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บทคดัย่อ 

  วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 31 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ใชเ้วลาเรียน 25 คาบ เคร่ืองมือ
การศึกษา คือ ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์แบบบูรณาการ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบวดั
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แบบแผนการทดลองใช ้One group Pretest-Posttest Design จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
(ร้อยละ 65) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี  
    

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to create integrated-science activity package on body human system 
for eighth grade students 2) to study science learning achievement and attitudes towards science.  The samples of this 
study were 31 eighth grade students.  They  were randomly selected by using cluster random sampling method.  The 
teaching  period  was 25 hours.  Integrated-science activity  package, science achievement test, and attitudes towards 
science questionnaire were used as the instruments in this study.  One group pretest-posttest design was used in the 
study.  The results of this study were as follows : science learning achievement after learning was higher than before 
learning and after learning was higher than criteria set (65%) at the .05 level significant, and attitudes towards science 
after learning was at good level.  
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บทนํา  
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีาร
ส่ื อส าร  มี ส่ วน ช่ วยให้ เกิ ดก าร เผยแพ ร่ความ รู้
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆอย่างหลากหลายและรวดเร็ว  
ประกอบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เพ่ิมข้ึนอย่าง
มากมาย เน่ืองมาจากได้มีการวิจัยและทดลองอย่าง
กวา้งขวางและตลอดเวลา ซ่ึงการพฒันาให้นักเรียนมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะทาํให้เกิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ตามความเป็นไป
ของโลกท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จดัไดว้่ามี
ความสําคญัยิ่ง เพราะจะช่วยให้นกัเรียนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และ
ในการจดัการศึกษา ไดมี้การจดัขอ้มูลความรู้เหล่าน้ีให้
เป็นระบบระเบียบเป็นหมวดหมู่ตามเน้ือหาสาระของ
รายวิชานั้ นๆ  แต่การท่ีจะพัฒนานักเรียนให้บรรลุ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนรู้จักนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
นั้น ตอ้งจดัการศึกษาโดยอาศยัความรู้และทกัษะสาํคญั
ต่างๆมากมายมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงการท่ีนกัเรียน
จะสามารถเรียนรู้ไดดี้นั้นตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ด้วย (อลิศรา และคณะ, 2549; วีณา, ประสาท, 2553; 
พรทิพย,์ 2556)   
 ปัจจุบันสภาพปัญหาในการจัดการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัเน้ือหาวิชามากกว่าทักษะความรู้ท่ีจะ
นําไปใช้ในชีวิตจริง สอนเน้ือหาแบบแยกส่วน ขาด
การบูรณาการความรู้วิชาต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะส่งผล
ให้ นั ก เรี ยน คิ ดแบบแยก ส่ วน  เรี ยน รู้ โดยไ ม่ มี
ความหมายและไม่สามารถนาํส่ิงท่ีเรียนมาประยุกตใ์ช้
และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ (สิริพัชร์, 2546) 
เพราะด้วยเหตุท่ีในชีวิตจริงของนักเรียนทุกคนต้อง
เผชิญปัญหาและส่ิงท่ี เกิดข้ึนนั้ นไม่ได้จ ํากัดว่าจะ
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ ดงันั้นการ
จดัการเรียนรู้ จะตอ้งทาํใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ี
ไดเ้รียนไปใช้แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  และปรับตัวให้ทันกับการ

เป ล่ียนแปลงของสั งคม  สภาพแวดล้อมรอบตัว
ตลอดจนรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้นได  ้(สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน , 2551) โดยเฉพาะ
ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพในวยัเรียนเป็นส่ิงสําคัญมาก 
เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัและเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั
ของนักเรียน ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มและปัจจยั
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนรอบตวันักเรียนจัดว่าเป็นปัญหาสําคญั
ประการหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและ
สภาพจิตใจ เช่น  การเกิดปัญหาภาวะโภชนาการ ท่ี
นอกจากจะส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและ
สติปัญญาแลว้ ยงัทาํให้นกัเรียนเติบโตอยา่งไร้คุณภาพ
และไร้ทิศทาง ความสุขในการเรียนและความปลอดภยั
ในการใช้ชีวิตประจาํวนัลดลง ซ่ึงถา้ปล่อยให้ปัญหา
ดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่รีบแกไ้ข จะส่งผล
ต่อสุขภาพเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ โดยจะเกิดปัญหาของโรค
เร้ือรังง่ายข้ึน เช่น เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมนั
ในเลือดสูง ข้อเส่ือม ฯลฯ ซ่ึงสอดคล้องกับคาํกล่าว
ของ ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของ
นักเรียนไทยมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงและเกิดการ
เจ็บป่วยมากข้ึน ทั้งปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ท่ี มีอาการเร้ือ รัง  รวมถึงปัญหาสุขภาพท่ี เกิดจาก
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวนัแบบตามใจตัวเอง 
ปัญหาจากการใชย้าลดความอว้น การรับประทานแต่
อาหารประเภทเน้ือสัตว ์ไม่รับประทานผกั และปัญหา
ความเครียด ทาํให้นักเรียนไทยตกอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อ
การเกิดโรคต่างๆตามมา (ไทยโพสต,์ 2557)   
 จากปัญหาข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า การนํา
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ มาใชใ้นการจดัการ
เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ย ัง ค ง เป็ น ปั ญ ห า  ดั งนั้ น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 หมวด  4 มาตรา 24 จึงกําหนดว่า การจัดการ
เรียนรู้ ควรจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจของนกัเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
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ระหวา่งบุคคล ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่ง
ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั เพ่ือใหน้กัเรียนไดป้ระยกุตค์วามรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542…, ม.ป.ป.) ดงันั้น การ
จดัการศึกษาแบบหน่ึงท่ีจะตอบสนองพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และการปฏิรูป
การศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ การจัดการ
ศึกษาแบบบูรณาการ ซ่ึงเน้นการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ แสวงหาความรู้
ด้วยความสนใจ (พิมพ์พันธ์ , พเยาว์, 2555) และยงั
ตอบสนองต่อการศึกษาในปัจจุบนัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มากมายของความรู้ต่างๆ เช่น ช่วยขจดัความซับซ้อน
ของเน้ือหาในต่างศาสตร์ จึงทาํให้ลดระยะเวลาในการ
จดัการเรียนรู้ ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงระหวา่ง
ความ คิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ  และสามารถ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนให้เขา้กบัชีวิตจริงได ้ทาํให้นกัเรียน
เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงไม่ผิวเผิน จึงเน้นการรู้จริง เรียนรู้
อย่างมีความหมาย ทาํให้นักเรียนมองเห็นประโยชน์
ของส่ิงท่ีเรียนและนาํความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนโดยรู้ความหมาย (Verbal 
Meaningful Learning Theory) ท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
ทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนของบรูเนอร์ ท่ีกล่าวไวว้่า การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้ น  นักเรียนจะต้องแปล
ความหมายของข้อมูลโดยใช้ประสบการณ์ตรงของ
ตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้โดยรู้ความหมายจะเกิดข้ึนได้ก็
โดยการฝึกภายใต้เง่ือนไข  เช่น  ครูจะต้องฝึกให้
นักเรียนรู้จกัคิดเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นจริง เน้ือหาท่ีใช้
เรียนตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีเป็นจริง ขอ้มูลตอ้งมีความหมาย
และมีความสัมพนัธ์กบันักเรียน และฝึกการแกปั้ญหา
โดยมองหลายๆดา้น โดยใชท้กัษะวิธีการคิดและขอ้มูล
ท่ีหลากหลาย เพราะในชีวิตจริงคนเราจะมีปัญหาหลาย
ดา้น (วีณา, ประสาท, 2553) ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยั
ของนักการศึกษาต่างๆท่ีพบว่า การจดัการศึกษาแบบ
บูรณาการสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ  

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ได ้ทาํให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน และ
สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
ดงัเช่นงานวิจยัของ ศิริพร(2547) ไดพ้ฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการท่ีเนน้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น เร่ือง 
ร่างกายมนุษย์ และAbdullah Sharifah Intan Sharina 
Syed et al. (2011) ท่ีได้บูรณาการวิชาชีววิทยา เคมี 
และฟิสิกส์ เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัมธัยมศึกษา  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
พฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  เร่ือง
ระบบร่างกายมนุษย ์สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 โดยไดบู้รณาการแบบเช่ือมโยงเน้ือหาภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับชีวิตจริง 
เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้กิดการพฒันาดา้นความรู้ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้
วตัถุประสงค์                                                                                 

 1.  เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ 

แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 2.  เพ่ื อ ศึ กษ าผลของการใช้ ชุ ด กิ จกรรม
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์
ดงัน้ี  
  2.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์ก่อนและ 
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ และหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ กบัเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ 65) 
  2.2  เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
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ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง 
ระบบร่างกายมนุษย ์
วธีิการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  2 โ ร ง เรี ย น มั ก ก ะสั น พิ ท ย า 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1 หอ้งเรียน 
จําน วน  31 คน  ได้ม าโดยการ สุ่ มแบบแบ่ งก ลุ่ม    
(Cluster Random Sampling) 
 ตวัแปรในการวจิัย 
 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
 1.1  การจัดการเรียน รู้ด้วยชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
 2.2  เจตคติต่อวทิยาศาสตร์                                                       

 รูปแบบการวจิัย 
 การวิจยัน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง โดยมีรูปแบบ
การทดลอง ชนิดกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One group Pretest-Posttest Design)  
 เคร่ืองมือการวจิัย 
 เคร่ืองมือการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1.  ชุ ด กิ จ ก ร ร ม วิ ท ย า ศ าส ต ร์ แ บ บ            
บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ จํานวน  6 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จาํนวน 50 ขอ้ 
  3.  แบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 ซ่ึง
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ตามลาํดบั จาํนวน 30 ขอ้ 

 
 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ศึกษาขอ้มูลจาก เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ทดลองใชก้บันกัเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

Pretest 

ดาํเนินการจดัการ
เรียนรู้โดยผูว้จิยั 

Posttest วเิคราะห์และ
สรุปผลการวจิยั 

- แบบวดัเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์ 

- ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์แบบ 
บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์ 

- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

IOC เท่ากบั 0.90 

- IOC  เท่ากบั 0.96 
- r  มีค่าระหวา่ง 0.20-0.72 
- p มีค่าระหวา่ง 0.24-0.78         
- ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.85 

- IOC  เท่ากบั 0.96 
- r  เท่ากบั 5.34 
- ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88 
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ผลการวจิัย  
 ตาราง  1 แสดงผลสั มฤท ธ์ิท างก าร เรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 1 ห้องเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ       
บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย  ์โดยวิธีการทาง
สถิติ t-test for dependent samples ไดผ้ลดงัน้ี  
 

  
 นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 31 คน หลงั
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาย่อยไดแ้ก่ ชีววิทยา 
เคมี ฟิสิกส์ และโดยภาพรวมทุกวิชา มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
  

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

*  p <. 05 
 
 ตาราง  2 แสดงผลสั มฤท ธ์ิท างก าร เรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลัง
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทียบกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อย
ละ  65) โดยวิ ธี ก ารท างส ถิ ติ  t-test for one sample 
ไดผ้ลดงัน้ี นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 31 คน หลงั
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาย่อย 
ดังน้ี วิชาชีววิทยา มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ เท่ากับ 
ร้อยละ 71.21 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อยละ 65) 
อยา่งมี 

 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ส่วนเคมีและฟิสิกส์ 
เท่ากบัร้อยละ 68.58 และร้อยละ 68.78 ตามลาํดบั ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ 65) อยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละใน
รายวิชาชีววิทยา สูงกว่า ฟิสิกส์ และเคมี ตามลาํดับ 
และในภาพรวม นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ 
เท่ากบั ร้อยละ 70.12 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อย
ล ะ  65)  อ ย่ าง มี นั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ร ะดับ  .05   

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้กบัเกณฑท่ี์กาํหนด 

*  p <. 05 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N 
ก่อนไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้ 

หลงัไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้ t 

x̄ S.D. x̄ S.D. 
ชีววทิยา 31 11.55 2.84 20.65 4.49 12.23* 
เคมี 31 5.61 1.45 8.23 2.17 6.35* 

ฟิสิกส์ 31 4.10 1.58 6.19 1.60 6.02* 

ภาพรวม 31 21.26 3.95 35.06 7.08 13.30* 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N x̄ ร้อยละ เกณฑ ์ t 
ชีววทิยา 31 20.65 ร้อยละ 71.21  

ร้อยละ 65.00 
 

 2.23* 
1.09 
1.20 

เคมี 31 8.23 ร้อยละ 68.58 
ฟิสิกส์ 31 6.19 ร้อยละ 68.78 
ภาพรวม 31 35.06 ร้อยละ 70.12 ร้อยละ 65.00   2.02* 
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  ตาราง  3 แสดงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ เทียบกบัเกณฑ์การประเมินคะแนนของเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ (บุญชม ศรีสะอาด,  2554)ไดผ้ลดงัน้ี        
        

       นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 31 คน หลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
อยูใ่นระดบัดี                                                                        
 

ตาราง 3 เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย  
 1.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  เร่ือง ระบบ
ร่างกายมนุษย ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อยละ 65) 
(สํานักงานคณะ  กรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) ซ่ึ งจากผลการวิจัย 
สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
  ประการแรก ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์มีประสิทธิภาพ
ในการใช้จัดการเรียนรู้ เพราะผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัได้รับการ
จัดการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาย่อยท่ีนํามา
บูรณาการได้แก่  ชีววิทยา เคมี  และฟิสิกส์  และใน
ภาพรวม สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ และหลงั
ได้รับการจัดการเรียน รู้  นักเรียนมีคะแนนเฉ ล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมทุกวิชา เท่ากบัร้อยละ 70.12 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ของ
นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และคุณภาพในการ
เรียนรู้ของนักเรียนดีข้ึน  สอดคล้องกับ   อรพรรณ 
(2546) ท่ีกล่าววา่ การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ เป็น
การสร้างระบบการให้ข้อมูลย ้อนกลับ  ซ่ึงในการ

ประเมินมุ่งรวบรวมข้อมูลท่ีสําคัญ  2 ด้าน  คือ ด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และดา้นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรู้ และเม่ือพิจารณาคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิหลังได้รับการจัดการเรียน รู้เป็น
รายวิชายอ่ย เทียบกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนด พบวา่ นกัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียวิชาชีววิทยา เท่ากบัร้อยละ 71.21 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อยละ 65) อยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเคมี และฟิสิกส์ มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิ เท่ากับร้อยละ 68.58 และร้อยละ 68.78 
ตามลาํดบั ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด (ร้อยละ65) อยา่ง
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิด
เป็นร้อยละในรายวิชาชีววิทยา สูงกวา่ วิชาฟิสิกส์ และ
เคมี ตามลาํดบั ซ่ึงการท่ีทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิวิชา
ชีววิทยา สูงกว่า ฟิสิกส์และเคมี ตามลาํดบั อาจมาจาก
สาเหตุ จากการท่ีผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างระหว่างจัดการเรียนรู้ พบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจพ้ืนฐานในเน้ือหา
บางเร่ือง ของวิชาเคมี และฟิสิกส์ จึงทาํให้มองไม่เห็น
ความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีนาํมาบูรณาการ และนกัเรียน
สนใจเรียนรู้เน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย มากกวา่เน้ือหาท่ีมีความ
ซบัซ้อน หรือเน้ือหาท่ีตอ้งมาคิดวิเคราะห์ และจากการ
ท่ีไดส้อบถามครูประจาํวิชาวทิยาศาสตร์ ทาํใหท้ราบวา่ 
นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์อยูใ่น
ระดับปานกลางถึงตํ่า ส่วนสาเหตุท่ีทาํให้นักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน หลงัจาก

รายการ N x̄ S.D. การแปลความหมาย 

เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 31 3.69 0.45 
ระดบัดี 

(เฉล่ีย 3.51 - 4.50) 
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ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
น่าจะเป็นผลมาจาก รูปแบบการ บูรณาการเป็นแบบ
เช่ือมโยง โดยครูคนเดียว เช่ือมโยงเน้ือหา ชีววทิยา เคมี 
และฟิสิกส์ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัให้เกิดความสมบูรณ์ 
เพราะ เร่ือง ร่างกายมนุษย ์เป็นหัวขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์
กับทุกวิชาของกลุ่มวิทยาศาสตร์ และการท่ีจะทาํให้
นกัเรียนเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงนั้น ตอ้งอาศยัความรู้ทางเคมี
และฟิสิกส์ มาช่วยในการอธิบายดว้ย เพ่ือให้นักเรียน
ไดเ้รียนรู้เน้ือหาในลกัษณะองคร์วม และนาํความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงเร่ืองระบบร่างกาย
มนุษย ์เป็นเร่ืองใกลต้วั เช่น ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนใน
วยัเรียน ท่ีนักเรียนเคยประสบมาก่อน แต่ไม่เคยรู้และ
เข้าใจถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวทางป้องกัน
ปัญหาดังกล่ าว  ดังนั้ น  การจัดการเรียน รู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ บูรณาการ จึงทาํให้นกัเรียน
อยากรู้อยากเห็น ท่ีสําคญัเร้าความสนใจของนักเรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนโดยรู้
ความหมาย (Verbal Meaningful Learning Theory) ท่ี
ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีเก่ียวกับการสอนของ              
บรูเนอร์ ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้ น 
นักเรียนจะต้องแปลความหมายของข้อมูล โดยใช้
ประสบการณ์ตรงของตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้โดยรู้
ความหมายจะเกิดข้ึนได้ก็โดยการฝึกภายใตเ้ง่ือนไข 
เช่น ครูจะตอ้งฝึกให้นักเรียนรู้จกัคิดเก่ียวกบัปัญหาท่ี
เป็นจริง เน้ือหาท่ีใช้เรียนรู้ตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีเป็นจริง 
ขอ้มูลตอ้งมีความหมายและมีความสัมพนัธ์กบันกัเรียน 
และฝึกการแกปั้ญหาโดยมองหลายๆดา้น โดยใชข้อ้มูล
ท่ีหลากหลาย เพราะในชีวิตจริงของคนเราจะมีปัญหา
หลายดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิริพชัร์ (2546) ท่ีกล่าวว่า 
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทาํให้นักเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาในลักษณะองค์รวม  มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างเน้ือหาวิชา ระลึกถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
กระตุน้ใหน้กัเรียนมีความรู้ทั้งเชิงลึกและกวา้ง เป็นการ
เพ่ิ มศัก ยภาพของนั ก เรี ยน ได้อ ย่าง เต็ม ท่ี และมี
ประสิทธิภาพ สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้
และสอดคลอ้งกบั พรทิพย ์(2556) ท่ีกล่าวว่า การบูร

ณาการด้านศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการเรียนใน
ห้ อ ง เรี ยน และ ชี วิ ต จ ริ ง  ทํ าให้ ก าร เรี ยน รู้นั้ น มี
ความหมายต่อนักเรียน ซ่ึงนักเรียนจะเห็นประโยชน์ 
คุณค่าของการเรียน และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร 
(2547) ท่ีกล่าวว่า การเรียนดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระหว่างเน้ือหาความรู้ชีววิทยา เคมี และ
ฟิสิกส์ เร่ือง ร่างกายมนุษย ์ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีความหมายและ
ลึกซ้ึง เพราะในการท่ีจะทําให้นักเรียนเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงนั้น จะแยกจดัการเรียนรู้แต่เพียงมโนทศัน์ทาง
ชีววิทยาเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้โดยตอ้งอาศยัความรู้ทาง
ฟิสิกส์ และเคมี มาช่วยในการอธิบายดว้ย เพราะ เร่ือง 
ร่างกายมนุษย ์เป็นหัวขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทุกวิชา
ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการท่ีนักเรียนเกิดความไม่
เขา้ใจในพ้ืนฐานเหล่าน้ี กจ็ะทาํใหมี้ผลต่อการเรียนรู้ใน
ขั้นสูง ท่ีตอ้งใชค้วามรู้น้ีเป็นพื้นฐาน เพราะเป็นเน้ือหา
ท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตท่ีนกัเรียนทุกระดบัชั้น
จาํเป็นตอ้งรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ
พื้นฐานในการดํารงชีวิต  เช่น  การย่อยอาหาร การ
หมุนเวียนเลือด การหายใจ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Stoica et al. (2012) ท่ีไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณา
การและแบบการทดลองในห้องปฏิบติัการ ในวิชาเคมี
ของนักเรียนเกรด 11 หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบหน่วยบูรณาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการมีอิทธิพลสําคญัต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน  
 ประการท่ีสอง ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์แบ่งเป็น 6 
ชุด ตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบผสมท่ีมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย และเน้น
นักเรียนเป็นสําคญั กล่าวคือ บางขั้นตอนครูใชว้ิธีการ
บรรยายประกอบการใช้ส่ือ หรือให้นักเรียนศึกษา
ความรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยแต่
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ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ช่ือกิจกรรม คาํ
ช้ีแจง จุดประสงค์ เวลา ใบคาํสั่ง ส่ือวสัดุอุปกรณ์ ใบ
งาน และแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวใ้นแนวเดียวกนั 
และแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้เดียวกนั คือ ขั้นตอนการจดักิจกรรม 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นพฒันามโนทศัน์ ขั้นตรวจสอบ
ความ เข้าใจของนั ก เรี ยน  ขั้ น ส ร้ างผลงานและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ และขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุป
บทเรียน  (สุนีย,์ 2554) ส่วนลกัษณะกิจกรรมท่ีจดัข้ึน
ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะหลากหลายและใกล้
ตัวนักเรียน  เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ภาพประกอบ เพลง วดีีทศัน์ อุปกรณ์จาํลอง 
ตัวอย่างจริง  เกม  การปฏิบัติการทดลอง  และการ
อภิปรายกลุ่ม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจและ
กระตุน้ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
เป็นอย่างดี  ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสลงมือทํา
กิจกรรมต่างๆดว้ยตนเอง จึงทาํให้นกัเรียนเขา้ใจในส่ิง
ท่ีเรียน เกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน 
นอกจากน้ี  การจัดกิจกรรมกลุ่ม  เป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู ้อ่ืน  ให้ เกิด
ความรู้สึกกล้าคิดกล้าทํา เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและทกัษะกระบวนการคิดการแกปั้ญหา ส่งผล
ให้นักเรียนมีทัศนะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
กวา้งขวางข้ึน  โดยครูทําหน้าท่ีให้คาํแนะนํา เป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดี ให้ความช่วยเหลือ ยิ้มแยม้แจ่มใส จัดหา
อุปกรณ์ให้กบันกัเรียนตลอดการทาํกิจกรรม ซ่ึงเหล่าน้ี
ทาํใหบ้รรยากาศในชั้นเรียนเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น น่า
เรียนรู้ ไม่น่าเบ่ือหน่าย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั สุรางค์ (2556) ท่ีกล่าว
เก่ี ย ว กั บ ท ฤ ษ ฎี ก าร เรี ย น รู้ พุ ท ธิ ปั ญ ญ า นิ ย ม 
(Constructivism)ว่า ในการเรียนรู้นักเรียนจะตอ้งเป็น
ผูก้ระทาํและสร้างความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การจดัส่ิงแวดลอ้ม
และกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงมีความสําคญัต่อ
การเรียนรู้ และทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย โดยครูจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมข้ึน และอาํนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตวงแสง (2555) ท่ีกล่าววา่ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ือสําเร็จรูปท่ีนําเอาส่ือ
มากกว่าหน่ึงชนิดมาใชอ้ย่างเป็นระบบในลกัษณะส่ือ
ป ระสม  เช่ น  รู ป ภ าพ  แผ่น บ รรย าย  เท ป  แล ะ
แบบทดสอบ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีและ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ     รุ่งนภา (2551) ท่ีไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
ดงัตวัอย่างการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ของนักเรียนหลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  เร่ือง ระบบ
ร่างกายมนุษย ์เช่น 
 “อาจารยมี์ส่ือการเรียนการสอน ทาํให้หนู
เรียนรู้เร่ืองมากข้ึน” (ด.ญ.มยรีุ) 
  “เน้ือหาท่ีอาจารยน์าํมาสอนสอดคลอ้งกบั
ชีวิตประจาํวนั ถึงจะค่อนข้างลึก แต่ทําให้หนูเรียน
เขา้ใจได”้ (ด.ญ.หฤทยั) 
 “มี กิจกรรมหลากหลายให้ เล่น  รู้ สึ ก มี
ความสุข  สนุกสนานไปด้วย  ได้ความ รู้ไปด้วย”         
(ด.ช.อนุชา)                            
 “นําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า ว ั น ไ ด้ ”                                
(ด.ช.ธญัเทพ) 
  2.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  เร่ือง ระบบ
ร่างกายมนุษย ์มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่น
ระดบัดี (เฉล่ีย 3.69) จากผลการวิจยั สามารถอภิปราย
ไดด้งัน้ี  
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
เร่ือง  ระบบ ร่างกายมนุษย์เป็น เร่ืองใกล้ตัว  และ
สอดคลอ้งกับชีวิตจริง ทาํให้นักเรียนเห็นประโยชน์
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ของความรู้ท่ีไดเ้รียนในการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ประกอบกบักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป ทาํให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียน มีแรงจูงใจท่ีจะเรียน 
รักการเรียนรู้และเรียนรู้อยา่งมีความสุข ซ่ึงชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ไดจ้ดัการเรียนรู้โดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 
โดยให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม นอกจากน้ีเพ่ือลดภาวะตึงเครียดในชั้นเรียนและ
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล จึงไดมี้การจดั
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น  ภาพประกอบ  วีดีทัศน์ 
ตวัอยา่งจริง อุปกรณ์จาํลอง เกม การวาดภาพ และการ
ปฏิบติัการทดลอง ซ่ึงเร้าความสนใจของนักเรียนเป็น
อย่างดี  ทําให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น  เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน และไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ด้วยตนเอง  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน  ได้นําเสนอผลงาน  เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบ กลา้แสดงออก ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและทาํงานกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
สอดคลอ้งกบั ทิศนา (2555) ท่ีกล่าวว่า การบูรณาการ
ช่วยให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทั้ งทาง ด้านความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติไปพร้อมๆกนั ช่วยเปิดโลกทศัน์ของ
นักเรียนให้กวา้งข้ึน ช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจ น่า
ต่ืน เต้น  นักเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียน รู้  และ
สอดคลอ้งกบั ชาญชยั (ม.ป.ป) ท่ีกล่าวว่า ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นส่ือประสม (Multi-Media) นอกจากช่วย
ฝึกฝนพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนได้เป็น
อย่างดีแล้ว การใช้กระบวนการกลุ่มเข้าช่วยในการ
ดาํเนินกิจกรรมยงัส่งเสริมให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาอีก
ดว้ย นอกจากน้ีครูพยายามจดับรรยากาศในชั้นเรียนให้
เต็มไปดว้ยความอบอุ่น คอยให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา
และเสริมแรงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้นกัเรียนมีความสุข 
สนุกสนานระหว่างเรียน ไม่เบ่ือหน่าย เกิดความรู้คู่
คุณธรรม ใชชี้วิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และรัก
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พาสนา (2548) 
ท่ีกล่าวเก่ียวกับ ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์
(Thorndike’s Theory) ว่า การท่ีจะทําให้นักเรียนเกิด

ความพอใจและอยาก เรี ยน รู้ ต่ อ ไป  ค รูค วรจัด
บรรยากาศให้นักเรียนแสดงความ สามารถของตนได้
อย่างเต็มท่ี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนัดของนักเรียน  ครูควร
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้นักเรียนเกิดความตึง
เครียด ไม่ควรใช้การลงโทษ แต่ควรใชก้ารเสริมแรง
เพ่ือกระตุน้ให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากข้ึน สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นพคุณ (2552) ท่ีพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ร่างกายมนุษย ์มีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้  
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.  การนํ าชุด กิจกรรมวิท ยาศาสต ร์แบบ        
บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยไ์ปใช ้ ก่อนใชต้อ้ง
ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้า
จากคู่มือทุกคร้ัง เพ่ือเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้ได้
ถูกตอ้ง ครบถว้นและเกิดประสิทธิภาพกบันกัเรียน 
 2.  ควรตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
ก่อนท่ีจะจดัการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่าง
ถู กต้อ ง  และพัฒ น านั ก เรี ยน ให้ ส าม ารถบ รร ลุ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ได ้
 3.  ควรมีการประเมินผลระหว่างนักเรียนและ
ครู เพราะการให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
จะทาํให้นักเรียนรู้จกัการวางแผนการเรียนรู้ตามความ
ตอ้งการของตนเอง  
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในวิชา 
ควบคู่กับการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา เช่น การ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงและได้เช่ือมโยง
ความรู้จากต่างศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งหลากหลาย ทาํ
ให้สามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาท่ี เกิดข้ึนใน
ชีวติประจาํวนัได ้
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 2.  ควรจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการผนวกกบั
การสอนวิธีต่างๆ เช่น จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน เพ่ือให้นักเรียนใชค้วามรู้จากหลายศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาท่ี เกิด ข้ึนในชีวิตประจําว ัน  และพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรียนไดเ้ตม็ท่ี 
 3.  ควรตรวจสอบคะแนนท่ีผา่นมาของนกัเรียน
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ าก ท างโ ร ง เรี ย น  เ พ่ื อ ดู ร ะ ดั บ
ความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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