	 ชั่วโมง	 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 ที่เน้นความสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้	 และตัวช้ีวัดชั้นปี	 และเกณฑ์การให้คะแนน	 คือ	 ตอบถูกให้	 1	 คะแนน	 ถ้าตอบไม่ถูก																	

หรือไม่ตอบให้	0	คะแนน

	 	 	 ท�าการทดสอบคณุภาพโดยการตรวจสอบลกัษณะการใช้ค�าถาม	ตวัเลอืก	ความสอดคล้องกบั

มาตรฐานการเรยีนรู	้ตวัชีว้ดั	และสาระการเรยีนรูท้ีต้่องการวดั	ความถกูต้องทางภาษา	ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	

และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์	 (IOC)	 พบว่า	 แบบทดสอบ															

มีค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00

	 	 	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา	 จ�านวน	 32	 คน	 ที่ผ่านการเรียน	 หน่วยการเรียนรู้การสืบค้นและการ											

น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มาแล้ว	 เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ														

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 น�าผลคะแนนท่ีได้จากการท�าแบบทดสอบและตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห	์																

เป็นรายข้อ	เพื่อหาค่าความยากง่าย	(p)	และค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ของแบบทดสอบ	พบว่า	ระดับความยากง่าย

ระหว่าง	 0.29-0.77	 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 0.26-0.44	 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ											

โดยใช้วิธีสูตรของ	Kuder-Richardson	ตามสูตร	KR-20	(สมบูรณ์	ตันยะ,	2555,	น.	172)	พบว่า	แบบทดสอบ

มีความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.81

	 	 4.2	 แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	 ผู ้วิจัยได้น�าแบบประเมินคุณภาพชิ้นงานของ	 ปริญญ์																			

ทนันชัยบุตร	 (2553,	 น.	 56-57)	 มาปรับเพื่อใช้ประเมินคุณภาพชิ้นงาน	 ซึ่งการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ	์											

การประเมินคุณภาพชิ้นงาน	 มีประเด็นการประเมิน	 5	 ด้าน	 คือ	 1)	 การอธิบายผลงาน	 2)	 ความน่าสนใจ																

ของผลงานวัด	3)	การจัดองค์ประกอบภาพ	4)	ความคิดสร้างสรรค์	5)	การปฏิบัติงาน	ก�าหนดให้คะแนนด้านละ																	

4	คะแนน	เท่ากับ	20	คะแนน	คะแนนที่ได้ให้เขียนลงในช่องระดับคะแนน	ได้แก่	4=ดีมาก,	3=มาก,	2=พอใช้	

และ	1=ปรับปรุง

	 	 	 น�าแบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	 ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวช้ีวัด	

และสาระการเรียนรู้ที่ต้องการวัด	 ความถูกต้องทางภาษา	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 IOC	 ของแบบประเมิน

คุณภาพชิ้นงาน	 พบว่า	 แบบประเมินคุณภาพชิ้นงานมีค่า	 IOC	 อยู่ระหว่าง	 0.66-1.00	 และน�าไปปรับปรุง												

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ

	 	 	 น�าแบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน	ไปทดลองใช้	 (Try	out)	กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา	 จ�านวน	 32	 คน	ที่ผ่านการเรียน	 หน่วยการเรียนรู้การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูล	

โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มาแล้ว	เพื่อหาคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน
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	 	 4.3	 แบบประเมินทักษะการน�าเสนอ	ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินทักษะการน�าเสนอ	และน�ามาใช้

ประเมินทักษะการน�าเสนอ	ซึ่งการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินการน�าเสนอ	มีประเด็นการประเมิน	

5	ด้าน	คอื	1)	การก�าหนดแหล่งข้อมลู	2)	การสบืค้นและเข้าถงึข้อมลู	3)	การเกบ็และรวบรวมข้อมลู	4)	สงัเคราะห์

สารสนเทศ	5)	การน�าเสนอข้อมูล	ก�าหนดการให้คะแนนด้านละ	2	คะแนน	เท่ากับ	10	คะแนน	คะแนนที่ได้								

ให้เขียนลงในช่องระดับคะแนน	ได้แก่	2=ดี	,	1=พอใช้	และ	0=ปรับปรุง

	 	 	 น�าแบบประเมินทักษะการน�าเสนอ	 ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู	้															

ตวัช้ีวดั	และสาระการเรยีนรูท้ีต้่องการวดั	ความถูกต้องทางภาษา	ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	IOC	ของแบบประเมนิ

ทักษะการน�าเสนอ		พบว่า	มีค่า	IOC	เท่ากับ	1.00	และทดลองใช้	(Try	out)	กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา	 จ�านวน	 32	 คน	 ที่ผ่านการเรียนหน่วยการเรียนรู้การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูล						

โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มาแล้ว	เพื่อหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการน�าเสนอ	

	 5.	 การด�าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัด�าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง	ในภาคเรียนที่	2	ปี	การศึกษา	2559	โดยด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้	

	 	 5.1	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้	 หน่วยการ										

เรียนรู้	การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	จากการจัดการเรียนรู้แบบสอดแทรก

	 	 5.2	 ด�าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู ้	 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้บูรณาการ													

แบบสอดแทรก	จ�านวน	8	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลาทั้งหมด	16	ชั่วโมง	โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง										

พร้อมทั้งประเมินทักษะการน�าเสนอ	และประเมินคุณภาพชิ้นงานควบคู่ไปด้วย	ดังนี้

	 	 	 5.2.1	 ประเมินคุณภาพชิ้นงาน	ใช้วัดกับแผนการเรียนรู้ที่	5	และแผนการเรียนรู้ที่	8

	 	 	 5.2.2	 ประเมินทักษะการน�าเสนอ	ใช้คู่กับแผนการเรียนรู้ที่	1	และแผนการเรียนรู้ที่	4

	 	 5.3	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 หน่วยการ											

เรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 จากการจัดการ									

เรียนรู้แบบสอดแทรก

	 6.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	มีดังนี้

	 	 6.1	 น�าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้และคะแนนคุณภาพช้ินงาน	 ทักษะการน�าเสนอ																				

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	(X)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และร้อยละ

	 	 6.2	 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และทักษะการน�าเสนอ	ก่อนและหลัง	จากการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	โดยการทดสอบค่าที	(t-test	for	dependent	sample)

	 	 6.3	 เปรยีบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคะแนนคณุภาพชิน้	หลงัเรยีนจากการจดัการ

เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	โดยการทดสอบค่าที	(t-test	for	one	sample)

ผลการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย	เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูล

โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยทราย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	3	แสดงผลการวิจัย	ดังนี้



126   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

	 1.	 การศกึษาผลการเรียนรู	้หน่วยการเรยีนรู	้การสบืค้นและการน�าเสนอข้อมลูโดยใช้ซอฟแวร์ประยกุต์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	 จากภาพท่ี	 2	 แสดง																	

ให้เห็นว่า	1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน	ก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	16.19	คะแนน	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	3.64	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	32.39	หลังจาก

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	35.03	

คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	7.12	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	70.06	และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย	

เท่ากับ	 18.84	 คะแนน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 6.94	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.86	 เม่ือพิจารณา										

ความก้าวหน้าในภาพรวม	 พบว่า	 มีความก้าวหน้าในการเรียนทุกคน	 2)	 ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงาน																

ของนักเรียน	 ก่อนเรียนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี	 1	 และหลังเรียน	 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 4	 พบว่า																		

ผลประเมินคุณภาพชิ้นงานหลังเรียน	มีคะแนนเฉลี่ย	15.26	คะแนน	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.16	คะแนน	

คิดเป็นร้อยละ	76.29	และ	3)	ทักษะการน�าเสนอ	ก่อนการจัดการเรียนรู้	มีค่าเฉลี่ย	7.71	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 2.16	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 38.55	 หลังจากการจัดการเรียนรู้	 นักเรียนมีทักษะการน�าเสนอ																		

มีค่าเฉลี่ย	16.55	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.52	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	82.74	และมีความก้าวหน้า

เฉลี่ย	8.84	คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.86	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	44.19	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน							

พบว่า	ทักษะการน�าเสนอ	ของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้	นักเรียนมีความก้าวหน้าในทุกด้าน

	 2.	 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้	การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์

ประยุกต์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก

	  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 					คุณภาพชิ้นงาน						ทักษะการน�าเสนอ

				ก่อนเรียน		 	 	 หลังเรียน	 	 	 							ก้าวหน้า

16.19 15.26
16.55 18.84

8.1 8.84

35.03

7.16 7.71

ภาพที่ 2	การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ก่อน-หลัง	และความก้าวหน้าของนักเรียน
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	 	 จากตารางที่	1	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

บูรณาการแบบสอดแทรก	 หลังการจัดการเรียนรู้	 (X=35.03,	 S.D.=7.12)	 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้			

(X=16.19,	S.D.=3.64)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

	 ผลการเรียนรู้	 จ�านวน	(คน)	 คะแนน	(เต็ม)	 	X	 S.D.	 t	 Sig.

	 ก่อนเรียน	 31	 50	 16.19	 3.64	 15.10*	 .00

	 หลังเรียน	 31	 50	 35.03	 7.12	

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 จากตารางท่ี	 2	 แสดงว่า	 ด้านคุณภาพช้ินงานของนักเรียนที่ได้	 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้											

บูรณาการแบบสอดแทรก	นักเรียนมีคุณภาพชิ้นงานหลังการจัดการเรียนรู้	(X=15.26,	S.D.=2.16)	สูงกว่าก่อน

การจัดการเรียนรู้	(X=7.16,	S.D.=1.84)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบด้านคุณภาพชิ้นงาน	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกของ	

	 	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	คุณภาพชิ้นงาน	 จ�านวน	(คน)	 คะแนน	(เต็ม)	 	X	 S.D.	 t	 Sig.

	 ก่อนเรียน	 31	 20	 7.16	 1.84	 15.41*	 .00

	 หลังเรียน	 31	 20		 15.26	 2.16

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ทักษะการน�าเสนอในภาพรวมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้																

บรูณาการแบบสอดแทรก	หลงัการจดัการเรยีนรู	้(X=16.55,	S.D.=1.52)	สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู	้(X=7.71,	

S.D.=2.16)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณภาพชิ้นงาน	หน่วยการ

เรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังเรียนจาก													

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ร้อยละ	 70	พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์การเรียน	 นักเรียน								

ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์	จ�านวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.19	และ	นักเรียนมีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ	70											

ตารางที่ 3	การเปรียบเทียบด้านทักษะการน�าเสนอ	ในภาพรวม	ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้

	 ทักษะการน�าเสนอ	 จ�านวน	(คน)	คะแนน	(เต็ม)	 	X	 S.D.	 t	 Sig.

 ก่อนเรียน	 31	 20	 7.71	 2.16	 26.41*	 .00

	 หลังเรียน	 31	 20	 16.55	 1.52

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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จ�าวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.81	 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้บูรณการ									

แบบสอดแทรกกบัเกณฑ์	ร้อยละ	70	ไม่แตกต่างกัน	ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ	ิ0.05	และ	ผลการประเมนิคณุภาพ

ชิ้นงานของนักเรียน	นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์	จ�านวน	25	คน	คิดเป็นร้อยละ	80.65	และนักเรียนมีคะแนน

ต�า่กว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	จ�านวน	6	คน	คดิเป็นร้อยละ	19.35	ส�าหรบั	ผลการประเมนิคณุภาพชิน้งานของนกัเรียน

ที่ได้รับ	 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ											

ที่ระดับ	0.05

อภิปรายผล 
	 จากการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้	มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 ผลการเรียนรู้	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 หน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูล								

โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จุรีพร	 สมพงษ์,	 อดิศร	 เนาวนนท์	 และ	 วาสนา																		

กีรติจ�าเริญ	 (2558)	นงเยาว์	 โสมาบุตร	 (2546)	รุ่งทิวา	ภิญโญศรี	 (2549)	และ	สมแสง	อรัญญวาศรี	 (2552)															

ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	นักเรียน									

จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ทั้งนี้เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู ้บูรณาการแบบสอดแทรก	 เป็นการน�าเอาเน้ือหาสาระการเรียนรู ้ของกลุ่มสาระอื่น	 ๆ																					

มาสอดแทรกเอาไว้	 โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้	 ความคิด	 เนื้อหาและ

ประสบการณ์ที่มีหลากหลาย	 รวมถึงทักษะต่าง	 ๆ	 เข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย	 โดยผ่านการท�ากิจกรรม																

ที่หลากหลายรวมไปถึงกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง	 เช่น	 การปฏิบัติงานจริงในคอมพิวเตอร์	 ท�าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน	สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	 ฆนัท	 ธาตุทอง	 (2551)	 กล่าวว่า	 บูรณาการ	 เป็นการท�าให้สมบูรณ์โดยการท�าให้หน่วยย่อย	 ๆ															

ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันอยู่เข้ามาร่วมท�าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว	 และนอกจากนั้น

บูรณาการ	หมายถึง	การน�าเอกศาสตร์สาขาวิชาต่าง	ๆ	ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน		

เพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สอน	โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	ทิศนา	แขมมณี	(2550)	

ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 คือการน�าเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็น											

เรื่องเดียวกัน	และจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม	สามารถน�า

ความรูค้วามเข้าใจไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ร้อยละ	70	นกัเรยีนได้คะแนน

เฉลี่ยหลังเรียน	35.03	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	70.06	จากการทดสอบทางสถิติ	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 	 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว	้	

อาจเป็นเพราะเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งข้ึนมีค่าสูงเกินไปส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่น�ามาทดลองในคร้ังนี้	 นอกจากนั้น															

ยังมีปัจจัยอื่น	 ๆ	 อีก	 เช่น	 ความรู้	 พื้นฐานเดิมของนักเรียน	 สภาพแวดล้อมที่บ้านของนักเรียนเอื้ออ�านวย																		

ในการค้นคว้าหาความรู	้ฯลฯ	ซึง่สอดคล้องงานวจิยัของ	ศภุณรรฎฐ์	บญุซ้อน	(2541)	ทีไ่ด้ศกึษาการเปรยีบเทยีบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเกษตรพื้นฐานเร่ือง	 การปลูกกุหลาบ	 โดยวิธีการสอนแบบบูรณาการ																							

ซึ่งพบว่าการสอนแบบบูรณาการได้คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ	 80	 ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	

0.05
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	 2.	 ผลการเรียนรู้	 ด้านทักษะการน�าเสนอ	หน่วยการเรียนรู้	 การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก														

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน

กระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน	 ผู้เรียนได้ร่วมท�างานกลุ่มอย่างหลากหลายและน�าเสนอ											

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 ท�าให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้อย่างดี	 ทั้งนี้										

อาจเป็นเพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งกาย	 จิตใจ	 และการคิดในทุกสถานการณ์รวมทั้งสามารถ							

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	บุญเลิศ	อรุณพิบูลย์	(2554)	ที่กล่าวว่า	การน�าเสนอ												

เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเน้ือหาสาระของผู้บรรยายไปยังผู้รับการฝึกอบรม	หรือผู้ฟัง	 สื่อจึงมีบทบาทส�าคัญ

อย่างมาก	 ช่วยให้การถ่ายทอดเน้ือหาสาระท�าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ผู้รับการอบรม	 ผู้ฟังสามารถจดจ�าเนื้อหาสาระ	

ได้นานและเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น

	 3.	 ผลการเรยีนรู	้ด้านคณุภาพช้ินงานของนกัเรยีนหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการแบบสอดแทรก		

หน่วยการเรียนรู้	การสืบค้นและการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์	พบว่า	หลังเรียนนักเรียนมีระดับ

คะแนนการประเมนิคณุภาพของช้ินงานสงูกว่าก่อนเรยีน	และสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ

ที่	0.05	เนื่องจาก	การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก	เป็นการน�าเอาเนื้อหา	สาระการเรียนรู้ของกลุ่ม

สาระอื่น	ๆ	มาสอดแทรกเอาไว้	โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้	ความคิด	เนื้อหา

และประสบการณ์ที่มีหลากหลาย	รวมถึงทักษะต่าง	ๆ	 เข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย	โดยผ่านการท�ากิจกรรม	

ที่หลากหลาย	 รวมไปถึงกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ฉัตรศิริ																							

ปิยะพิมลสิทธิ์	 (2544)	ที่กล่าวว่า	 เป็นการประเมินโดยครูหรือผู้ประเมินที่ใช้วิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการ	

ที่ผู้เรียนได้พยายามสร้างขึ้น	การประเมินผลงานของนักเรียนจะมี	2	ลักษณะคือ	ผลงานที่ได้จากกระบวนการ						

ของนักเรียน	 และกระบวนการที่นักเรียนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน	 จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย								

ในการเรียนรู้	 อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้	 ผู้ประเมินจะต้องตัดสิน

คุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคนที่มีระดับที่แตกต่างกันหลายระดับ	 ระดับ					

ที่แตกต่างกันอาจจะเป็นระดับคุณภาพของช้ินงานท่ีได้สร้างขึ้น	 หรือระดับของกระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่ผู้เรียน									

แต่ละคนได้ใช้เพื่อให้เกิดผลงาน

ข้อเสนอแนะ 
	 จากผลการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียน	และการศึกษาวิจัยต่อไป

ดังนี้

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

	 1.	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ครูควรเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการสอนบูรณาการ													

แบบสอดแทรกให้เหมาะสมกับเนื้อหา	ระยะเวลา	สถานที่	นักเรียนและสภาพบริบทอื่น	ๆ 	เพื่อให้นักเรียนสนใจ										

เกิดการใฝ่รู้	กระตือรือร้นและตั้งใจ	ในการท�ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา

	 2.	 ผลจากการเปรียบเทียบ	พบว่า	ควรจะต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	สภาพความพร้อม

ของผู้เรียน	ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สติปัญญา	และพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน	ซึ่งจะท�าให้ผู้สอนสามารถ

จัดกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ

ผู้เรียน
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	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ผู้เรียนที่เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก														

มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและมีทักษะการน�าเสนอเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้นครูผู้สอนรายวิชา	ง16101	วิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	 ในระดับช้ันประถมศึกษา	 ควรน�ากระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก	

ไปประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง													

อันจะน�าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อไป

 ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการน�าเสนอ	 โดยการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก									

เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น

	 2.	 ควรมีการจัดท�าการวิจัยบูรณาการแบบสอดแทรกโดยน�ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	 ๆ	 มาเป็นแกน		

เพื่อให้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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	 	 	 	 	 	 	 	 เลขที่	340	ถนนสุรนารายณ์	ต�าบลในเมือง	

	 	 	 	 	 	 	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000	

	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail	:	pbuokum@gmail.com	

	 ดร.	วาสนา	กีรติจ�าเริญ	 	 	 	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail	:	Wasano1975@hotmail.com


