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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ 

บูรณาการเรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนบั สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียน 
บานเมืองอาง อําเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม กอนสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ผูศึกษาไดวิเคราะหเกีย่วกับสภาพของโรงเรียน พืน้ฐานทางการศึกษาและความสามารถในการ
เรียนรูของนักเรียน สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชนบานเมืองอาง เพื่อนําขอมลูมาประกอบใน
การสรางแผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ แลววิเคราะหสาระการเรียนรูเร่ือง ตัวประกอบของ
จํานวนนับ จากนั้นเลือกสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษา และสุขศึกษา ทีส่ามารถนํามาเชื่อมโยงกับเรือ่ง 
ตัวประกอบของจํานวนนับ และวิเคราะหสาระการเรียนรูเหลานั้นโดยใชผังความคิดแบบใยแมงมมุ 
จากนั้นเขียนแสดงความสัมพันธของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทั้งหมดในรูปของผังความคิดแบบ
ใยแมงมุม เพื่อใหเห็นภาพรวมของการบูรณาการทั้งหมดของหนวยการเรียนรูแบบบรูณาการที่มี
คณิตศาสตรเปนแกน จากนั้นแบงเนื้อหาแยกเปน 5 หนวยการเรียนรูยอยพรอมกับตั้งชือ่หนวยการ
เรียนรูและหนวยการเรียนรูยอย และเขยีนแสดงขอบเขตสาระการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูยอย
ในรูปของผังความคิดแบบใยแมงมุม นําผังของหนวยการเรียนรูยอยทั้งหมดมาเขียนแสดง 
รายละเอียดของเนื้อหาในรูปของตารางพรอมกําหนดเวลาเรียน หลังจากนั้นนําผังความคิดแบบ 
ใยแมงมุมของแตละหนวยการเรียนรูยอยมาเปนกรอบในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการที่ใชกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนแกนจํานวน 5 แผน พรอมกับสรางแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 1 ชุด เมื่อนําแบบประเมินที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานแบบประเมนิ
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แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 1 ทานตรวจสอบ พบวาแบบประเมินมีความเหมาะสม ผูศึกษาจึงนํา
แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชีย่วชาญดานการเขยีนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จํานวน 4 ทาน ประเมินโดยใชแบบประเมนิแผนการจดัการเรียนรูที่สรางขึ้น แลวนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู 

ผูศึกษาไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีการปรับปรุงแกไขแลวมาสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 10 คน ใชเวลาสอน 20 
ชั่วโมง พบวากิจกรรมการเรยีนการสอนเปนไปตามจุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว  
ผลการประเมินความรูหรือทักษะในระหวางเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูที่นํามาบูรณาการอยู
ในเกณฑดีมาก ในสวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรซ่ึงประเมินเมื่อ
นักเรียนเรียนจบหนวยการเรยีนรูนั้นอยูในเกณฑดี ในสวนของพฤติกรรมทางการเรียนนักเรยีนมี
พัฒนาการในทางที่ดีขึ้น จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงวาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทัง้ 
5 แผน ที่มีความเหมาะสมในการนําไปใช 
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Abstract 
 

The purpose of this independent study was to construct the integrated lesson 
plans on the topic of a factor of  counting numbers for grade six students at Ban 
Muangang School, Chomtong District, Chiang Mai Province.  School environment, 
students’educational backgrounds, students’ learning abilities, and their community 
environment and life styles were analysed, and consequenly used as an integral part of 
these lesson plans.  Before writing the lesson plans, the mathematics content, namely 
the factor of counting numbers was analysed and presented in a form of a spider map.  
Contents from six other subjects, namely Thai languge, Science, Social studies, Arts , 
Health Sciences and Work-experience and Technology were analysed and the topics 
which could be related to the factor of counting numbers were selected.  These 
selected topics were also analysed and presented in a form of a spider map.  All 
chosen topics were later on integrated into one integral map which has mathematics 
topics as an integrated core.  This integrated map was then used as a frame for 
constructing a learning unit and the unit was then named.  The unit map was analysed 
and five sub-units maps were constructed and named.  All sub-unit maps were then 
used as a frame for tabulating the subject matters in details and numbers of teaching 
hours for each sub-units were given.  Based on the information from the table and the 
sub-unit maps, five integrated lesson plans were constructed.  A lesson-plan 
evaluation-form was constructed and one expert was asked to assess this form.  All 
five lesson plans were than submitted to 4 experts for evaluation using this evaluation 
form.  Experts’ advices and comments were analysed by the researcher and later on 
used to modify the lesson plans. 
 All five modified lesson plans were implemented during the second semester 
of the academic year 2005.  Ten students were taught for 20 teaching hours.  No 
major problems were found while the lesson plans were being implemented.  On 
going assessment of students’ knowledge and skills was conducted and the 
assessment results were very good.  As for the mathematics achievement which was 
assessed at the end of the learning unit,  students’ achievement was good.  Students’ 
learning behavior was positively developed.  Based on the results of this study, all 
five integrated lesson plans were considered appropriate for use. 

 
 
 

 


