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คาํนํา 
 

ดว้ย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คลากร
ทาํวิจยัในชั้นเรียน งานวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: 
กรณีศึกษาวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกบั วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรม
อาหาร 1”  จึงเกิดข้ึนโดยไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจาก ดร.พนูพฒัน์ พนูนอ้ย อาจารยป์ระจาํวิชา วก 363 
หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 

 
ในการดาํเนินการวิจยัเชิงสาํรวจแบบการใชแ้บบสอบถาม  ผูว้ิจยัตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และ

ทกัษะในการออกแบบแบบสอบถาม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ชวนีย ์ พงศาพิชณ์  ภาควิชามนุษยศาสตร์  
คณะศิลปศาสตรประยกุต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร  ได้
กรุณาส่งตวัอยา่งแบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัของท่านมาใหเ้ป็นตวัแบบ ความรู้เร่ืองการทาํวิจยัในชั้น
เรียน จากการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน (วจิยัในชั้นเรียน) จาก
วิทยากรสองท่านคือ  รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัด์ิ  ธาตุทอง      และ รองศาสตราจารย ์ดร.งามนิตย ์ 
ธาตุทอง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นประโยชน์มากสาํหรับการวางกรอบงานวิจยั 

 
งานวิจยัจะสาํเร็จลุล่วงไม่ไดห้ากปราศจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งสองรายวิชาใน

ภาคการศึกษาท่ี 2/2551 ในการกรอกตอบแบบสอบถาม  สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
SPSS และการพิมพว์รรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บความช่วยเหลือจาก คุณนาฏชนก  ปรางปรุ  นกัศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 
 คุณูปการจากงานวิจยัเร่ืองน้ี ผูเ้ขียนขอมอบใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้ท่ีประสิทธ์ิประสานวิชา
ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ขียน และท่ีกรุณาช่วยเหลือทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
ขอ้ผดิพลาดประการใดท่ีเกิดข้ึนในเอกสารฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขอนอ้มรับแต่เพยีงผูเ้ดียว และยนิดีรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํท่ี sunate@mju.ac.th 
 
 
 สุเนตร  สืบคา้ 
 เมษายน   2552 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอในของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชผู้ส้อนสองคน สาํหรับกรณีศึกษาวชิา วก 341 หลกักระบวนการทาง
วิศวกรรมเกษตรกบั วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1  และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล และประเภทของกิจกรมมบูรณาการ โดยวิธีการวิจยัเชิง
สาํรวจจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งสองวิชาในภาคการศึกษา 2/2551 จาํนวน 52 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test  
 ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกบั 
วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยางส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 27 คน   
คิดเป็นร้อยละ 51.9  มีอายรุะหวา่ง 21 – 22  ปี จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6  เป็นนกัศึกษาสาขา
วิศวกรรมเกษตร จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และสาขาวิศวกรรมอาหาร จาํนวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.5 
 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนสองคนในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง โดยมีความพึงพอใจดา้นผูส้อนสูงสุด และดา้นการวดัและประเมินผลตํ่าสุด  
 การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาใน
ชั้นปีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี
ระดบั 0.05 และนกัศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนนกัศึกษาท่ีมีปัจจยัดา้นเพศ การมี/ไม่มี
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนตวั ความสะดวก/ไม่สะดวกในการท่องเวป็จากมหาวิทยาลยั และ ความสะดวก/ไม่
สะดวกในการท่องเวป็จากท่ีพกั  มีความพงึพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ 



  

สารบัญ 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ไดเ้ปิดสอนวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร สาํหรับนกัศกึษาสาขาวิศวกรรมเกษตร 

(จาํนวน 21 คน) และ วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 สาํหรับนกัศึกษาสาขาวิศวกรรม

อาหาร (จาํนวน 34 คน) ประจาํภาคเรียนที� 2/2551 โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร  สืบคา้  และ อ.

ดร.พนูพฒัน์ พนูนอ้ย เป็นอาจารยป์ระจาํวิชา ตามลาํดบั คาํบรรยายรายวิชา (Course description) 

สาํหรับวิชา วก 341 ไดแ้ก่ การทําความสะอาดและการคดัแยก (Cleaning and Sorting) การคดัคุณภาพ 

(Grading)  การลดขนาด (Size reduction) การฟลูอดิไดซ์เซชั�น (Fluidization)  การผสม (Mixing)  

กลศาสตร์ของไหลและอุปกรณ์วดัอตัราการไหล อากาศชื�นและไซโครเมทริก การลดความชื�น การเก็บ

รักษาดว้ยความเยน็  และการเก็บรักษาดว้ยความร้อน  และสาํหรับวิชา วก 363 ไดแ้ก่  การทําความ

สะอาดและการคดัแยกเชิงกล การคดัคุณภาพ การแยกโดยการหมุนเหวี�ยง การลดขนาด ฟลอูไิดเซชัน 

การผสม การกรอง การแยกโดยใชเ้มมเบรน และโฮโมจีไนเซชั�น  

 

เนื�อหารายวิชาของวิชาทั�งสองกว่าร้อยละ 50 (ตวัอกัษรหนา) มีความเหมือนกนั  ดงันี� เพื�อเป็น

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผูส้อนสองคนร่วมวางแผนการสอน และมี

จดัการเรียนการสอนพร้อมกนัและร่วมกนัภายในเวลาเดียวกนั  ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้จากผูส้อนแต่

ละคนภายใตห้วัเรื�องและเวลาเดียวกนั เพื�อพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหเ้ต็มศกัยภาพ โดย

เนน้ความสนใจ ความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน  มกีารผสมผสานของเนื�อหาวิชาในแง่มุม

ต่าง ๆ ที�สมัพนัธก์นั เพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความคิดและนาํความคิดรวบยอดไปสร้างความรู้เพื�อใช้

แกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในชีวติประจาํวนัของตนเอง และปัญหาสงัคมที�มีความซบัซอ้นเกี�ยวเนื�องสมัพนัธก์นั 

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชผู้ส้อนสองคน จะช่วยใหเ้กิดความสมัพนัธ ์ เชื�อมโยง

ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที�มีความหมาย และสามารถนาํความคิด

รวบยอด เนื�อหา กระบวนการที�เรียนในวิชาหนึ�งมาช่วยใหน้กัเรียนมคีวามเขา้ใจในอีกวิชาหนึ�งได ้

นอกจากนี�การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั�นยงัสอดคลอ้งกบัแนวการจดักระบวนการเรียนรู้

ตามแนวปฏิรูปที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (วิเศษ, 2544) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  รายวิชา วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร คือศาสตร์ที�ว่าดว้ยการเตรียมวตัถุดิบ

ใหพ้ร้อมสาํหรับการแปรรูปขั�นสูงต่อไป ซึ�งในงานวจิยันี� จะเรียกว่า วิชา Process 
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 2.  รายวิชา วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 คือศาสตร์ที�ว่าดว้ยการจดัเตรียมวตัถุ

ขั�นตน้ ตั�นสุดทา้ย และการแปรรูปจนไดผ้ลิตภณัฑสุ์ดทา้ยพร้อมจาํหน่าย ซึ�งในงานวิจยันี� จะเรียกว่า วิชา 

Unit 1 

 

บทนํา 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นรูปแบบหนึ�งของการเรียนการสอนที�เนน้ความสนใจ 

ความสามารถ และความตอ้งการของผูเ้รียน มกีารผสมผสานของเนื�อหาวิชาในแง่มุมต่าง ๆ ที�สมัพนัธ์

กนั เพื�อใหผู้เ้รียน เกิดความคิด และนาํความคิดรวบยอดไปสร้างความรู้ เพื�อใชแ้กไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นใน

ชีวิตประจาํวนัของตนเอง และปัญหาสงัคมที�มีความซบัซอ้นเกี�ยวเนื�องสมัพนัธก์นั  

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื�อ 

1. ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2. ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล และประเภทของกิจกรรมบรูณาการที�นกัศกึษาเลือกทาํ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ประชากรในการวจิยัครั� งนี� เป็น นกัศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรม

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ที�ลงทะเบียนรายวิชา วก 341 หลกักระบวนการทาง

วิศวกรรมเกษตร จาํนวน 19 คน และ วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1 จาํนวน 34 คน ประจาํ

ภาคการศึกษาที� 2/2551 

 

ทฤษฎหีรือกรอบแนวคดิของโครงการวจิัย 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 หลกัสูตรและการเรียนการสอนในประเทศไทยที�ผ่านมาตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มีการ

สอนบูรณาการระหว่างวิชาอย่างแท้จริง คงมีการจดัแยกเป็นวิชาต่าง ๆ อยู่อย่างไรก็ตามได้มีความ

พยายามที�จะจัดหลกัสูตรในลักษณะบูรณาการระหว่างวิชาในระดับประถมศึกษา ในหลักสูตร

ประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) เช่น ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ที�

รวมเอาวิชาวิทยาศาสตร์สุขศึกษา และสงัคมศึกษาเขา้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั แต่จากคาํอธิบายในหน่วยต่าง 

ๆ เนื�อหาของหลกัสูตรมีลกัษณะเป็นเอกเทศ ขาดการเชื�อมโยงที�สัมพนัธ์กัน ด้วยเหตุนี� ผูส้อนต้อง
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วางแผนและบูรณาการเนื� อหา กิจกรรมในกระบวนการการเรียนรู้เองซึ� งมีการกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 ตามบทบญัญติัของหมวด 4 แนวการจดัการศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 23 ที�กาํหนดว่าการจดัการศึกษาทั�งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอธัยาศยัต้องเน้นความสําคัญทั�งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเรื�องต่อไปนี�  

1. ความรู้เกี�ยวกบัตนเองและความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคมไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ

สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี�ยวกับประวติัศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั�งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์

เรื�องการจดัการ การบาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอย่าง

สมดุลย ั�งยนื 

3. ความรู้เกี�ยวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

4. ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษาเนน้การใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้ง 

5. ความรู้และทกัษะดา้นการประกอบอาชีพและดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขจากกฎหมายดงักล่าว 

สถานศึกษาตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งบูรณาการใหส้มัพนัธก์บัขอ้กาํหนดเหล่านี�ดว้ย 

 

ความหมายของบูรณาการ (Integration) 

 การบูรณาการ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรู้ โดยมีการเชื�อมโยงและ

ผสมผสานกระบวนการสอน การสร้างคุณธรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียนให้นาํความรู้

และประสบการณ์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ทฤษฎีพื�นฐานเกี�ยวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการมิใช่เรื� องใหม่สาํหรับวงการศึกษา แนวความคิดนี� มีมาตั�งแต่

สมยั John Dewey ที�กล่าวว่า การศึกษา คือ กระบวนการของการปฏิบติัสัมพนัธ์ทางสังคม นักเรียนจะ

เกิดความเขา้ใจ ความเป็นไปของโลกและวิธีปฏิบติัตวัในสงัคมดว้ยการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น การเรียนรู้จะ
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เกิดจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ธรรมชาติทางสงัคมของการศึกษาและการเรียนรู้จะเกิดขึ�นไดดี้

ในหลกัสูตรที�มีลกัษณะบูรณาการ 

 

ทําไมต้องสอนแบบบูรณาการ 

 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยใหเ้กิดความสมัพนัธ ์เชื�อมโยงระหว่างความคิด

รวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ที�มีความหมายและสามารถนาํความคิดรวบยอด เนื�อหา 

กระบวนการที�เรียนในวิชาหนึ�งมาช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในอีกวิชาหนึ�งได ้ที�สาํคญัคือช่วยให้เกิด

การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) เนื�องจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในชีวิตจริงจาํเป็นตอ้งใช้

ความรู้จากหลายสาขาวิชามาร่วมกนัแกปั้ญหาหรือสร้างความรู้ 

 หลกัสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีประโยชน์ในการขจดัความซํ�าซอ้นของเนื�อหา            

ต่าง ๆ ในหลกัสูตรและตอบสนองความสามารถในหลายด้านของผูเ้รียน หรือที�เรียกว่าพหุปัญญา 

(Multiple Intelligence) ไดแ้ก่ ดา้นภาษาและการสื�อความ ดา้นการใชเ้หตุผลตรรกะและคณิตศาสตร์ 

ดา้นดนตรีและท่วงทาํนอง ดา้นการเคลื�อนไหวทางกาย ดา้นการเห็นและมิติตาํแหน่ง ดา้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล  ดา้นการรู้จกัตนเอง และดา้นความเขา้ใจในธรรมชาติ 

 การสอนแบบบูรณาการไม่จาํเป็นตอ้งสอนทุกครั� งทุกเรื�องเสมอไป บางครั� งเนื�อหาที�เฉพาะและ

ไม่สมัพนัธก์บัเรื�องอื�นใดก็ไม่จาํเป็นตอ้งบูรณาการในการปฏิบติัจริง หากบูรณาการหลกัสูตรแลว้ ก็ไม่มี

หลักประกันว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเสมอไป ด้วยเหตุนี� อาจจําแนกผลแห่ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยการใชบู้รณาการเป็นตวัแปรดงันี�  

หลกัสูตร การเรียนการสอน ผลที�เกิด 

บูรณาการ 

ไม่บูรณาการ 

บูรณาการ 

ไม่บูรณาการ 

บูรณาการ 

บูรณาการ 

ไม่บูรณาการ 

ไม่บูรณาการ 

ดีที�สุด 

ดี 

พอใช ้

ตอ้งปรับปรุง 

จากความสัมพนัธ์ดังกล่าว ถา้จะให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การจัดการเรียนรู้ตอ้งบูรณาการ

หลกัสูตรและการเรียนการสอนเขา้ดว้ยกนั 

 

รูปแบบการบูรณาการ (Models of Integration) 

 การเรียนการสอนบูรณาการมี 2 ประเภทคือ บูรณาการภายในวิชากบับูรณาการระหว่างวิชา ซึ�ง

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชามี 4 รูปแบบ คือ (วิเศษ, 2544; ชวนีย ์และคณะ, 

2551) 
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1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็นการสอนที�ครูผู ้สอนในวิชาหนึ� ง

สอดแทรกเนื�อหาของวิชาอื�นเขา้ไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยครูคน

เดียว 

2. การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel Instruction) เป็นการสอนที�ครูตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปที�

สอนต่างวิชากนั ต่างคนต่างสอน แต่มาวางแผนการสอนร่วมกนั โดยมุ่งสอนหวัเรื�อง/ความคิดรวบยอด/

ปัญหาเดียวกัน (Theme/concept/problem) ระบุสิ�งที�ร่วมกนัและตดัสินใจร่วมกันว่าจะสอนหัวเรื� อง 

ความคิดรวบยอด ปัญหานั�น ๆ อยา่งไรในวิชาของแต่ละคน งานที�มอบหมายนักเรียนจะแตกต่างกนัไป

ตามลกัษณะวิชาแต่อยูภ่ายใตห้วัเรื�อง ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกนั 

3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การสอนแบบนี� คลา้ย

กบัการสอนแบบคู่ขนาน กล่าวคือ เป็นการสอนที�ครูตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปที�สอนต่างวิชากนัใชห้ัวเรื� อง 

ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกัน ต่างคนต่างสอน แต่มีการมอบหมายโครงการหรือโครงงาน 

(Project) ร่วมกนั ซึ�งจะเป็นการเชื�อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ครูทุกคนตอ้งวางแผนร่วมกนั สร้าง

โครงการร่วมกนั และแบ่งโครงสร้างการยอ่ยใหน้กัเรียนปฏิบติัในแต่ละวิชา 

4. การสอนบูรณาการแบบขา้มวิชา หรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) การ

สอนตามรูปแบบนี�  ครูที�สอนวิชาต่าง ๆ จะมาร่วมกันสอนเป็นคณะหรือทีม ร่วมกันวางแผน 

ปรึกษาหารือกนั กาํหนดหัวเรื� อง ความคิดรวบยอด ปัญหาร่วมกนั แลว้ดาํเนินการสอนนักเรียนกลุ่ม

เดียวกนั 

การบูรณาการ 4 รูปแบบนี�สามารถเปรียบเทียบความสมัพนัธข์องแต่ละรูปแบบไดด้งันี�  
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รูปแบบของการบูรณาการ 

รูปแบบ                          

การบูรณาการ 
วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลที�เกิดกับผู้เรียน 

1.  แบบสอดแทรก 

(Infusion) 

- ครูคนเดียววางแผนและกาํหนดหวัเรื�องโดย

สอดแทรกเนื�อหาวิชาอื�น ๆ เขา้ไปในการสอนของตน 

มอบหมายงานตามที�วางแผนไว ้ ครูคนเดียวประเมิน ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากครูคนเดียว และ

สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาได ้

2.  แบบขนาน  

(Parallel) 

- ครูหลายคนวางแผนการสอนร่วมกนัโดยกาํหนด 

 หวัเรื�อง (Theme) 

 ความคิดรวบยอด (Concept) 

 ปัญหา (Problem) 

- ครูแต่ละคนต่างสอนในวิชาของตนภายใตห้วัเรื�อง

เดียวกนั 

งานที�มอบหมายใหน้กัเรียนทาํ

แตกต่างกนัไปในแต่ละวิชา แต่

อยูภ่ายใตห้วัเรื�องเดียวกนั 

ครูแยกกนัประเมิน ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากครูแต่ละคน ในหวั

เรื�องของงานเป็นเรื�องเดียวกนั ทาํใหม้องเห็น

ความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนั นาํความรู้ในวิชา

ต่าง ๆ มาแกปั้ญหาได ้

3.  แบบสหวิทยาการ 

(Multidisciplinary) 

- ครูหลายคนวางแผนการสอนร่วมกนัโดยกาํหนด 

 หวัเรื�อง (Theme) 

 ความคิดรวบยอด (Concept) 

 ปัญหา (Problem) 

- ครูแต่ละคนต่างสอนในวิชาของตนภายใตห้วัเรื�อง

เดียวกนั 

- ครูร่วมกนักาํหนดชิ�นงาน/โครงการ โดยเชื�อมโยง

วิชาต่าง ๆ 

มอบหมายงานหรือโครงการ

โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัทาํ โดย

กาํหนดว่าจะแบ่งโครงการนั�น

ออกเป็นโครงการยอ่ย ๆ ให้

นกัเรียนทาํแต่ละรายวิชา 

ครูประเมินผลงาน

แต่ละชิ�นในส่วนที�

ตนสอน โดยกาํหนด

เกณฑเ์อง 

ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากครูหลายคนในหวัเรื�อง

หรือปัญหาเดียวกนั ทาํใหส้ามารถเชื�อมโยง

ความรู้จากวิชาต่าง ๆ มาสร้างสรรคง์านได ้

4.  แบบขา้มวิชา              

หรือสอนเป็นคณะ 

(Transdisciplinary) 

- ครูหลายคนวางแผนการสอนเป็นคณะ (Team 

Teaching)โดยกาํหนด 

 หวัเรื�อง (Theme) 

- มอบหมายงานหรือโครงการ

ใหน้กัเรียนทาํร่วมกนัเป็นงาน

ชิ�นใหญ่ชิ�นเดียว 

ประเมินผลร่วมกนั

ในงานชิ�นเดียวกนั 

โดยมีเกณฑก์าร

ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที�เป็นการเชื�อมโยง

สาขาวิชา            ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั สามารถนาํ

ความรู้เขา้ไปประยกุตส์ร้างสรรคช์ิ�นงานได ้
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 ความคิดรวบยอด (Concept) 

 ปัญหา (Problem) 

 เนื�อหา 

- ครูร่วมกนัสอนเป็นทีมในหวัเรื�องเดียวกนั กบั

นกัเรียนกลุ่มเดียวกนั 

- ครูร่วมกนักาํหนดชิ�นงาน/โครงการ ใหน้กัเรียนทาํ

ร่วมกนั 

- จดักิจกรรมและหา

แหล่งขอ้มูลความรู้ใหน้กัเรียน 

เพื�อศึกษาคน้ควา้และ

ปฏิบตัิงานในกลุ่มเดียวกนั 

ตดัสินร่วมกนั 
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สภาพจริงของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 จากการพฒันาและการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนของครูโดยทั�วไปพบว่า 

1. การบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ สามารถนาํไปสอนในระดบัประถมศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะรูปแบบที� 1 แบบสอดแทรก เพราะครูประถมศึกษาสอนทุกวิชาดว้ยตนเอง จึงสามารถนาํวิชา

ต่าง ๆ เขา้มาสอดแทรกในการสอนไดทุ้กครั� ง แต่การบูรณาการรูปแบบอื�นยงัไม่พบและครูไม่สะดวกที�

จะดาํเนินการเพราะยุง่ยากในการวางแผน และโครงสร้างการบริหารและการดาํเนินงานของโรงเรียนยงั

ไม่เอื�อที�จะใหค้รู มาร่วมคิด ร่วมวางแผนการสอนดว้ยกนั 

2. การสอนบูรณาการระดบัมธัยมศึกษาค่อนขา้งมีปัญหาและอุปสรรคมาก เนื�องจากครูแต่ละ

คนถนดัสอนวิชาเดียว จะสอนบูรณาการตามรูปแบบ 1 ก็มีปัญหา เนื�องจากไม่มั�นใจในเนื�อหาวิชาอื�น

เพียงพอ และการจดัตารางสอนโปรแกรมการเรียนของนักเรียนก็แยกจากกนั รับผิดชอบเป็นรายคน 

รายวิชาไป 

3. หวัใจสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือ ครูตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปมาร่วมวาง

แผนการสอนและแบ่งงานกนัสอน แต่จากระบบการบริหารและการจดัครูเขา้สอนจะจดัตามความถนัด

หรือวิชาเอก แบ่งเป็นคาบเวลาที�ชดัเจน ตามสดัส่วนที�หลกัสูตรกาํหนด ครูแต่ละคนต่างมุ่งที�จะสอนตาม

คาบเวลา สดัส่วนของตนจึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที�จะมาวางแผนการสอนร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 

4. ครูส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการ และ

โดยลกัษณะเฉพาะของคนไทยที�มีขอ้ดอ้ยในการทาํงานร่วมกบัคนอื�น ส่วนมากจะถนัดงานเดี�ยวที�ใช้

ความสามารถเฉพาะตวัมากกว่าการร่วมคิด ร่วมทาํ 

การสร้างบทเรียนแบบบูรณาการ 

 การสร้างบทเรียนแบบบูรณาการมี 2 ลกัษณะคือ การสอนบูรณาการตามรูปแบบที� 1 และ 2 

และการสอนบูรณาการตามรูปแบบที� 3 และ 4 

 การสอนตามรูปแบบที� 1 แบบสอดแทรก และ 2 แบบคู่ขนาน มี 2 วิธีคือ 

วธิีที� 1 เลือกหวัเรื�อง (Theme) ก่อนแลว้ดาํเนินการพฒันาหวัเรื�องใหส้มบูรณ์ มีการกาํหนดวตัถุประสงค์

ของกิจกรรมให้ชดัเจน กาํหนดแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที�จะใชใ้นการค้นควา้และเรียนรู้ แลว้จึง

พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามลาํดบั 
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วธิีที� 2 เลือกจุดประสงคร์ายวิชา จาก 2 วิชาขึ�นไป แลว้นาํมาสร้างเป็นหวัเรื�อง (Theme) ร่วมกนัระหว่าง

จุดประสงคที์�เลือกไว ้กาํหนดแหล่งแหล่งขอ้มลูหรือทรัพยากรที�จะใชใ้นการคน้ควา้และเรียนรู้ แลว้จึง

พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามลาํดบั 

รายละเอียดของแต่ละวิธี 

วธิีที�หนึ�ง เลือกหวัเรื�อง (Theme) 

ขั�นที� 1 เลือกหวัเรื�อง (Theme) โดยวิธีการต่อไปนี�  

1. ระดมสมองของครูและนกัเรียน 

2. เนน้ใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

3. ศึกษาเอกสารต่าง ๆที�เกี�ยวขอ้ง 

4. กาํหนดหวัเรื�องใหแ้คบลง โดยใหส้มัพนัธก์บัชีวิตจริง ตามความสนใจของผูเ้รียน 

ขั�นที� 2 พฒันาหวัเรื�องดงันี�  

1. เขียนวตัถุประสงค ์โดยกาํหนดความรู้และความสามารถที�ตอ้งการที�จะให้เกิดกบัผูเ้รียน เขียน

วตัถุประสงคใ์หเ้ชื�อมโยงระหว่างวิชาใหช้ดัเจนเพื�อนาํไปสู่กิจกรรม 

2. กาํหนดเวลาสอนใหเ้หมาะสมกบักาํหนดการต่าง ๆ ใชเ้วลามากนอ้ยแค่ไหน 

3. เตรียมสื�อ เครื�องมือ อุปกรณ์ที�จะใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม 

ขั�นที� 3 ระบุทรัพยากรที�ตอ้งการ ควรคาํนึงถึงสิ�งที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น หาง่าย ประหยดั 

ขั�นที� 4 พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนดงันี�  

1. กาํหนดกิจกรรมที�จะเชื�อมโยงกบัเนื�อหาวิชาอื�น 

2. กาํหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมใหช้ดัเจน 

3. เลือกวิธีที�ครูวิชาต่าง ๆ จะทาํงานร่วมกนั 

4. เลือกวิธีสอนที�เหมาะสม 

5. จดัทาํเอกสารแนะนาํการปฏิบติักิจกรรม 
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6. ครูเตรียมสื�อ วสัดุ ล่วงหน้า ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบงาน แบบบนัทึก แบบประเมิน แบบทดสอบ 

และอื�น ๆ 

ขั�นที� 5 ดาํเนินกิจกรรมตามรายการที�วางไวอ้ย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบและร่วมมือกบัครูคนอื�นอยู่

เสมอ เพื�อความกา้วหนา้ของกิจกรรม 

ขั�นที� 6 ประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

ขั�นที� 7 ประเมินกิจกรรมการสอน หาจุดเด่น จุดดอ้ย เพื�อนาํมาปรับปรุง 

ขั�นที� 8 แลกเปลี�ยนขอ้มลูระหว่างครูดว้ยกนั 

 

วธิีที�สอง เลือกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ก่อน 

ขั�นที� 1 เลือกจุดประสงคก์ารเรียนรู้จาก 2 รายวิชาที�มีความสมัพนัธ ์

ขั�นที� 2 นาํจุดประสงคต์ามขั�นที� 1 มาสร้างเป็นหวัเรื�อง (Theme) 

ขั�นที� 3 ระบุทรัพยากรที�ตอ้งการ 

ขั�นที� 4 พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั�นที� 5 จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั�นที� 6 ประเมินความกา้นหนา้ของนกัเรียน 

ขั�นที� 7 ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั�นที� 8 แลกเปลี�ยนขอ้มลูระหว่างครูดว้ยกนั 

 รายละเอียดการดาํเนินกิจกรรม มีขั�นตอนคลา้ยคลึงกบัวิธีที�หนึ� ง แต่ต่างกนัที�ลาํดับขั�นตอน

เท่านั�น 

 

 สาํหรับการบูรณาการตามรูปแบบที� 3 แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) และ

รูปแบบที� 4 แบบขา้มวิชาหรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) ที�เน้นงานหรือโครงการที�

เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหามากกว่า 1 สาขาวิชา ดงันั�นวิธีการสร้างบทเรียนบูรณาการในขั�นที� 4 การพฒันา

กิจกรรมการเรียนการสอนจึงสร้างเป็นงานกิจกรรมหรือโครงงาน (Project) ให้นักเรียนทาํ เพราะจะ

ส่งเสริมให้เกิดการเชื�อมโยงและนําความรู้ความสามารถจากหลายวิชามาสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ใน

โครงการไดอ้ยา่งดี 

 

การประเมนิผลในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั�นสอดคลอ้งกบัแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวปฏิรูปที�เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั กล่าวคือ นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการไดคิ้ดและปฏิบติัจริงตามความ



 11 

สนใจและความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข เรียนรู้จากกลุ่มและเพื�อน เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 

(บูรณาการเขา้ดว้ยกนั) และเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดงันั�นการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอนดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจริงคือ การประเมินความสามารถที�เริ�มตั�งแต่ประเมินการคิด

วางแผน กระบวนการทาํงาน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการทาํงาน ความตั�งใจ ใส่ใจ จนมีผลงานที�

สาํเร็จเป็นชิ�นงานตามเป้าหมาย 

 วิธีการประเมินจะตอ้งหลากหลาย ต่อเนื�อง โดยมีการประเมินตลอดเวลาตามกิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้วิธีการสังเกต ตรวจสอบรายการ บันทึกการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือภายในกลุ่มประเมิน

ชิ�นงาน หรือ บางครั� งอาจจะมีการประเมินดา้นความรู้ควบคู่กนัไปดว้ย 

 นอกจากนี�ควรมีการประเมินแบบอิงการปฏิบติั (Performance-base) และการประเมินแบบอิง

การสงัเกต (Observation-base) ซึ�งจะช่วยใหค้รูและนกัเรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกบัการ

ประเมินผลเขา้ดว้ยกนั เพื�อปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ�งขึ�น และการสอนกบัการ

ประเมินจะไม่แยกจากกนั ทั�งครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการสอนและการประเมินจึงทาํใหก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสมัพนัธก์บัชีวิตจริงมากที�สุด 

 

ตวัอย่างการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวทิยาการ 

 ครูบัวตอง ได้นํากล่องนม หนองโพ มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ กับนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 เธอเริ�มตน้สอนภาษาไทย โดยใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดคาํโฆษณาของนมหนองโพเพื�อ

สอนเกี�ยวกบัคาํ/ภาษาที�ใชใ้นการโฆษณา เด็ก ๆ ช่วยกนัคิดและไดค้าํตอบว่านมสดหนองโพนมโคแท ้ๆ 

และใหเ้ด็กช่วยกนัอภิปรายว่าคาํโฆษณานี�มีลกัษณะเป็นอย่างไร แลว้ช่วยกนัหาคาํโฆษณาสินคา้อื�น ๆ 

เพิ�มเติมอีก หลงัจากนั�นครูให้นักเรียนดูคาํสัมผสั คลอ้งจองในคาํโฆษณานมหนองโพ โดยนําคาํว่า 

หนองโพ และนมโคออกไป ใหเ้ด็กหาคาํใหม่ที�สมัผสักนัมาใส่คาํกลอนโฆษณาของตนเอง แต่ละคนพูด

คาํกลอนโฆษณาของตนใหเ้พื�อนฟังพร้อมกบัวิเคราะห์ว่าคาํใดสัมผสักนั ทาํไมจึงสัมผสัให้ทุกคนอ่าน

กลอนโฆษณาของเพื�อน ๆ เด็กคนใดที�อยากเคาะจังหวะประกอบก็ทาํได้ตามใจชอบ ต่อจากนั�นให้

นักเรียนเขา้กลุ่ม ๆ ละ 5 คนช่วยกนัศึกษาตวัอย่างกลอนแปด สรุปเป็นแผนผงักลอนแปด แลว้นาํคาํ

โฆษณามาแต่งเป็นกลอนแปดกลุ่มละ 2 บาท 

 หลงัจากนั�นครูบวัตองนาํกล่องนมมาสอนคณิตศาสตร์ในเนื�อหาต่าง ๆ เช่น ร้อยละ โดยให้

นกัเรียนดูปริมาณสารอาหารที�ปรากฏอยูข่า้งกล่องว่าสารอาหารแต่ละอยา่งมีปริมาณเท่าไร ให้คิดว่าถา้มี

นํ� านมอยู ่100 ลิตร ปริมาณสารอาหารแต่ละอย่างจะมีกี�ลิตร ให้นักเรียนนาํร้อยละของสารอาหารที�อยู่

ขา้งกล่องปรับเปลี�ยนทศนิยม และใหเ้ด็กเลือกตวัเลขที�อยูข่า้งกล่องมาบวก ลบ คูณ หารกนัให้ไดต้ามที�

ชอบใจ นอกจากนี� ยงัสามารถสอนเรื�องเสน้ขนาน รูปทรงเรขาคณิต ปริมาตร การวดัความยาว การวดัมุม 

และการตวง 
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 เมื�อสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์เสร็จแลว้สามารถนาํกร่อนนมนี�ไปสอน สปช. ไดอ้ีกโดยให้

นักเรียนค้นควา้ว่า หนองโพ เป็นชื�อของอะไร อยู่ที�ไหน คนในบริเวณนั�นมีอาชีพอะไร (เลี� ยงโค) 

ช่วยกนัศึกษาว่าการเลี�ยงโคทาํอยา่งไรบา้ง โคมีกี�ประเภท แตกต่างกนัอย่างไร และให้นักเรียนพิจารณา

สารอาหารที�อยูข่า้งกล่องแลว้อภิปรายประโยชน์ของนํ� านม นาํนมยี�หอ้งอื�น ๆ มาเปรียบเทียบสารอาหาร

ว่ายี�หอ้ใดมีสารอาหารตวัใดมากกว่ากนั สารอาหารแต่ละตวัให้คุณประโยชน์อย่างไร ถา้จะเลือกดื�มจะ

เลือกอยา่งไร และดูวนั เดือน ปี ที�ผลิต และหมดอายุตลอดจนดูว่ามี อย. หรือไม่ แลว้อภิปรายว่าสาํคญั

อยา่งไร ควรปฏิบติัอยา่งไร 

 นอกจาก 3 วิชาดงักล่าว สามารถนาํไปสอน กพอ. ไดอ้ีก โดยให้เด็กช่วยกนัประดิษฐ์เศษวสัดุ

จากกล่องนมเป็น แจกนั โมบาย หุ่นยนต์ กล่องใส่วสัดุ หรือจะทาํอย่างอื�นไดอ้ีกหลายทาง ตามความ

สนใจและความตอ้งการของนกัเรียน 

 หรืออาจจะนาํไปสอนศิลปะเช่น การวาดรูปววั การปั� นรูปววั การแกะสลกัรูปววั การออกแบบ

กล่องนม ถา้นักเรียนจะออกแบบกล่องนมให้สวยงาม น่าซื�อ น่ารัก จะออกแบบอย่างไร ให้แต่ละคน

สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างอิสระก็จะไดผ้ลงานจากกล่องนมที�หลากหลายหรือจะบูรณาการสอน

เรื�องอื�น ๆ ไดอ้ีกตามสภาพและความคิดของครูผูส้อนที�จะออกแบบการเรียนรู้เพื�อประโยชน์ของผูเ้รียน 

 

เทคนิคการวจิยัเชิงสํารวจ 

วิธีการในการเก็บขอ้มลูเชิงสาํรวจมีวิธีการใหญ่ ๆ 3 วิธี 

1. การสอบถาม การเก็บขอ้มลูดว้ยการสอบถามทาํได ้2 วิธีคือ 

1.1 การสมัภาษณ์ 

1.2 การใชแ้บบสอบถาม 

การเลือกใช้วิธีใด ขึ� นอยู่ก ับบริบทของเรื� องเช่น ต้องการเก็บข้อมูลเกี�ยวกับภาวะผูน้ ําของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งดูแหล่งขอ้มลูว่าควรเก็บจากใคร ครู หรือ ผูบ้ริหาร หรือทั�ง 2 กลุ่ม และถา้จะเก็บ

ขอ้มลูจากครู ผูว้ิจยัก็ตอ้งออกแบบว่าจะใชแ้บบใดจึงจะไดข้อ้มลูที�แม่นตรงกว่า ขึ�นกบับริบทของเรื�องวา่ 

ควรจะเก็บขอ้มลูดว้ยการสัมภาษณ์หรือการใชแ้บบสอบถาม มิไดห้มายความว่าแบบใดแบบหนึ� งจะดี

เสมอไป 

2. การสงัเกต การสงัเกตจะมีอยู ่2 ลกัษณะคือ 

2.1 การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม ผูเ้ก็บขอ้มูลตอ้งร่วมในเหตุการณ์นั�นดว้ย และเขา้ไปเป็นส่วน

หนึ�งของเหตุการณ์นั�นดว้ย 
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2.2 การสงัเกตอยา่งไม่มีส่วนร่วม เป็นการสงัเกตอยูห่ลงัหอ้ง หรือหลงัชั�นเรียน โดยทั�วไปแลว้

การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วมดูจะให้ผลที�ดีกว่า เพราะผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวัหรือไม่ทนัระวงัตวั 

ไม่เกิดพฤติกรรมเสแสร้ง แต่บางสถานการณ์เราก็ไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์

นั�นได ้

3. การทดสอบ สาํคญัที�ทาํอย่างไรให้เครื�องมือทดสอบมีคุณภาพมากที�สุด ดงันี�  วิธีการสร้าง

เครื�องมือที�มีคุณภาพจึงสาํคญัที�สุดในการทดสอบ 

 ชวนีย ์ และคณะ (2551) ไดศ้ึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาที�มต่ีอการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลและ

ประเภทของกิจกรรมบูรณาการพบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาที�มต่ีอการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการอยูใ่นระดบัสูง โดยนกัศกึษาต่างภาควิชา ต่างคณะมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั ส่วนเพศ 

หลกัสูตร และชั�นปีนกัศกึษาไม่มีความแตกต่างกนั จึงชี�ใหเ้ห็นว่าภาควิชาฯ และคณะของนกัศกึษามีผล

ต่อระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 วริศรา (2550) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของประชากรต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานประกนัภยั

จงัหวดัพงังา โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงสาํรวจแบบการใชแ้บบสอบถามซึ�งมีความเชื�อมนัเท่ากบั 0.8866 ใชส้ถิติ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ในการทดสอบ

พบว่า ประชาชนมคีวามพึงพอใจในดา้นขอ้มลูข่าวสารเป็นอนัดบัแรก ส่วนดา้นสถานที�เป็นอนัดบั

สุดทา้ย โดยประชาชนที�มีอาชีพต่างกนั มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ

สาํนกังานประกนัภยัจงัหวดัพงังาในภาพรวม โดยที�เพศและรายไดข้องประชาชนที�ต่างกนัไม่มีผลต่อ

ความพึงพอใจโดยรวม 

 

วธิีการดาํเนินการวจิัย 
 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของ คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจใ้นวิชา Process  และวิชา Unit 1  ในปีการศึกษา 2/2551 จาํนวน 

52 คน ซึ�งไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 
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เครื�องมอืการวจิยั 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม 2 ส่วนไดแ้ก่ แบบสอบถามลกัษณะส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการที�มต่ีอกรณีผูส้อนคนเดียวกบัผูส้อนสองคน  ซึ�งเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) 

5 ระดบั จึงสามารถสรุปเครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาได ้2 กลุ่ม ดงันี�  

 1. เครื�องมือที�ใชเ้ป็นสิ�งทดลอง  คือ เอกสารประกอบการสอน  แหล่งศึกษาและดูงานภายนอก 

สไลดน์าํเสนอแบบ PowerPoint และ Direction Lab 

 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อ

การจดัการเรียนการสอบแบบบูรณาการแบบผูส้อนสองคน ซึ�งดดัแปลงมาจากงานวิจยัของ ชวนีย ์ และ

คณะ (2551) โดยสามารถกาํหนดตวัแปรต่าง ๆ ได ้ดงันี�  

ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

ลกัษณะส่วนบุคคล  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

- เพศ  - ดา้นผูส้อน  

- จาํนวนชั�นปี  - ดา้นกระบวนการเรียนการสอน  

- สาขาวิชา  - ดา้นการวดัและประเมินผล  

- การมี/ไม่มคีอมพิวเตอร์  - ดา้นสถานที�และโสตทศันูปกรณ์  

-ความสะดวกในการท่องเวป็จาก

มหาวิทยาลยั 

 - ดา้นรูปแบบกิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน

สองคน 

-ความสะดวกในการท่องเวป็จากที�พกั  -ดา้นภาพรวม 

 

ขั�นตอนการดําเนนิการ 

 ขั�นตอนการดาํเนินการวิจยัเริ�มจาก การศึกษารวบรวมขอ้มลูเบื�องตน้จากเอกสารต่าง ๆ และการ

ปรึกษา หารือ และออกแบบการสอนร่วมกบัแบบบูรณาการ  จากนั�นจึงดาํเนินการพฒันาสื�อการเรียน

การสอนอนัประกอบไปดว้ย เอกสารประกอบการสอน การแสวงหาแหล่งศึกษาและดูงานภายนอก  การ

เตรียมเครื�องมือและอุปกรณ์เพื�อใชใ้นการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการ การเตรียมสไลดน์าํเสนอแบบ 

PowerPoint และ Direction Lab  ต่อจากนั�นก็ถึงการสอนแบบบูรณาการในชั�นเรียน  และสุดทา้ยการ

สาํรวจความพึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถาม และการประมวลผล 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง เพื�อขอใหผู้เ้รียนกรอกแบบสอบถาม 

(ภาคผนวก ก) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที� 1 เป็นขอ้มลูรายละเอียดทั�วไป และส่วนที� 2  เป็นความพึง

พอใจของนกัศกึษาในแต่ละดา้นซึ�งประกอบไปดว้ย ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้น

การวดัและประเมินผล ดา้นสถานที�และโสตทศันูปกรณ์ และดา้นรูปแบบกิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน

สองคน  

 

วธิีวเิคราะห์และสถิตทิี�ใช้ 

 การวิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มลูทั�งหมดกระทาํโดยใช ้SPSS 16 for Windows ดงันี�  

 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive 

statistics) เพื�อวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง และวดัการกระจาย 

2. การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาที�มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใช้

ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดบั ตามวิธีการ

ของชวนีย ์และคณะ (2551) คือ 

- ระดบัสูง ค่าคะแนน 3.68 – 5.00  

- ระดบัปานกลาง ค่าคะแนน 2.34 – 3. 67 

- ระดบัตํ�า ค่าคะแนน 1.00 – 2.33  

3. การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ วิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติที (T-test)  

 

ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ทั�งสองส่วนแสดงในภาคผนวก ข  และสามารถสรุปได ้ดงันี�  

1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 

 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก ซึ�งชี�ใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 51.9 อายเุฉลี�ย 21.38 0.10 ปี ศึกษาในสาขาวิศวกรรมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 61.50 ชั�นปี

ที� 3 คิดเป็นร้อยละ 63.50 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 82.70 ทาํใหส้ามารถ

ท่องเวป็ไดอ้ยา่งสะดวกสะบายทั�งจากที�พกั คิดเป็นร้อยละ 80.80 และจากมหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 

84.60 โดยมีระยะเวลาในการท่องเวป็เฉลี�ย 2.23  0.09 ชั�วโมง 

 

2.  การวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา 
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 การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ

ผูส้อน 2 คน ในภาพรวม ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้น

สถานที� และโสตทศันูปกรณ์ และดา้นรูปแบบกิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน แสดงในตารางที� 1 

โดยไดเ้ปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความพึงพอใจในแต่ละดา้นกบัเกณฑใ์นหวัขอ้ วิธีวิเคราะห์และสถิติที�ใช ้ซึ�ง

ชี�ใหเ้ห็นว่า นกัศึกษามคีวามพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และมีความพึงพอใจดา้นผูส้อนสูงที�สุด 

และ ดา้นการวดัและประเมินผลตํ�าที�สุด 

 

ตารางที� 1 ค่าเฉลี�ยของระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยรวม และรายดา้น 

 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี�ย S.D. ระดบั 

โดยรวม 4.04 0.64 สูง 

ดา้นผูส้อน 4.21 0.60 สูง 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3.94 0.62 สูง 

ดา้นการวดัและประเมินผล 3.90 0.65 สูง 

ดา้นสถานที� และโสตทศันูปกรณ์ 4.05 0.64 สูง 

ดา้นรูปแบบกิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน 3.98 0.69 สูง 

 

3. การเปรียบเทยีบลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจของนักศึกษา 

 การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของนกัศกึษาแสดงในตารางที� 2 ซึ�ง

ชี�ใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาที�ศกึษาชั�นปีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ

ผูส้อน 2 คน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05   และสาขาวิชาแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01   โดย  

 

ตารางที� 2  การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของนกัศกึษา 

 

แยกตาม คาํตอบ ความพึงพอใจเฉลี�ย  S.D 

ดา้นผูส้อน ดา้นการ

เรียนการ

สอน 

ดา้นการวดัผล ดา้นสถานที� 

และโสตฯ 

ดา้นผูส้อน 

2 คน 

ภาพรวม 

เพศ ชาย 4.240.39 3.960.48 4.000.47 4.190.46* 4.060.53 4.110.39 
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หญิง 4.180.36 3.920.42 3.780.39 3.900.38* 3.880.44 3.960.31 

ชั�นปีที� ปี 3 4.160.38 3.870.40 3.770.33* 4.010.33* 3.870.42* 3.950.31* 

ปี 4 4.310.36 4.060.50 4.120.54* 4.120.54* 4.170.55* 4.180.40* 

สาขา วก. 4.400.40** 4.090.54 4.060.48* 4.190.37 4.200.53** 4.220.39** 

วอ. 4.100.32** 3.840.35 3.800.39* 3.970.47 3.830.41** 3.920.28** 

คอมพิว-

เตอร์ 

ม ี 4.170.37 3.930.45 3.890.46 4.060.47 3.970.46 4.020.36 

ไม่ม ี 4.400.34 3.960.43 3.940.35 4.020.37 4.010.65 4.100.38 

ท่องเวป็

ในมหา-

วิทยาลยั 

สะดวก 4.200.38 3.900.45 3.910.41 4.030.44 3.980.45 4.030.35 

ไม่

สะดวก 

4.300.38 4.120.41 3.810.62 4.200.47 3.950.73 4.090.43 

ท่องเวป็

จากที�พกั 

สะดวก 4.190.40 3.980.47* 3.980.42** 4.090.47 4.050.45* 4.080.37 

ไม่

สะดวก 

4.310.23 3.740.21* 3.580.41** 3.900.27 3.680.57* 3.880.26 

* แตกต่างกนัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

** แตกต่างกนัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.01 

 

วจิารณ์ผลการวจิัย 
 

จากผลการวิจยั สามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงันี�   

1. ผลการวิจยัเกี�ยวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผูส้อน 

2 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผูส้อน 2 คนอยูใ่นระดบัสูง ทั�งนี�

เนื�องจากการเรียนการสอนแบบผูส้อนสองคน ทาํใหน้กัศึกษาไดป้ระสบการณ์จากผูส้อนหลากหลาย 

รวมทั�งการมีประสบการณ์ตรงทั�งจากการทาํบทปฏิบติัในหอ้งเรียน  การทาํงานเป็นกลุ่ม หรือการดูงาน

นอกสถาน ลว้นแต่มีส่วนส่งเสริมทาํใหน้กัศกึษามคีวามพึงพอใจในการเรียนสูง 

 

2. ผลการทดสอบลกัษณะส่วนบุคคลต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน พบว่า 

นกัศกึษาที�ศกึษาชั�นปีและสาขาวิชาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ

ผูส้อน 2 คน แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาชั�นปีที� 4 มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่านกัศึกษาชั�นปีที� 3 

เนื�องจาก ทั�งสองวิชาเป็นวิชาเอกบงัคบั ซึ�งตอ้งใชค้วามรู้พื�นฐานหลากหลายวิชา เช่น ความรู้ทางดา้น

เทคนิค ความรู้ทางดา้นภาษา ความรู้ทางดา้นเทคโนโลย ี มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ตลอดจนพื�น
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ฐานความรู้ภายนอกนอกเรียน ซึ�งนกัศกึษาชั�นปีที� 3 มีนอ้ย ทาํใหเ้รียนแลว้อาจจะมีความรู้สึกว่าวิชาทั�ง

สองนี� ยากต่อการเขา้ใจ และรวบรวมความรู้  นอกจากนี�นกัศกึษาสาขาวิศวกรรมเกษตรยงัมคีวามพึง

พอใจโดยรวมมากกว่านกัศึกษาวิศวกรรมอาหาร เนื�องจากวิชาทั�งสองนี�อาศยัพื�นฐานในการคาํนวณเป็น

อยา่งมาก นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารมีผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจไม่ค่อยชอบวิชานี�  นอกจากนี�

ผูท้าํวิจยัเป็นอาจารยป์ระจาํวิชาที�สอนต่อเนื�องทั�งผูส้อน 2 คน และผูส้อนคนเดียว อาจจะทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจในแนวทางการสอน การสื�อสารกนัมากขึ�น 

 

สรุป 
1.  นกัศกึษามคีวามพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และมีความพึงพอใจดา้นผูส้อนสูงที�สุด และ ดา้น

การวดัและประเมินผลตํ�าที�สุด 

2. นกัศึกษาที�ศกึษาชั�นปีแตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผูส้อน 2 

คน โดยนกัศกึษาชั�นปีที� 4 มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่านกัศึกษาชั�นปีที� 3 และนกัศกึษาสาขา

วิศวกรรมเกษตรมคีวามพึงพอใจโดยรวมมากกว่านกัศกึษาวิศวกรรมอาหาร  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารทาํแบบสอบถามทนัทีภายหลงักิจกรรมการสอนแบบผูส้อน 2 คนสิ�นสุด 

2. ผูส้อนทั�งสองคนควรมีความร่วมมือกนัมากกว่านี� ในเรื�องการวดัและประเมินผล 

 

บรรณานุกรม 
ชวนีย ์ พงศาพิชณ์  นพคุณ  สุขสถาน  วิมล  เหมือนคิด และสุนทรี  ศกัดิ� ศรี.  2551. ความพึงพอใจต่อ

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ: กรณีศกึษาวิชามนุษยสมัพนัธ.์  ว.วิชาการพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 18(2): 63-69. 

วิเศษ  ชิณวงศ.์  2544. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  ว.วิชาการ 4(10): 27-33. 

ศิริเดช  สุชีวะ.  2543.  เทนนิคการวิจยัเชิงสาํรวจ.  ว.วิชาการ 3(4): 70-80. 

วริศรา  คงเดิม.  2550.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานประกนัภยัจงัหวดั

พงังา.   ศรีปทุมปริทัศน์ 7(2): 102-113. 
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แบบสอบถาม 
เรื�อง “ความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: กรณีศกึษาวิชา วก 341 หลกั

กระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกบั วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1” 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ตอนที� 1 โปรดทาํเครื�องหมาย / ลงในช่อง    ที�ตรงกบัท่านมากที�สุด หรือเติมขอ้มลูลงในช่องว่าง 

 

1.  อาย…ุ……….ปี 

2. เพศ     ชาย    หญิง 

3. ชั�นปีที�    3      4      มากกว่า 4  

3.  สาขา       วิศวกรรมเกษตร      วิศวกรรมอาหาร 

5.  ท่านมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัหรือไม่       มี      ไม่มี 

6. ท่านสามารถท่องเวบ็ไดอ้ยา่งสะดวกสบายจากมหาวิทยาลยั      ใช่      ไม่ใช่ 

7. ท่านสามารถท่องเวบ็ไดอ้ยา่งสะดวกสบายจากที�พกั      ใช่      ไม่ใช่ 

8.  ระยะเวลาในการท่องเวบ็ต่อวนั 

<1 ชั�วโมง 

1- 3 ชั�วโมง 

3 - 5 ชั�วโมง 

> 5 ชั�วโมง 

 

ยงัมีต่อ 
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ตอนที� 2.  โปรดทาํเครื�องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเห็นของท่านในแต่ละขอ้เพียงช่องเดียว 

 

หัวข้อการประเมนิ ระดับความพงึพอใจ 
เห็น

ด้วย

อย่างยิ�ง 

5 

เห็น

ด้วย 

4 

ไม่

แน่ใจ 

3 

ไม่

เห็น

ด้วย 

2 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิ�ง 

1 

1. ด้านผู้สอน      

1.1 ผูส้อนมีบุคลิกภาพที�น่าเชื�อถือ      

1.2 ผูส้อนมีความตรงต่อเวลา      

1.3 ผูส้อนมีความตั�งใจเขา้สอนอยา่งสมํ�าเสมอ      

1.4 ผูส้อนพดูเสียงดงัฟังชดั      

1.5 ผูส้อนแจกแผนการสอนและชี�แจงรายละเอียดในแผนการสอนอยา่ง

ชดัเจน 

     

1.6 ผูส้อนอธิบายเนื�อหาสาระเขา้ใจง่าย      

1.7 ผูส้อนเลือกกิจกรรมในหอ้งเรียนที�มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบับทเรียน 

     

1.8 ผูส้อนสามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจ      

1.9 ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน      

1.10 ผูส้อนอธิบายวิธีการทาํกิจกรรมบูรณาการใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน      

2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน      

2.1 การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยายและการทาํกิจกรรมบูรณาการ

มีความเหมาะสม 

     

2.2 จาํนวนบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาเรียนตลอดภาคการศกึษา      

2.3 บทเรียนที�นาํมาใชเ้ชื�อมโยงเนื�อหากบักิจกรรมบูรณาการมีความ

เหมาะสม 

     

2.4 ในกระบวนการเรียนการสอน ผูส้อนสนบัสนุนใหม้ีการคน้ควา้จาก

แหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ

     

2.5 มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในชั�นเรียน      
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หัวข้อการประเมนิ ระดับความพงึพอใจ 
เห็น

ด้วย

อย่างยิ�ง 

5 

เห็น

ด้วย 

4 

ไม่

แน่ใจ 

3 

ไม่

เห็น

ด้วย 

2 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิ�ง 

1 

3. ด้านการวดัและประเมนิผล      

3.1 การแบ่งสดัส่วนของคะแนนจากงานและกิจกรรม : คะแนนสอบ

กลางภาค : คะแนนปลายภาค เป็น 30 : 35 : 35 มีความเหมาะสม 

     

3.2 คะแนนกิจกรรมบูรณาการ (20%) มีความเหมาะสม      

3.3 การใหน้กัศกึษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการทาํงานของกลุ่มมี

ความเหมาะสม 

     

3.4 การตดัเกรดแบบอิงเกณฑม์ีความเหมาะสม      

4. ด้านสถานที�และโสตทัศนูปกรณ์      

4.1 สภาพของหอ้งเรียนมีความเหมาะสม      

4.2 ขนาดของหอ้งเรียนเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศกึษา      

4.3 โต๊ะและเกา้อี� เลคเชอร์มีจาํนวนพอเพียง      

4.4 เพื�อความสะดวกในการทาํกิจกรรมกลุ่ม โต๊ะเรียนควรเคลื�อนยา้ยไป

มาได ้

     

4.5 สื�อและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการนาํเสนองานมีความเหมาะสม      

5. ด้านรูปแบบกจิกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน      

5.1 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน ช่วยใหน้กัศกึษาเกิดความเขา้ใจ

ในบทเรียนมากขึ�น 

     

5.2 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน  ฝึกใหน้กัศกึษารู้จกัคน้ควา้หา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

     

5.3 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน  ช่วยใหน้กัศกึษารู้จกัขอ้ดี

ขอ้เสียของตนเอง 

     

5.4 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน  ฝึกใหน้กัศกึษากลา้พดูกลา้

แสดงออก 

     

5.5 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน  ฝึกหน้กัศึกษามีความ

รับผดิชอบ 
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หัวข้อการประเมนิ ระดับความพงึพอใจ 
เห็น

ด้วย

อย่างยิ�ง 

5 

เห็น

ด้วย 

4 

ไม่

แน่ใจ 

3 

ไม่

เห็น

ด้วย 

2 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิ�ง 

1 

5.6 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน ส่งเสริมใหน้กัศกึษามีโอกาส

สร้างมนุษยสมัพนัธก์บัเพื�อนในกลุ่ม 

     

5.7 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน ฝึกใหน้กัศกึษารู้จกัทาํงานเป็น

ทีม 

     

5.8 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน  ฝึกใหน้กัศกึษารู้จกัคิด 

วิเคราะห์ และแกปั้ญหาร่วมกนั 

     

5.9 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน  ฝึกใหน้กัศกึษายอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ้ื�น 

     

5.10 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน ฝึกใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรู้

วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นจากการทาํงานร่วมกนั 

     

5.11 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน ฝึกใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรู้

วิธีการติดต่อสื�อสาร การประสานงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้ง 

     

5.12 กิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้

     

 

หากท่านมีขอ้คิดเห็น/แนะนาํอื�น ๆ ที�ท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

แบบนี�อีก กรุณาระบุ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที�ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมนิแบบสอบถาม 
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สรุปผลการประเมนิผลความพงึพอใจ 

เรื�อง “ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: กรณีศกึษาวิชา วก 341 

หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกบั วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 1”  ภาควิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ตอนที� 1  
 

คาํถาม คาํตอบ จาํนวน (คน) ร้อยละ ( ± SD) 

1. อาย ุ 20 

21 

22 

23 

รวม 

4 

28 

16 

4 

52 

7.70 

53.80 

30.80 

7.70 

100.00 

 

 

 

 

21.38 ± 0.10 

2. เพศ ชาย 

หญิง 

รวม 

27 

25 

52 

51.90 

48.10 

100.00 

 

3. ชั�นปีที� 3 

4 

รวม 

33 

19 

52 

63.50 

36.50 

100.00 

 

4. สาขา วิศวกรรมเกษตร     

วิศวกรรมอาหาร 

รวม 

20 

32 

52 

38.50 

61.50 

100.00 

 

5. ท่านมีคอมพิวเตอร์

ส่วนตวัหรือไม่     

มี 

ไม่มี 

รวม 

43 

9 

52 

82.70 

17.30 

100.00 

 

6. ท่านสามารถท่องเวบ็

ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

จากมหาวิทยาลยั     

ใช่ 

ไม่ใช่ 

รวม 

44 

8 

52 

84.60 

15.40 

100.00 

 

7. ท่านสามารถท่องเวบ็

ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

จากที�พกั     

ใช่ 

ไม่ใช่ 

รวม 

42 

10 

52 

80.80 

19.20 

100.00 

 

8. ระยะเวลาในการ นอ้ยกว่า 1 ชั�วโมง 5 9.60  
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ท่องเวบ็            ต่อวนั 1-3 ชั�วโมง 

3-5 ชั�วโมง 

มากกว่า 5 ชั�วโมง 

รวม 

33 

11 

3 

52 

63.50 

21.20 

5.80 

100.00 

 

 

 

2.23 ± 0.09  

 

ตอนที� 2  
 

หวัขอ้การประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

5 4 

 

3 2 1 DSX .

 

1. ด้านผู้สอน       

1.1 ผูส้อนมีบุคลิกภาพที�น่าเชื�อถือ 46.20 50.00 3.80 - - 4.42 ± 0.08 

1.2 ผูส้อนมีความตรงต่อเวลา 69.20 28.80 1.90 - - 4.67 ± 0.07 

1.3 ผูส้อนมีความตั�งใจเขา้สอนอยา่งสมํ�าเสมอ 55.80 42.30 1.90 - - 4.54 ± 0.08 

1.4 ผูส้อนพูดเสียงดงัฟังชดั 40.40 53.80 5.80 - - 4.35 ± 0.08 

1.5 ผูส้อนแจกแผนการสอนและชี�แจงรายละเอียด

ในแผนการสอนอยา่งชดัเจน 26.90 57.70 15.40 - - 4.12 ± 0.09 

1.6 ผูส้อนอธิบายเนื�อหาสาระเขา้ใจง่าย 13.50 71.20 13.50 1.90 - 3.96 ± 0.08 

1.7 ผูส้อนเลือกกิจกรรมในหอ้งเรียนที�มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับทเรียน 32.70 65.40 1.90 - - 4.31 ± 0.07 

1.8 ผูส้อนสามารถสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนให้

น่าสนใจ 17.30 51.90 28.80 1.90 - 3.85 ± 0.10 

1.9 ผูส้อนกระตุน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน 23.10 55.80 19.20 1.90 - 4.00 ± 0.09 

1.10 ผูส้อนอธิบายวิธีการทาํกจิกรรมบูรณาการให้

เขา้ใจไดช้ดัเจน 11.50 71.20 15.40 1.90 - 3.92 ± 0.08 

2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน       

2.1 การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยายและการทาํ

กิจกรรมบูรณาการมีความเหมาะสม 7.70 65.40 26.90 - - 3.81 ± 0.08 

2.2 จาํนวนบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน

ตลอดภาคการศึกษา 23.10 53.80 23.10 - - 4.00 ± 0.09 

2.3 บทเรียนที�นาํมาใชเ้ชื�อมโยงเนื�อหากบักิจกรรม

บูรณาการมีความเหมาะสม 23.10 67.30 7.70 1.90 - 4.12 ± 0.09 

2.4 ในกระบวนการเรียนการสอน ผูส้อนสนบัสนุน 21.20 63.50 15.40 - - 4.06 ± 0.08 
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ใหม้ีการคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

2.5 มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในชั�นเรียน 7.70 55.80 36.50 - - 3.71 ± 0.08 

3. ด้านการวัดและประเมินผล       

3.1 การแบ่งสัดส่วนของคะแนนจากงานและ

กิจกรรม : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนปลาย

ภาค เป็น 30 : 35 : 35 มีความเหมาะสม 9.60 73.10 17.30 - - 3.92 ± 0.07 

3.2 คะแนนกิจกรรมบูรณาการ (20%) มีความ

เหมาะสม 21.20 55.80 23.10 - - 3.98 ± 0.09 

3.3 การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

การทาํงานของกลุ่มมีความเหมาะสม 11.50 59.60 28.80 - - 3.83 ± 0.08 

3.4 การตดัเกรดแบบอิงเกณฑม์ีความเหมาะสม 23.10 42.30 32.70 1.90 - 3.87 ± 0.11 

4. ด้านสถานที� และโสตทัศนูปกรณ์       

4.1 สภาพของหอ้งเรียนมีความเหมาะสม 13.50 78.80 7.70 - - 4.06 ± 0.06 

4.2 ขนาดของหอ้งเรียนเหมาะสมกบัจาํนวน

นกัศึกษา 25.00 61.50 13.50 - - 4.12 ± 0.09 

4.3 โต๊ะและเกา้อี� เลคเชอร์มีจาํนวนพอเพียง 28.80 57.70 7.70 5.80 - 4.09 ± 0.11 

4.4 เพื�อความสะดวกในการทาํกิจกรรมกลุ่ม โต๊ะ

เรียนควรเคลื�อนยา้ยไปมาได ้ 21.20 44.20 32.70 1.90 - 3.85 ± 0.11 

4.5 สื�อและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการนาํเสนองานมีความ

เหมาะสม 25.00 65.40 9.60 - - 4.15 ± 0.08 

5. ด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการแบบผู้สอน 2 คน       

5.1 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน ช่วยให้

นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากขึ�น 25.00 40.40 32.70 1.90 - 3.88 ± 0.11 

5.2 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน  ฝึกให้

นกัศึกษารู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 15.40 57.70 26.90 - - 

3.88 ± 0.09 

 

5.3 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน  ช่วยให้

นกัศึกษารู้จกัขอ้ดีขอ้เสียของตนเอง 15.40 50.00 34.60 - - 3.81 ± 0.09 

5.4 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน  ฝึกให้

นกัศึกษากลา้พูดกลา้แสดงออก 23.10 36.50 38.50 1.90 - 3.81 ± 0.11 

5.5 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน  ฝึกให้

นกัศึกษามีความรับผิดชอบ 25.00 53.80 19.20 1.90 - 4.02 ± 0.10 

5.6 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน ส่งเสริมให้

นกัศึกษามีโอกาสสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื�อนใน

กลุ่ม 13.50 63.50 21.20 1.90 - 3.88 ± 0.09 

5.7 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน ฝึกให้ 26.90 55.80 15.40 1.90 - 4.08 ± 0.09 
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นกัศึกษารู้จกัทาํงานเป็นทีม 

5.8 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน  ฝึกให้

นกัศึกษารู้จกัคิด วเิคราะห์ และแกปั้ญหาร่วมกนั 23.10 61.50 13.50 1.90 - 4.06 ± 0.09 

5.9 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน  ฝึกให้

นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น 25.00 63.50 11.50 - - 4.13 ± 0.08 

5.10 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน ฝึกให้

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ที�

เกิดขึ�นจากการทาํงานร่วมกนั 19.20 61.50 19.20 - - 4.00 ± 0.09 

5.11 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน ฝึกให้

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการติดต่อสื�อสาร การ

ประสานงานกบัผูเ้กี�ยวขอ้ง 17.30 67.30 13.50 1.90 - 4.00 ± 0.09 

5.12 กิจกรรมบูรณาการแบบผูส้อน 2 คน สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 28.80 59.60 9.60 1.90 - 4.15 ± 0.09 
 

หากท่านมีขอ้คิดเห็น/แนะนาํอื�น ๆ ที�ท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

แบบนี�อีกกรุณาระบุ 
 

1. ชอบกิจกรรมบูรณาการแบบมีผูส้อน 2 คนมาก ๆ เลยครับ อยากใหม้ีต่อไปครับ แต่น่าจะสอนให้

เขา้ขากนักว่านี�อีกนิดนึงครับอาจารย ์

2. Very goods. I love teachers. 

3. เลื�อนเวลาเรียนใหส้ายกว่านี�หน่อยสกั 9 ชั�วโมง 

4. เอกสารเนื�อหาในการเรียนควรจดัใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนทาํการเรียนการสอน 

5. อยากใหม้ีหนงัสือเป็นรูปเล่ม แลว้ก็ชอบค่ะที�มีอาจารย ์2 คนเพราะว่า ช่วยย ํ�าเนื�อหาใหเ้ขา้ใจมากขึ�น 

6. มกัพบปัญหาเวลาสั�งงานกาํหนดส่ง งง เพราะอาจารยแ์ต่ละท่านบอกไม่ตรงกนั ดูงานบ่อย ๆ ก็ดีค่ะได้

เห็นของจริง 

7. เนื�อหาที�เรียนมากไป และสอนเร็วมากไป จนเกิดการสบัสน 
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ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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ภาพที� 1  ดร.พนูพฒัน์  พนุนอ้ย ขณะกาํลงับรรยายหนา้ชั�นเรียน 

 

 
ภาพที� 2  กาํลงับรรยายการทาํบทปฏิบติัการ 
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ภาพที� 3  ทาํบทปฏบติัการเรื�องฟลอูิดไดเซซั�น 

 

 
ภาพที� 4  ทาํบทปฏิบติัการเรื�องการลดความชื�น 
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ภาพที� 5  ดูงานนอกสถานที�ที�โรงงานอุตสาหกรรมนํ� าตาลแม่วงั จงัหวดัลาํปาง 

 

 
ภาพที� 6  ดูงานนอกสถานที�ที�บริษทัชาํแหละเนื�อหม ูเบทาโกร  
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ภาพที� 7  ดูงานนอกสถานที�ที�โรงงานผลิตนมสด สาขาอาหารสตัว ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

 
ภาพที� 8  ตอบขอ้ซกัถามในการดูงานนอกสถานที�ที�โรงงานผลิตนมสด สาขาอาหารสตัว ์ม.แม่โจ ้



 34 

 
ภาพที� 9  นกัศกึษากาํลงักรอกแบบสอบถาม 

 
ภาพที� 10  นกัศึกษาวิศวกรรมอาหารกาํลงักรอกแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
ชื�อ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร  สืบคา้ 

ประวติัการศึกษา: 

 

ปีที�จบ

การศึกษา 

ระดบั

ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2534 ป.ตรี วท.บ. เกษตรศกึษา (เกษตร

กลวิธาน) 

สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล คณะ

เกษตรศาสตร์ 

บางพระ จงัหวดั

ชลบุรี 

ไทย 

2536 ป.โท วศ.ม. เครื�อจกัรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จงัหวดั ขอนแก่น 

ไทย 

2546 ป.เอก Ph.D. Agricultural Process 

Engineering 

Ehime University ญี�ปุ่น 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน 

2549 - ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

2541 – 2549  อาจารย ์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม ่

2537 – 2541  นกัวจิยั   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 

2536  - 2537 ผูช่้วยนกัวิจยั   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
 

ประสบการณ์ในการทําวจิยัในชั�นเรียน 

-ไม่เคยทาํวจิยัในชั�นเรียนมาก่อน 
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