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และพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี) หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนเรียนในทุกแผน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน(ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และการ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี) หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในระดับมาก 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในระดับมากทีส่ ุด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย พลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัตศิ าสตร์/พุทธศาสนา) และ
วิทยาศาสตร์

ข

2. Achievement of students subject learning regarding Thai, Mathematics,
Science, English, Social Education, Religion and Culture, Health Education and
Physical Education, Occupation and Technology. It was found that after integration
learning was statistically significant at .05 level higher than before integration learning.
3. Satisfactory evaluation of class room teachers were found good level four
subject learning regarding Mathematics, English, Health Education, Occupation and
Technology. Those were found very good level four subject learning regarding Thai,
Physical Education, Religion and Culture (History/Buddha Religion) and Science.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545
– 2549 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ได้เน้นการจัดการศึกษาทีใ่ ช้รปู แบบการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับตนเองและ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม มีความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมปิ ญั ญาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา มีความรูแ้ ละ
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวติ อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 : 12) รวมทัง้ จากกรอบแนว
ทางการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม่ ซึง่ เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิรปู การศึกษา โดยเน้นการพัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ซึง่
สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ทีม่ งุ่ เน้นเพื่อให้
นักศึกษามีความสามารถ คุณธรรม ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ศักยภาพในการพัฒนา
งานในหน้าทีแ่ ละวิชาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ความรอบรูท้ างวิชาการและวิชาชีพทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ แสวงหาความรูต้ ลอดเวลา สามารถนาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (คู่มอื หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปีการศึกษา 2550 – 2551) ดังนัน้
การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยราชพฤกษ์จงึ ตระหนักถึงความ
จาเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ทาหน้าทีค่ วามเป็น
ครู ได้มกี ารฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในหน้าทีค่ รูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการภายในวิชาหรือบูรณาการวิชาความรูจ้ ากหลายกลุ่ม
สาระ หรือระหว่างวิชา ซึง่ จุดเด่นของการเรียนรูแ้ บบบูรณาการก็คอื ทาให้ผเู้ รียนมีความสุขใน
การเรียน มีโอกาสประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะต่างๆ หลายๆ ด้าน
ในเวลาเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ จริง และสามารถใช้ผลการเรียนรูจ้ ากกลุ่ม
ประสบการณ์วชิ าต่างๆ
ในสภาพปจั จุบนั พบว่านักศึกษาจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ แต่ยงั มีการบูร
ณาการ เชื่อมโยงการเรียนรูร้ ะหว่างเนื้อหาในวิชาเดียวกัน หรือระหว่างวิชาต่าง ๆ ไม่มากนัก
หรือไม่บรู ณาการ ความรูเ้ ลย ซึง่ การเชื่อมโยงความรูแ้ ละทักษะวิชาจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ และมีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวติ จริง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทาการวิจยั เพื่อแก้ปญั หา
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ดังกล่าว โดยมุง่ จะฝึกฝนให้นกั ศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี ป็นแบบบูรณาการ และ
ดาเนินการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามแผนทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม โดยผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าจะ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการให้กบั นักศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้สม
กับเป็นวิชาชีพชัน้ สูง พัฒนาให้เป็นครูเก่ง ครูดี ด้านการส่งเสริมการสอน อันจะบังเกิดผลใน
ทีส่ ุด ทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นบุคคลทีเ่ ป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ร่างกายจิตใจ สติปญั ญา มี
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ อันจะเป็นพลังมหาศาลทีจ่ ะ
เป็นกาลังทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2553

วัตถุประสงค์เฉพาะการวิ จยั
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในระหว่างเรียนก่อนและหลังจาก
ได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สมมุติฐานการวิ จยั
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อน
ได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเด็นทีม่ งุ่ ประเมิน ประเมินผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ม่ี ี
เนื้อหา สาระอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาค
การศึกษาที่ 2/2553 โดยใช้หลักการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียนที่ 2/2553 (รุน่ ที3่ ) เฉพาะทีส่ อนในระดับชัน้ ประถมศึกษาและ
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มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ทีก่ าลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2/2553 กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้าหมาย
และอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีน่ ิเทศการสอนนักศึกษาซึง่ สอนอยูใ่ นโรงเรียนทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ เฉพาะโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้เวลาเพื่อทดลองสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ใน
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554 เป็นเวลา 3 - 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2
คาบ

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
-

ด้านการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมและใช้สื่อ
ด้านการประเมินผลการใช้ผล

ตัวแปรตาม

-

ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ความรู ้ความคิดของนักเรี ยน
ความจา
ความรู ้ความคิดของนักเรี ยน
ความเข้าใจ
การนาไปใช้
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การปฏิบตั ิของนักเรี ยน

- กระบวนการปฏิบตั ิ
- ผลงาน
- ความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีต่อการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
บูรณาการ (Integration) กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายของบูรณาการไว้ว่า เป็น
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชา
ขึน้ ไปรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้เรือ่ งราว โครงการหรือกิจกรรมเดียวกันเพื่อแก้ปญั หาหรือแสวงหา
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สุวทิ ย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา, 254 5) ได้
เสนอแนะการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ โดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ได้รว่ มทางานกลุ่มด้วยตนเองโดยให้มกี จิ กรรมกลุ่มหลากหลาย จัดประสบการณ์ตรงแก่ผเู้ รียน
จัดบรรยากาศในชัน้ เรียนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนกล้าคิด กล้าทา มีโอกาสแสดงออกซึง่ ความรูส้ กึ นึก
คิดของตนเองแก่สาธารณชน และเพื่อนร่วมชัน้ เน้นการปลูกฝงั จิตสานึก ค่านิยมและจริยธรรมที่
ถูกต้องดีงาม มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและแก้ปญั หาได้ดว้ ยปญั ญาและสามัคคี
นอกจากนัน้ วิเศษ ชินวงศ์ (2544) ได้แบ่งประเภทของการบูรณาการ ไว้ดงั นี้
แบบที่ 1 การบูรณาการภายในวิชา
(Single subject integration) เป็นการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ ระหว่างเนื้อหาในกลุ่มวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน มีจดุ เน้นอยูภ่ ายในวิชา
เดียวกัน
แบบที่ 2 การบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการเชื่อมโยงรวมเอาศาสตร์ต่าง ๆ
ตัง้ แต่ 2 สาขาวิชาขึน้ ไป ภายใต้หวั เรือ่ งหรือปญั หาเดียวกันเพื่อการแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง การเชื่อมโยงความรูแ้ ละทักษะวิชาจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ และมี
ลักษณะใกล้เคียงชีวติ จริงมากขึน้ มีอยู่ 4 แบบ คือ
(1) การบูรณาการแบบสอดแทรก (
Infusion Instruction) เป็นการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยครูผสู้ อนวิชาใด วิชาหนึ่ง ได้นาเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้ามาบูรณาการกับวิชาทีต่ น
สอน เป็นการวางแผนการเรียนรู้ และสอนโดยครูผสู้ อนเพียงคนเดียว
(2) การบูรณาการแบบคู่ขนาน (
Parallel Instruction) เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยครูผสู้ อนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป สอนต่างวิชากัน ต่างคนต่างสอนแต่วางแผนการเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อรวมองค์ประกอบของหัวเรือ่ งความคิดรวบยอดหรือปญั หา และครูผสู้ อนแต่ละวิชา
สอนแยกกัน ชิน้ งานทีใ่ ห้แก่ผเู้ รียนขึน้ อยูก่ บั ครูผสู้ อนแต่ละวิชา แต่ชน้ิ งานทัง้ หมดต้องสะท้อนถึง
หัวข้อเรือ่ งความคิดรวบยอดหรือปญั หาทีร่ ะบุไว้รว่ มกัน
(3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (
Multidisciplinary) วิธกี ารสอนแบบนี้
ครูผสู้ อนหลาย ๆ คนจากหลาย ๆ วิชา มาวางแผนร่วมกันเกีย่ วกับหัวข้อเรือ่ ง ความคิดรวบยอด
ปญั หา ต่างคนต่างแยกกันสอนเป็ นส่วนใหญ่แต่มกี ารมอบหมายงานหรือโครงงานร่วมกัน ซึง่ จะ
ช่วยเชื่อมโยงสหวิทยาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และกาหนดว่า จะแบ่งโครงงานนัน้ ออกเป็นโครงงาน
ย่วย ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ติ ามโครงงานย่อยนัน้
(4) การบูรณาการข้ามวิชาหรือร่วมกันสอนเป็นคณะ (
Transdisciplinary
Instruction) วิธกี ารสอนนี้เป็นการสอนทีค่ รูผสู้ อนในวิชาต่าง ๆ จะร่วมกันสอนเป็นคณะหรือ
เป็ นทีม มีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยกาหนดหัวข้อเรือ่ งความคิดรวบยอดหรือปญั หาร่วมกัน
สอนเป็นคณะ โดยมีผเู้ รียนกลุ่มเดียวกัน
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โดยมีขนั ้ ตอน ตัง้ แต่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ส่อื นวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การบูรณาการ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีส่วนประกอบดังนี้ (สุพน ทิมอ่า , 2553)
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ ดั สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ (สาระหลักและสาระท้องถิน่ )
จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ขัน้ นา ขัน้ ดาเนินการสอน และขัน้ สรุป) สื่อ /
แหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน)
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทีเ่ รียนกับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 400 คน
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ทก่ี าลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียนที่ 2/2553 (ปีการศึกษา 2553) เฉพาะทีส่ อนในระดับชัน้
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จานวน 23 คน
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูจ้ ากการทดสอบ
และการปฏิบตั ชิ น้ิ งานหรือผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูค้ วามสามารถของนักเรียนหลังจากได้รบั
การเรียนรูแ้ บบบูรณาการเสร็จสิน้ โดยนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นผูป้ ระเมินให้
คะแนน จากแบบทดสอบ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และแบบประเมินทักษะต่าง ๆ โดย
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระหว่างเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อน
และหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยง หมายถึง ผล รวมของความ รู้สกึ ของอาจารย์พ่ี
เลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของผูส้ อน ทัง้ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการจัดกิจกรรมและใช้ส่อื และด้านการ
ประเมินผลการใช้ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือความพึงพอใจมากทีส่ ุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด โดยให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามลาดับ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้
ผูส้ อน ทราบ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพล
ศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยีทไ่ี ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
2. ครูผสู้ อนในรายวิชาต่าง ๆ สามารถนาวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ได้
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3. ครูผสู้ อนสามารถใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ในการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4. ทาให้ ทราบ จุดการพัฒนาในการ จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักศึกษาจาก
อาจารย์พเ่ี ลีย้ ง ซึง่ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ซึง่ เป็นการวิจยั ในชัน้ เรียน
ในรูปแบบของการวิจยั เชิงกึง่ ทดลอง โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั คือ รูปแบบการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง
หรือกลุ่มเป้าหมาย ตัวแปรในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมุล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปแบบการวิ จยั
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั ในชัน้ เรียนในรูปแบบของการวิจยั เชิงกึง่ ทดลองใช้รปู แบบ
การวิจยั Pre – Experimental Design โดยใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ

กลุ่มเป้ าหมาย
1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ทเ่ี ป็น
ครูฝึกสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ ของรัฐและเอกชน จานวน 23 คน ซึง่ ใช้
วิธเี ลือกแบบเจาะจง (รายชื่ออยูใ่ นภาคผนวก ช)
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 1 ถึง 6 และ มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 ถึง 4 ทีเ่ รียนกับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐและเอกชน จานวน 12 โรงเรียน ห้องเรียน
ละ 20 – 40 คน เป็นจานวน 360 คน
3. อาจารย์พเ่ี ลีย้ งนิเทศการสอนนักศึกษาซึง่ สอนอยูใ่ นโรงเรียนทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ าร
สอน จานวน 22 คน (รายชื่ออยูใ่ นภาคผนวก ง)

ตัวแปรในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาตัวแปร 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
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2. ตัวแปรตาม
(Dependent Variable) คือ ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ได้แก่
ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน (คะแนนจากแบบทดสอบ คะแนนจาก
ผลงานการปฏิบตั งิ าน และหรือคะแนนการวัดทักษะต่าง ๆ) และความพึงพอใจของอาจารย์พ่ี
เลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมือ 2 ประเภท คือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง และ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ซึง่
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นผูส้ ร้างขึน้ เพื่อใช้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ ซึง่ มี
ขัน้ ตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึง่ มีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 และศึกษา
เอกสาร ตารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ โดยเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ คือ อาจารย์สุพน ทิมอ่า อดีตศึกษานิเทศก์ อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุร ี ร่วมกับ
อาจารย์นิเทศของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.วิรชั วรรณรัตน์ รศ.พิศเพลิน
เขียวหวาน และอาจารย์ผ่องใส ถาวรจักร มาให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังต่อไปนี้
ก. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ดังนี้
- สาระสาคัญ
- มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ ดั
- สาระการเรียนรู้
- จุดประสงค์การเรียนรู้
- กระบวนการจัดการเรียนรู้
- สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- การบูรณาการ
ข. ด้านการสอนและเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
ค. ด้านการจัดกิจกรรมและการใช้ส่อื / เทคโนโลยี
ง. ด้านการประเมินผลและใช้ผล (ก่อน ระหว่าง และหลังเรียน)
จ. ด้านการบูรณาการ
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3) นักศึกษาทุกคนเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในวิชาทีต่ นสอนคน
ละ 3 แผน ซึง่ ใช้เวลาในการสอน 6 คาบ เป็นเวลา 3 – 6 สัปดาห์ โดยในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการแต่ละแผน จะมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนใหญ่จะสร้างแผนตามหลัก
การบูรณาการใน 2 ลักษณะ คือ
ก. การบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษา
ทางภาษา จะมีการบูรณาการทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนไว้ในกลุ่มสาระ
เดียวกัน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และภาษาอังกฤษ
ข. การบูรณาการระหว่างวิชา โดยใช้การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion
Integration) เป็นการสอนทีค่ รูคนเดียววางแผนและกาหนดหัวเรือ่ งโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่น
ๆ เข้าไปในการสอนของตน จัดกิจกรรมโดยมอบหมายงานตามทีว่ างแผนไว้ ครูคนเดียวประเมิน
ผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนได้รบั ความรูจ้ ากครูคนเดียวและมองเห็นความัมพันธ์ระหว่างวิชาได้
ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ ทีส่ อดแทรกวิชาศิลปะในเรือ่ งการวาด
ภาพประกอบสอดแทรกกับวิชาดนตรี ในเรือ่ งการร้องเพลงและท่าทางประกอบ
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการกับวิชา
ศิลปะและวิชาการงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัตศิ าสตร์ม ี
การบูรณาการระหว่างวิชากับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทยและวิชาพุทธ
ศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา มีการบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เช่น วิชาพลศึกษา ชัน้ ป.3 มี
การบูรณาการระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ 5 กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความคล่องแคล่วว่องไวของ
นักเรียน โดยใช้กจิ กรรมวิง่ ซิกแซก กิจกรรมวิง่ สไลด์ กิจกรรมวิง่ 5 จุด กิจกรรมวิง่ แตะเส้นหลัง
และกิจกรรมวิง่ กระโดยข้ามสิง่ กีดขวาง
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงาน มีการบูรณา
ระหว่างวิชากับวิชาคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ เช่น วิชาการงาน ชัน้
ม.1 เรือ่ งการถนอมอาหาร มีการบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้ประมาณเวลาในการ
ถนอมอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ การใช้พลังความร้อนมาถนอมอาหารและภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
ด้วยวิชาสุขศึกษา คุณค่าทางโภชนาการ และวิชาภาษาอังกฤษ คาศัพท์และการสนทนาเกีย่ วกับ
การถนอมอาหาร เป็นต้น
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ มีการ
บูรณาการระหว่างวิชากับวิชาคริตศาสตร์ ศิลปะและภาษาอังกฤษ เช่น เรือ่ งการสร้างงานด้วย
โปรแกรม Ms-Excel มีการบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้ปญั หา ให้เหตุผล โดยใช้สตู ร
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และวิธกี ารคานวณตัวเลขทีห่ ลากหลาย มีการบูรณาการกับวิชาศิลปะ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สร้างตารางและแบบฟอร์มของงานได้ และมีการบูรณาการกับภาษาต่างประเทศ โดยรูจ้ กั
คาศัพท์ใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้
4) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารย์
นิเทศของวิทยาลัยราชพฤกษ์ทงั ้ 3 ท่าน โดยประเมินความตรง ความเหมาะสม และความ
สอดคล้องของเครือ่ งมือ โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (
IOC) และประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทัง้ ด้านแผนและการดาเนินการสอน โดยแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (100 คะแนน) และกาหนดเกณฑ์การผ่านตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี และมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษาและการกาหนด
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ ต่ละเรือ่ งให้สอดคล้องกับตัวบ่งชีแ้ ละการบูรณาการ
5) นักศึกษานาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์นิเทศ แล้วจึงนาไปใช้สอนต่อไป
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษาสร้างและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้ว มีจานวนคนละ 3 แผน ทัง้ หมดเป็นจานวน 69 แผน มีรายละเอียดดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผนการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาจานวน 23 คน คนละ 3 แผน จาแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ วิชา ดังนี้
คนที่

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ วิชา

1

1. ภาษาไทย/วิชารักการอ่าน
น.ส.ชนกนันท์ พลับสะอาด

2

น.ส.เพ็ญพรรณ เกตุเหลือ

3

2. คณิตศาสตร์/วิชาคณิตศาสตร์
นางลภัส รชตวีรเกียรติ

ชัน้

ชื่อแผน/เรือ่ ง

ป.2 1. การใช้พจนานุกรม
2. มาตราตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดไม่
ตรงแม่
3. คาควบกล้าแท้และคาควบกล้าไม่แท้
ม.1 1. การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ
2. การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย
3. การพัฒนาทักษะการเขียนรายงาน
ม.2 1. เส้นขนาน กับมุมต่างๆ
2. เส้นขนานกับมุมภายใน เส้นขนานกับมุมแย้ง
3. เส้นขนานกับมุมภายในและภายนอกบนข้าง
เดียวกันของเส้นตัด
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คนที่
4

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ วิชา
3. วิทยาศาสตร์
น.ส.พรทิพย์ วรรณวิจติ ร

ชัน้

ชื่อแผน/เรือ่ ง

ป.4
1.
2.
3.

5

น.ส.สุวมิ ล พุ่มไสว

ป.4
1.
2.
3.

6

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาประวัตศิ าสตร์
น.ส.จิรชยา ศรีสาราญ

7

วิชาพุทธศาสนา
นายนันทกร อมรนันท์

8

นายอัศวิน ประภูชะเนย์

9

นายชาญณรงค์ เพ่งพินิจ

10

5. ภาษาอังกฤษ
น.ส.จีรนันท์ พิมถาวร

11

น.ส.มณฑาทิพย์ ปองสุข

“การดารงชีวติ ของพืช”
โครงสร้างและหน้าทีข่ องใบ
โครงสร้างและหน้าทีข่ องลาต้น
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
“เฟือง”
ระบบเฟือง
การสร้างระบบเฟือง
การใช้โปรแกรมสังงานระบบเฟื
่
อง

ป.1 1. ช่วงเวลาและการเรียงลาดับเหตุการณ์
2. การนับช่วงเวลา
3. การนับช่วงเวลาตามระบบจันทรคติ
ป.3 1. การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีพระสงฆ์ยนื
2. การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีนงบนเก้
ั่
าอี้
3. การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีนงบนพื
ั่
น้
ป.4 1 การอาราธนาศีล
2 การถวายผ้าปา่
3 การถวายผ้ากฐิน
ป.6 1 การอาราธนาศีล
2 การถวายผ้าปา่
3 การถวายผ้ากฐิน
ป. 1 What’s your favourite colour?
2/1
2 What’ colour is it?
3 Look at the ___.
ป.4 1. Christmas
2. Places
3. Preposition of places
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คนที่

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ วิชา

12

น.ส.จุฑามาศ ดีแป้น

13

6. สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษา
น.ส.จรัสรัตน์ ปานโคก

14

วิชาพลศึกษา
น.ส.พรทิพย์ มีผวิ

ชัน้

ชื่อแผน/เรือ่ ง

ม.1 1 วันคริสต์มาส
2 Question - Word
3 Occupations

ม.1 1. การปฐมพยาบาล
2. การเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย
3. สารเสพติด
ป.3 1. กิจกรรมการวิง่ ซิกแซกเก็บของ และกิจกรรม
การวิง่ สไลด์เก็บของ
2. กิจกรรมการวิง่ 5 จุดเก็บของ และกิจกรรม
การวิง่ แตะเส้นหลังเก็บของ
3. กิจกรรมการวิง่ กระโดดข้ามสิง่ กีดขวางเก็บของ

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงาน
วิชาการงานธุรกิจ
15 น.ส.อมรรัตน์ อาสสุวรรณ
ม.1 1. การเลือกซือ้ อาหาร
2. การเลือกซือ้ ยารักษาโรค
3. การรักษาและคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของ
ผูบ้ ริโภค
วิชาการงาน
16 น.ส.พรทิพา อินดี
ม.1 1. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2. การถนอมอาหาร
3. ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหาร
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี/
คอมพิวเตอร์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สร้างสือ่ การเรียนการสอน
17 นายเชาว์วทิ ย์ สุขโชติ
ม.4 1. ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับสือ่ การสอนและสือ่
มัลติมเี ดีย
2. จุดเด่นทีส่ าคัญของโปรแกรม Adobe
Captivate 3
3. เครื่องมือภายในโปรแกรม Adobe Captivate
3
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คนที่

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ วิชา

18

วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
นายจรัญ เทศนาบุญ

19

วิชาซอฟท์แวร์ประยุกต์
น.ส.จิดาภา วิจติ รภาพ

20

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ เฟื่องกาญจน์

21

วิชาคอมพิวเตอร์
น.ส.สุดารัตน์ เวชการ

22

วิชาคอมพิวเตอร์
น.ส.ภัคจิรา ตรีสตั ย์

23

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ

ชัน้

ชื่อแผน/เรือ่ ง

ม.1 1. ข้อมูลและสารสนเทศ
2. ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.3 1. การคานวณโดยใช้สตู ร การอ้างอิงชื่อเซล การ
ใช้ฟงั ก์ชนั ตารางทางาน
2. ฟงั ก์ชนั SUM, AVERAGE, COUNT, MAX,
MIN, IF
3. การจัดการข้อมูลในตารางทางาน การ
เรียงลาดับ ข้อมูล การกรองข้อมูล
ม.4 1. หลักการพืน้ ฐานของระบบการสือ่ สารข้อมูล
และประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. สือ่ กลางในการสือ่ สารข้อมูล
3. โพรโทคอล และอุปกรณ์การสือ่ สาร
ป.6 1. แนะนาโปรแกรมสร้างงานนาเสนอ
2. เริม่ ต้นการสร้างงานนาเสนอ
3. รูจ้ กั การสร้างงานนาเสนอในรูปแบบตาราง
ป.5 1. การสร้างเวิรก์ ชีต และการบันทึกเวิรก์ ชีต
2. รูจ้ กั ตัวดาเนินการต่างๆ ใน Excel
3. การใช้ฟงั ก์ชนและสู
ั่
ตรคานวณ
ม.3 1. ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. รูปแบบโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์
3. การเลือกใช้ภาษา เครื่องมือและการพัฒนา
โปรแกรมมัลติมเี ดีย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อ
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 2 ฉบับ (คู่ขนานกัน)
ฉบับละ 20 ข้อ และในแต่ละแผน ฉบับละ 6-10 ข้อ
สาหรับวิชาทัว่ ๆ ไปทีไ่ ม่เน้นการปฏิบตั แิ ละมุง่ ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ด้านความรูค้ วามคิด ใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 – 4 ตัวเลือก (วิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักภาษา สุขศึกษา) แบบทดสอบถูก – ผิด
(วิชาพุทธศาสนา) แบบเติมคาและแบบตอบสัน้ ๆ (ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
สาหรับวิชาทีเ่ น้นทักษะต่าง ๆ การทดลองและการปฏิบตั ิ ใช้แบบประเมินทักษะ
ต่าง ๆ แบบประเมินผลงานและพฤติกรรมในการทางาน เช่น แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) แบบวัดทักษะการพูด การ ฟงั การอ่าน (วิชาภาษาอังกฤษ)
แบบวัดทักษะการปฏิบตั งิ าน มีทงั ้ ผลงานและพฤติกรรมในการทางาน (วิชาการงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์ และศิลปะ) และแบบวัดทักษะความคล่องแคล่วว่องไวทางกาย (วิชาพลศึกษา)
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนขึน้ เอง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ี
เลีย้ ง จานวน 3 – 4 ท่าน โดยประเมินความตรงและวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและสาหรับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์แบบเลือกตอบ พิจารณาทัง้ ความตรงเชิงเนื้อหา ความยากง่าย และ
ความเทีย่ งของแบบทดสอบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ และเน้นการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็น
แบบทดสอบคู่ขนานทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของอาจารย์
พีเ่ ลีย้ ง ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เองโดยปรับปรุงจากแบบประเมินการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พึงพอใจ
มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด จานวน 21 ข้อ โดยประเมินความพึงพอใจในด้าน
แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ด้านการใช้ส่อื /
นวัตกรรม และด้านการวัดและประเมินผล โดยผ่านการตรวจสอบความตรง ความเหมาะสมและ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ผลการตรวจสอบปรากฏว่า
คุณภาพของเครือ่ งมืออยูใ่ นระดับดีมาก มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ให้ตดั ประเมิน
หลังเรียนไปรวมกับมีการประเมินทีห่ ลากหลาย ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ทดสอบความสามารถของนักเรียนก่อนเรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test)
จานวน 10 – 20 ข้อได้แก่
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1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ ในวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัตศิ าสตร์ พุทธศาสนา และหลักภาษา แบบถูกผิด (วิชาพุทธ
ศาสนา) และแบบตอบสัน้ ๆ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย)
2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทย์ (วิชาวิทยาศาสตร์) หรือแบบวัดทักษะความ
คล่องแคล่วว่องไวทางกาย (วิชาพลศึกษา) แบบวัดทักษะการพูด การฟงั การอ่าน (วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย)
2. ทดลองสอน ใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ คนละ 3 แผน สอนนักเรียน
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554 โดยใช้เวลาในการสอน 3 – 6 สัปดาห์ โดย
นักศึกษาประสบการณ์วชิ าชีพครู ใช้ขนั ้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแผนฯ เริม่ ตัง้ แต่ขนั ้
นาเข้าสู่บทเรียน ขัน้ ดาเนินการสอน มีการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ หรือ
บูรณาการในวิชาเดียวกัน และให้นกั เรียนมีส่วนร่วมทากิจกรรมทัง้ งานกลุ่ม งานเดีย่ ว ขัน้ สรุป
ทาการอภิปรายผลร่วมกันระหว่างผูส้ อนและนักเรียน ในแต่ละแผนจะมีการทดสอบก่อนเรียน
(Pre - test) และหลังเรียน ( Post test) ทุกแผนเป็นการประเมินระหว่างเรียนและสังเกต
พฤติกรรมในการทางานและผลงาน (ในวิชาภาคปฏิบตั )ิ เช่น วิทยาศาสตร์ การงาน
คอมพิวเตอร์ และประเมินทักษะความคล่องแคล่วในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีก่ าหนด (ในวิชาพล
ศึกษา)
3. ทดสอบหลังเรียน ( Post – test) หลังจากสิน้ สุดการเรียนการสอนทัง้ 3 แผน ด้วย
แบบทดสอบหลังเรียน ซึง่ คู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 – 20 ข้อ
4. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
โดยใช้แบบประเมนความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการจานวน 21 ข้อ เมือ่
สิน้ สุดการสอนทัง้ 3 แผนแล้ว

วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระหว่างเรียนทัง้ 3 แผน และนาเสนอในรูปแผนภูมแิ ท่ง
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
โดยการทดสอบค่าที (t – test แบบ dependent sample) ในทุกวิชา (ล้วน สายยศ. 2534)
สูตร

t

=

D

nD  (D)
(n  1)
2

เมือ่

t

; df = n-1
2

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อทราบ
ความมีนยั สาคัญ
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D แทน
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ (ก่อนเรียนกับหลังเรียน)
∑D แทน ผลรวมค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยหาค่าร้อยละของระดับความพึง
พอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert) เป็น 5 ระดับ คือ
1 พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
2 พึงพอใจน้อย
3 พึงพอใจปานกลาง
4 พึงพอใจมาก
5 พึงพอใจมากทีส่ ุด
และวิเคราะห์เนื้อหา (
Content Analysis) ของข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานการวิจยั เรือ่ งผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการสาหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระหว่างเรียนของนักเรียนโดยจาแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ โดยจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1. ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในระหว่างเรียนของนักเรียนและผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนรู้
แบบบูรณาการ
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิ ชารักการอ่าน
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชารักการอ่าน ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชารักการอ่าน ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การในแต่ละแผนทัง้ 3 แผน สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
มีดงั นี้
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ตารางที่ 4.1 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชารักการอ่าน ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ป.4 โรงเรียนประถมทวีธาภิ เศก
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การใช้พจนานุกรม
2 มาตราตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่
3 คาควบกลา้ แท้และคาควบกล้าไม่แท้

ก่อนเรียน
4.45
5.09
4.33

หลังเรียน
7.18
8.93
8.12

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.1 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00

8.93

6.00

8.12

7.18

8.00
4.45

5.09

4.33

4.00

ก่อนเรียน
หลังเรียน

2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชารักการอ่าน
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.1 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชารัก
การอ่านในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผนทัง้
เรือ่ ง การใช้พจนานุกรม มาตราตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ คาควบกล้าแท้
และคาควบกล้าไม่แท้
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชารักการอ่าน ก่อนและหลังจาก
การได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ประถมทวีธาภิเศก
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ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชารักการอ่าน
ก่อนและหลังจากการได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชัน้ ป.4
โรงเรียนประถมทวีธาภิ เศก
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
33
33

X

ΣD²

ΣD

t

10.06
132
746
8.8037*
14.00
*t (.05, df = 32) = 2.046
จากตารางที่ 4.2 พบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของนักเรียน ( X = 14) สูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 10.06) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ t พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ
8.8037 ซึง่ มีค่ามากกว่า t วิกฤตเท่ากับ 2.046 ( α = .05 df = 32) แสดงว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชารักการอ่านหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิ ชาภาษาไทย
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ในระหว่างเรียน
โดยการ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุรมี ดี งั นี้
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาไทยในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ
2 การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย
3 การพัฒนาทักษะการเขียนรายงาน

ก่อนเรียน
2.45
2.40
2.48

หลังเรียน
5.18
5.20
5.25

43
แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.3 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
6.00

5.18

5.25

5.20

5.00
4.00
3.00

2.45

2.40

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

2.48

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาไทยในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ งการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายและการพัฒนา
ทักษะการเขียนรายงาน
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี
ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาไทยของนักเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผลสัมฤทธิ ์วิชาภาษาไทย
N
X
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40
10.83
หลังเรียน
40
17.80
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

S.D.

ΣD

ΣD²

t

0.93
1.51

279

2019

32.25*

จากตารางที่ 4.4 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.80) สูง
กว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 10.83) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 32.25 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ วิ ชาคณิ ตศาสตร์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุรมี ดี งั นี้
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 เส้นขนาน กับมุมต่างๆ
2 เส้นขนานกับมุมภายใน เส้นขนานกับมุมแย้ง
3 เส้นขนานกับมุมภายในและภายนอกบนข้าง
เดียวกันของเส้นตัด

ก่อนเรียน
5.94
5.47

หลังเรียน
8.11
7.28

5.15

6.79

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.5 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00
8.11

8.00
6.00

5.94

7.28
5.47

6.79
5.15

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

4.00
2.00
0.00

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตร์
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ ง (1) เส้นขนานกับมุมต่าง ๆ (2) เส้นขนานกับมุมภายใน เส้นขนานกับมุมภายนอก และ
(3) เส้นขนานกับมุมภายในและภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัด
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้

คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4

ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาคณิตศาสตร์
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
47
11.11
3.09
181
969 10.86*
หลังเรียน
47
14.96
3.16
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.6 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 14.96) สูง
กว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 11.11) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 10.86 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.80 ( tα = .05, df = 46) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิ ชาวิ ทยาศาสตร์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัต)ิ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.7 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 โครงสร้างและหน้าทีข่ องใบ
2 โครงสร้างและหน้าทีข่ องลาต้น
3 กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

ก่อนเรียน
2.90
3.79
3.18

หลังเรียน
4.21
4.85
4.15
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.7 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
4.85

5.00

4.21

4.00
3.00

4.15

3.79
3.18

2.90

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

2.00

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ ง โครงสร้างและหน้าทีข่ องใบ โครงสร้างและหน้าทีข่ องลาต้น กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงของพืช
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัต)ิ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ )
ผลสัมฤทธิ ์วิชาวิทยาศาสตร์
N
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
33
หลังเรียน
33
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

X

S.D.

ΣD

ΣD²

t

9.89
13.21

2.33
2.77

110

12100

25.89*
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 13.21) สูง
กว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 9.89) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 25.89 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 2.058 ( tα = .05, df = 32) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิ ชาวิ ทยาศาสตร์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ประสาทวิทยานนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.9 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนประสาทวิ ทยานนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 ระบบเฟือง
2 การสร้างระบบเฟือง
3 การใช้โปรแกรมสังงานระบบเฟื
่
อง

ก่อนเรียน
3.85
0.7

หลังเรียน
8.1
7.0
8.0

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.9 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00
8.10

8.00

8.00
7.00

6.00
4.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

3.85

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00

0.70
0.00

0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์
ในระหว่างเรียน
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จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ ง ระบบเฟือง การสร้างระบบเฟือง และการใช้โปรแกรมสังงานระบบเฟื
่
อง โดยเฉพาะใน
แผนที่ 2 เรือ่ งการสร้างระบบเฟืองก่อนเรียนนักเรียนทาข้อสอบไม่ได้เลย
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ประสาทวิทยานนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนประสาทวิ ทยานนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาวิทยาศาสตร์
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
30
4.50
1.86
327 3981.5 15.74*
หลังเรียน
30
15.40
5.11
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.10 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 15.40)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 4.50) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 15.74 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 29) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.6 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิ ชาประวัติศาสตร์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาประวัตศิ าสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา มีดงั นี้
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ตารางที่ 4.11 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาประวัติศาสตร์
ในระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 ช่วงเวลาและการเรียงลาดับเหตุการณ์
2 การนับช่วงเวลา
3 การนับช่วงเวลาตามระบบจันทรคติ

ก่อนเรียน
2.40
2.50
2.45

หลังเรียน
5.48
5.38
5.55

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.11 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
6.00

5.48

5.55

5.48

5.00

4.00
3.00

2.40

2.50

2.45

2.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

1.00

0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.6 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาประวัติศาสตร์
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ งช่วงเวลาและการเรียงลาดับเหตุการณ์ การนับช่วงเวลา และการนับช่วงเวลาตาม
ระบบจันทรคติ
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา มีดงั นี้
ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์วิชาประวัตศิ าสตร์
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40
11.10 0.78
245
1639 20.57*
หลังเรียน
40
17.23 1.70
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.12 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.23)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 11.10) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 20.57 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.7 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิ ชาพุทธศาสนา
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน
อนุ ราชประสิทธิ ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.13 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนาในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์
แผนที่

ชื่อเรือ่ ง

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1
2
3

การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีพระสงฆ์ยนื
การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีนงบนเก้
ั่
าอี้
การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีนงบนพื
ั่
น้

2.32
1.48
1.72

7.09
6.67
7.51
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.13 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
8.00

7.09

7.51

6.67

6.00
4.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
2.32

2.00

1.48

1.72

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.7 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนา
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.7 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
พุทธศาสนาในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ ง การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีพระสงฆ์ยนื การรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณี
นังบนเก้
่
าอี้ และการรับส่งสิง่ ของจากพระสงฆ์ในกรณีนงบนพื
ั่
น้
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
พุทธศาสนา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
อนุ ราชประสิทธิ ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนาของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์
ผลสัมฤทธิ ์วิชาพุทธศาสนา
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
43
7.00
0.33
*
370
3394 25.22
หลังเรียน
43 13.58
2.76
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.14 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 13.58)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 7.00) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 25.22 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.68 ( tα = .05, df = 42) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.8 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิ ชาพุทธศาสนา
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
อนุ ราชประสิทธิ ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.15 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนาในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การอาราธนาศีล
2 การอาราธนาธรรม
3 การอาราธนาพระปริตร

ก่อนเรียน
3.66
3.40
3.23

หลังเรียน
7.91
8.09
7.91

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.15 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00
8.09

7.91

8.00

7.91

6.00
4.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
3.66

3.40

3.23

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.8 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนา
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.8 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
พุทธศาสนาในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ ง การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปริตร
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
พุทธศาสนา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
อนุ ราชประสิทธิ ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนาของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์
ผลสัมฤทธิ ์วิชาพุทธศาสนา
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
47
5.98
3.06
500
5972 19.36*
หลังเรียน
47 16.64
1.94
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.16 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 16.64)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 5.98) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 19.36 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.68 ( tα = .05, df = 46) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.9 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิ ชาพุทธศาสนา
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน
อนุ ราชประสิทธิ ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.17 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนาในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การอาราธนาศีล
2 การถวายผ้าปา่
3 การถวายผ้ากฐิน

ก่อนเรียน
4.49
4.47
4.37

หลังเรียน
7.86
7.84
8.21

54
แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.17 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00
7.86

8.00
6.00

4.49

8.21

7.84
4.47

4.37

4.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.9 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนา
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.9 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
พุทธศาสนาในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน
ทัง้ เรือ่ ง การอาราธนาศีล การถวายผ้าปา่ และการถวายผ้ากฐิน
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
พุทธศาสนา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
อนุ ราชประสิทธิ ์ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาพุทธศาสนาของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนอนุราชประสิ ทธิ์
ผลสัมฤทธิ ์วิชาพุทธศาสนา
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
43
3.49
1.74
620
9108 47.22*
หลังเรียน
43 17.90
1.41
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.18 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.90)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 3.49) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 47.22 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.68 ( tα = .05, df = 42) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.10 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิ ชา
ภาษาอังกฤษ
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2/1
ของ
โรงเรียนบางเชือกหนัง มีดงั นี้
ตารางที่ 4.19 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรียนบางเชือกหนัง
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 What’s your favourite colour?
2 What’ colour is it?
3 Look at the ___.

ก่อนเรียน
5.10
5.45
5.40

หลังเรียน
7.15
7.20
7.15

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.19 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
8.00
6.00

7.15
5.10

7.15

7.20

5.45

5.40
ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

4.00

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.10 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษ
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.10 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง (1) What’s your favourite colour? (2) What’ colour is it? และ (3) Look
at the ___.
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บางเชือกหนัง มีดงั นี้
ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรียนบางเชือกหนัง
ผลสัมฤทธิ ์วิชาภาษาอังกฤษ
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
20
9.80
3.9
62
222 10.40*
หลังเรียน
20
12.90
3.37
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.20 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 12.90)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 9.80) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 10.40 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.80 ( tα = .05, df = 19) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.11 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิ ชา
ภาษาอังกฤษ
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
บางระโหง (ภิรมย์ศริ )ิ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.21 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนระโหง (ภิ รมย์ศิริ)
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 Christmas
2 Places
3 Preposition of places

ก่อนเรียน
6.60
6.20
2.60

หลังเรียน
7.80
8.20
8.60
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.21 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00
8.00

6.60

6.00

8.60

8.20

7.80
6.20

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

4.00

2.60

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.11 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษ
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.11 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง Christmas Places และ Preposition of places
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของ
โรงเรียนบางระโหง (ภิรมย์ศริ )ิ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนบางระโหง (ภิ รมย์ศิริ)
ผลสัมฤทธิ ์วิชาภาษาอังกฤษ
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
26
10.90
4.70
135
990
7.78*
หลังเรียน
26
16.10
3.80
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.22 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 16.10)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 10.90) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 7.78 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.708 ( tα = .05, df = 25) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.12 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิ ชา
ภาษาอังกฤษ
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
1
โรงเรียนวัดโชติการาม มีดงั นี้
ตารางที่ 4.23 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดโชติ การาม
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 วันคริสต์มาส
2 Question - Word
3 Occupations

ก่อนเรียน
9.45
9.20
8.50

หลังเรียน
14.85
13.10
15.55

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.23 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
18.00
15.00
12.00

15.55

14.85
13.10

9.45

9.00

9.20

8.50

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

6.00
3.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.12 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษ
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.12 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง วันคริสต์มาส Question Word และ Occupations
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วัดโชติ การาม มีดงั นี้
ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดโชติ การาม
ผลสัมฤทธิ ์วิชาภาษาอังกฤษ
N
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
20
5.15
130
908
15.96*
หลังเรียน
20
11.65
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.24 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 11.65)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 5.15) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 15.96 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 2.093 ( tα = .05, df = 19) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.13 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา วิ ชา
สุขศึกษา
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาในระหว่างเรียน โดย
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาสุขศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรู้
แบบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.25 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาสุขศึกษาในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
1 การปฐมพยาบาล
2.45
5.18
2 การเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย
2.40
5.20
3 สารเสพติด
2.48
5.25
แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.25 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
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6.00

5.18

5.25

5.20

5.00
4.00
3.00

2.45

2.40

2.48

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.13 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาสุขศึกษา
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.13 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน ทัง้
เรือ่ ง (1) การปฐมพยาบาล (2) เรือ่ งการเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย และ (3) เรือ่ งสารเสพติด
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิ
รินทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาสุขศึกษาของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาภาษาอังกฤษ
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40
10.83
0.93
279 2019 32.25*
หลังเรียน
40
17.80
1.51
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.26 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.80)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 10.83) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 32.25 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.14 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา วิ ชา
พลศึกษา
1) ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน
ในการฝึกทัง้ 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 วิง่ ซิกแซก กิจกรรมที่ 2 วิง่ สไลด์ กิจกรรมที่ 3
วิง่ 5 จุด กิจกรรมที่ 4 วิง่ แตะเส้นหลัง และกิจกรรมที่ 5 วิง่ กระโดดข้ามสิง่ กีดขวาง นา
ข้อมูลมาหาค่าร้อยละของนักเรียน จาแนกตามระดับสมรรถภาพในแต่ละกิจกรรมก่อนและหลัง
การฝึก ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.27 (1) ร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับสมรรถภาพ ในกิ จกรรมที่ 1 วิ่ งซิ ก
แซก
วิ่ งซิ กแซก
เกณฑ์ระดับสมรรถภาพ

ครัง้ ที่ 1 (ก่อน)
ครัง้ ที่ 2 (หลัง)
จานวน
%
จานวน
%
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี (A)
11
39
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (B)
9
32
10
35
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่า (C)
19
67
7
25
จากตารางที่ 4.27 (1) พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความ
คล่องแคล่วว่องไว ในด้านการวิง่ กลับตัวเก็บของ โดยใช้การฝึกกิจกรรมที่ 1 วิง่ ซิกแซก
นักเรียนมีสมรรถภาพในระดับดี หลังมากกว่าก่อนฝึก
ตารางที่ 4.27 (2) ร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับสมรรถภาพ ในกิ จกรรมที่ 2 วิ่ งสไลด์
วิ่ งสไลด์
เกณฑ์ระดับสมรรถภาพ

ครังที
้ ่ 1 (ก่อน)
จานวน
%

ครังที
้ ่ 2 (หลัง)
จานวน
%

สมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี (A)
17
60
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (B)
10
35
5
17
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่า (C)
18
64
6
21
จากตารางที่ 4.
27 (2) พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความ
คล่องแคล่วว่องไว ในด้านการวิง่ กลับตัวเก็บของ โดยใช้การฝึกกิจกรรมที่ 2 วิง่ สไลด์ นักเรียน
มีสมรรถภาพในระดับดี หลังฝึกมากกว่าก่อนฝึก
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ตารางที่ 4.27 (3) ร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับสมรรถภาพ
ในกิ จกรรมที่ 3 วิ่ ง 5 จุด
วิ่ ง 5 จุด
เกณฑ์ระดับสมรรถภาพ

ครังที
้ ่ 1 (ก่อน)
จานวน
%

ครังที
้ ่ 2 (หลัง)
จานวน
%

สมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี (A)
1
3
14
50
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (B)
14
50
9
32
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่า (C)
13
46
5
17
จากตารางที่ 4.
27 (3) พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความ
คล่องแคล่วว่องไว ในด้านการวิง่ กลับตัวเก็บของ โดยใช้การฝึกกิจกรรมที่ 3 วิง่ 5 จุด นักเรียน
มีสมรรถภาพในระดับดี หลังมากขึน้ กว่าก่อนฝึก
ตารางที่ 4.27 (4) ร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับสมรรถภาพ ในกิ จกรรมที่ 4 วิ่ ง
แตะเส้นหลัง
เกณฑ์ระดับสมรรถภาพ

วิ่ งแตะเส้นหลัง
ครังที
้ ่ 1 (ก่อน)
ครังที
้ ่ 2 (หลัง)
จานวน
%
จานวน
%

สมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี (A)
3
10
17
60
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (B)
12
42
9
32
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่า (C)
13
46
2
7
จากตารางที่ 4.
27 (4) พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความ
คล่องแคล่วว่องไว ในด้านการวิง่ กลับตัวเก็บของ โดยใช้การฝึกกิจกรรมที่ 4 วิง่ แตะเส้นหลัง
นักเรียนมีสมรรถภาพในระดับดี หลังมากขึน้ กว่าก่อนฝึก
ตารางที่ 4.27 (5) ร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับสมรรถภาพ ในกิ จกรรมที่ 5
วิ่ งกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
เกณฑ์ระดับสมรรถภาพ

สมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี (A)
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (B)
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่า (C)

วิ่ งแตะเส้นหลัง
ครังที
้ ่ 1 (ก่อน)
ครังที
้ ่ 2 (หลัง)
จานวน
%
จานวน
%

19
9

67
32

19
8
1

67
28
3
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จากตารางที่ 4.
27 (5) พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความ
คล่องแคล่วว่องไว ในด้านการวิง่ กลับตัวเก็บของ โดยใช้การฝึกกิจกรรมที่ 5 วิง่ กระโดดข้ามสิง่
1
กีดขวาง นักเรียนมีสมรรถภาพในระดับดี หลังมากขึน้ กว่าก่อนฝึก
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพล
ศึกษาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนวิชาพลศึกษาก่อนและหลังการฝึกทัง้ 5 กิจกรรม
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 4
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการสังเกตพฤติ กรรมก่อนฝึ ก และหลังฝึ กวิ ชาพลศึกษา
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4
ก่อนฝึ ก
1. ความรูย้ งั มีน้อย ขาดทักษะบางอย่าง
2. การปฏิบตั ยิ งั มีการเกร็งของร่างกาย
3. การนาไปใช้ในการปฏิบตั ยิ งั มีน้อย

หลังฝึ ก
1. มีความรูม้ ากขึน้ ทักษะหลายๆอย่างดีขน้ึ
2. ร่างกายปรับสภาพได้ดขี น้ึ กล้ามเนื้อได้ผอ่ น
คลาย
3. นักเรียนทีฝ่ ึกทักษะมีการพัฒนาขึน้ สามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึน้
4. มีประสบการณ์มากขึน้
5. นักเรียนสามารถนาทักษะไปใช้ในขัน้ สูงต่อไป

1.1.15 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชางานธุรกิ จ
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจในระหว่างเรียน โดย
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชางานธุรกิจก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรู้
แบบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี มีดงั นี้

1

เกณฑ์ระดับสมรรถภาพ
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับดี
(
A) ใช้ เวลาในการวิง่ น้อยกว่าเวลาเฉลีย่
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (B) ใช้ เวลาในการวิง่ เท่ากับเวลาเฉลีย่
สมรรถภาพอยูใ่ นระดับต่า
(C) ใช้ เวลาในการวิง่ สูงกว่าเวลาเฉลีย่
(กิ จกรรมที่ 1, 2 เกณฑ์ X = 14, กิ จกรรมที่ 3, 4 เกณฑ์ X = 13, กิ จกรรมที่ 5 เกณฑ์
= 12)

X
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ตารางที่ 4.29 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชางานธุรกิ จ ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การเลือกซือ้ อาหาร
2 การเลือกซือ้ ยารักษาโรค
3 การรักษาและคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของ
ผูบ้ ริโภค

ก่อนเรียน
6.20
6.00
5.60

หลังเรียน
8.60
8.90
8.70

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.29 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
10.00
8.00
6.00

8.90

8.60
6.20

6.00

8.70
5.60

4.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.14 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชางานธุรกิ จ
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.14 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
งานธุรกิจในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแผน ทัง้
เรือ่ ง การเลือกซือ้ อาหาร การเลือกซือ้ ยารักษาโรค และการรักษาและคุม้ ครองสิทธิประโยชน์
ของผูบ้ ริโภค
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชางานธุรกิ จของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชางานธุรกิจ
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
21 13.29
3.07
71
990
9.18*
หลังเรียน
21 16.67
2.82
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.30 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 16.67)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 13.29) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 9.18 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.725 ( tα = .05, df = 20) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.16 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาการงาน
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาการงานในระหว่างเรียน โดย
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาการงานก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรู้
แบบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.31 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาการงาน ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2 การถนอมอาหาร
3 ปฏิบตั กิ ารถนอมอาหาร

ก่อนเรียน
2.35
2.30
2.35

หลังเรียน
5.13
5.28
5.30
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.31 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
6.00
5.00

5.30

5.28

5.13

4.00
3.00

2.35

2.30

2.35

2.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.15 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาการงานธุรกิ จ
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.15 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิชาการงานธุรกิจในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร และปฏิบตั กิ ารถนอมอาหาร
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาการงานธุรกิจก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาการงานธุรกิ จของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาการงาน
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40 11.48
0.91
250
1644 27.35*
หลังเรียน
40 17.73
1.04
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.32 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.73)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 11.48) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 27.35 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา การงาน หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.17 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสื่อการสอน
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ใน
ระหว่างเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีดงั นี้
ตารางที่ 4.33 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใน
ระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดเขมาภิ รตาราม
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 สื่อการสอนและสื่อมัลติมเี ดีย
2 แนะนาโปรแกรม Adobe Captivate 3
3 เครือ่ งมือภายในโปรแกรม Adobe Captivate 3

ก่อนเรียน
2.10
1.80
1.70

หลังเรียน
4.40
4.40
4.00

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.33 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
5.00

4.40

4.40

4.00

4.00
3.00
2.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
2.10

1.80

1.70

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.16 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.16 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ในระหว่างเรียน หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อน
เรียนในทุกแผน ทัง้ เรือ่ งสื่อการสอนและสื่อมัลติมเี ดีย แนะนาโปรแกรม Adobe Captivate 3
และเครือ่ งมือภายในโปรแกรม Adobe Captivate 3
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การสร้างสื่อการสอน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีดงั นี้
ตารางที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดเขมาภิ รตาราม
ผลสัมฤทธิ ์วิชาเทคโนโลยี
N
t
ΣD
X
ΣD²
สารสนเทศฯ ของนักเรียน
ก่อนเรียน
46
7.52
440
4398
31.63*
หลังเรียน
46
17.09
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.34 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.09)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 7.52) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 31.63 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.68 ( tα = .05, df = 45) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสื่อการสอน หลังจาก
ได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.18 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาคอมพิ วเตอร์
1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.35 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 ข้อมูลและสารสนเทศ
2 ข้อมูลในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก่อนเรียน
2.68
2.48
2.48

หลังเรียน
5.10
5.05
5.40
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.35 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
6.00

5.10

5.00

5.40

5.05

4.00
3.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
2.68

2.48

2.48

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.17 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.17 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชา
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40 11.03
1.00
261
1781 29.19*
หลังเรียน
40 17.75
1.50
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.36 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 17.55)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 11.03) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 29.19 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังจาก ได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูง
กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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1.1.19 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาซอฟต์แวร์ประยุกต์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในระหว่าง
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน
ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนสตรีนนทบุรบี างใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มี
ดังนี้
ตารางที่ 4.37 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใน
ระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิ จ
พิ ศาล)
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
1
2
3

การคานวณโดยใช้สตู ร การอ้างอิงชื่อเซล การใช้
ฟงั ก์ชนั ตารางทางาน
ฟงั ก์ชนั SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, IF
การจัดการข้อมูลในตารางทางาน การเรียงลาดับ ข้อมูล
การกรองข้อมูล

2.24

4.74

2.66

5.87

2.05

4.58

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.37 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

5.87
4.74

4.58
ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

2.24

แผนที่ 1

2.66

แผนที่ 2

2.05

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.18 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาซอฟต์แวร์ประยุกต์
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.18 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนใน
ทุกแผน ทัง้ เรือ่ ง 1) การคานวณโดยใช้สตู ร การอ้างอิงชื่อเซล การใช้ฟงั ก์ชนั ตารางทางาน (2)
ฟงั ก์ชนั SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, IF และ (3) การจัดการข้อมูลในตารางทางาน
การเรียงลาดับข้อมูล การกรองข้อมูล
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ก่อน
เรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนสตรีนนทบุรบี างใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มีดงั นี้
ตารางที่ 4.38 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิ จพิ ศาล)
ผลสัมฤทธิ ์วิชาซอฟต์แวร์
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ประยุกต์ ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40
8.93
1.33
186
936
21.88*
หลังเรียน
40 13.58
1.43
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.38 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 13.58)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 8.93) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 21.88 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณา
การสูงกว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.20 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ใน
ระหว่างเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนสตรีนนทบุรบี างใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มีดงั นี้
ตารางที่ 4.39 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ในระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิ จพิ ศาล)
แผนที่

ชื่อเรือ่ ง

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1

หลักการพืน้ ฐานของระบบการสือ่ สารข้อมูลและ
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สือ่ กลางในการสือ่ สารข้อมูล ประเภท ลักษณะ
รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โพรโทคอล และอุปกรณ์การสือ่ สารทีใ่ ช้ในเครือข่าย

2.63

5.14

2.31

5.46

2.63

5.89

2
3
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.39 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
6.00

5.14

5.00

5.89

5.46

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

4.00
3.00

2.63

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.63

2.31

2.00
1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.19 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.19 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อน
เรียนในทุกแผน ทัง้ เรือ่ ง หลักการพืน้ ฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล ประเภท ลักษณะ รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
โพรโทคอล และอุปกรณ์การสื่อสารทีใ่ ช้ในเครือข่าย
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรบี างใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มีดงั นี้
ตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ของนักเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิ จพิ ศาล)
ผลสัมฤทธิ ์วิชาเทคโนโลยี
N
X
สารสนเทศ 2 ของนักเรียน
ก่อนเรียน
35
7.57
หลังเรียน
35
32.49
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

S.D.

ΣD

ΣD²

t

2.33
4.87

872

22,376

33.69*
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จากตารางที่ 4.40 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 32.49)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 7.57) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 33.69 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.70 ( tα = .05, df = 34) แสดงว่า
นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการสูงกว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.21 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาคอมพิ วเตอร์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระหว่างเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของ
นักเรียนชัน้ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดฝาง นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.41 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 แนะนาโปรแกรมสร้างงานนาเสนอ Microsoft
PowerPoint 2003
2 เริม่ ต้นการสร้างงานนาเสนอ
3 รูจ้ กั การสร้างงานนาเสนอในรูปแบบตาราง
14.00

หลังเรียน
12.60

8.32
9.23

11.68
10.77

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.41 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
12.60

11.68

12.00
10.00
8.00

ก่อนเรียน
7.40

7.40

8.32

10.77
9.23

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

6.00
4.00
2.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.20 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์
ในระหว่างเรียน
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จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.20 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง แนะนาโปรแกรมสร้างงานนาเสนอ Microsoft PowerPoint 2003 เริม่ ต้นการสร้าง
งานนาเสนอ และรูจ้ กั การสร้างงานนาเสนอในรูปแบบตาราง
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วัดฝาง นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.42 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาคอมพิวเตอร์
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
15
9.73
3.80
37
99
12.85*
หลังเรียน
15
12.20
4.07
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.42 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 12.20)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 9.73) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 12.85 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.76 ( tα = .05, df = 14) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ หลังจาก ได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.22 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาคอมพิ วเตอร์
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระหว่างเรียน
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทีไ่ ด้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
โรงเรียนวัดฝาง นนทบุร ี มีดงั นี้
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ตารางที่ 4.43 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ในระหว่างเรียน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี
แผนที่
ชื่อเรือ่ ง
1 การสร้างเวิรก์ ชีต และการบันทึกเวิรก์ ชีต
2 รูจ้ กั ตัวดาเนินการ (Operator) ต่างๆ ใน Excel
3 การใช้ฟงั ก์ชนและสู
ั่
ตรคานวณ

ก่อนเรียน
11.77
13.77
9.23

หลังเรียน
16.77
15.77
12.50

แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.43 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
20.00
15.00

16.77

15.77
13.77

12.50

11.77

9.23

10.00

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

5.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.21 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์
ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.21 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนในทุก
แผน ทัง้ เรือ่ ง การสร้างเวิรก์ ชีต และการบันทึกเวิรก์ ชีต รูจ้ กั ตัวดาเนินการ (Operator) ต่าง ๆ
ใน Excel และการใช้ฟงั ก์ชนและสู
ั่
ตรคานวณ
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2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
วัดฝาง นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.44 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาคอมพิ วเตอร์
ของนักเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนวัดฝาง นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาคอมพิวเตอร์
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
ของนักเรียน
ก่อนเรียน
22
13.23
3.57
33
169
2.95*
หลังเรียน
22
14.73
3.19
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4.44 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 14.73)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 13.23) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 2.95 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 2.08 ( tα = .05, df = 21) แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ หลังจาก ได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.1.23 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
1) ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ใน
ระหว่างเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน จากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนักเรียนชัน้
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี มีดงั นี้
ตารางที่ 4.45 ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ใน
ระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
แผนที่
1
2
3

ชื่อเรือ่ ง
ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รูปแบบโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์
การเลือกใช้ภาษา เครื่องมือและการพัฒนา
โปรแกรมมัลติมเี ดีย

ก่อนเรียน

หลังเรียน

2.23

4.35

2.20
3.18

4.78
5.60
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แล้วนาข้อมูลจากตารางที่ 4.45 มาแสดงในรูปแผนภูมแิ ท่งได้ดงั นี้
5.60

6.00
5.00

4.78

4.35

4.00
3.00

3.18
2.23

ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน

2.20

ค่าเฉลีย่ หลังเรียน

2.00
1.00
0.00
แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ภาพที่ 4.22 แผนภูมิผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ในระหว่างเรียน
จากแผนภูมขิ องภาพที่ 4.22 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยี สารสนเทศ 9 ในระหว่างเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อน
เรียนในทุกแผน ทัง้ เรือ่ ง ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รูปแบบ
โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ และการเลือกใช้ภาษา เครือ่ งมือและการพัฒนาโปรแกรม
มัลติมเี ดีย
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ นนทบุรมี ดี งั นี้
ตารางที่ 4.46 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
ของนักเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเทพศิ รินทร์ นนทบุรี
ผลสัมฤทธิ ์วิชาเทคโนโลยี
N
S.D.
t
ΣD
X
ΣD²
สารสนเทศ 9 ของนักเรียน
ก่อนเรียน
40
6.53
1.80
308
2528 24.31*
หลังเรียน
40
14.23
1.94
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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จากตารางที่ 4.46 พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ของนักเรียน ( X = 14.23)
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 6.53) และเมือ่ ทดสอบด้วยค่าสถิติ พบว่า ค่า t จากการ
คานวณเท่ากับ 24.31 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตเท่ากับ 1.68 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการสูงกว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

2. การสรุปผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลีย้ งที่มีต่อการจัดการ
การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
ตารางที่ 4.47 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย วิ ชาภาษาไทย
(N=2 คน)
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
รายการประเมิน
มากทีส่ ดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ดุ

1. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย วิชาภาษาไทย
1.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
1.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
1.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
1.4 ด้านการวัดและประเมินผล

50.0
79.0
63.0
83.0

50.0
21.0
32.0
17.0

-

-

-

รวม

71.0

29.00

-

-

-

จากตารางที่ 4.47 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย วิชาภาษาไทย โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ร้อยละ 71.0 โดยมีความพึงพอใจมากทีส่ ุดต่อด้านการวัดและ
ประเมินผลเป็นอันดับแรก ร้อยละ 83.0 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อย
ละ 79.0 และด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม ร้อยละ 63.0
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ตารางที่ 4.48 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ วิ ชาคณิ ตศาสตร์
(N=1 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

2. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
2.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
2.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
2.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
2.4 ด้านการวัดและประเมินผล

-

100.0
89.0
100.0
100.0

11.0
-

-

-

รวม

-

96.4

3.6

-

-

จากตารางที่ 4.48 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 96.4 โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการ ด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม และด้านการวัดและประเมินผลเป็นอันดับแรกเท่า ๆ กัน
ร้อยละ 100.0, 100.0 และ 100.0 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ
89.0
นอกจากนัน้ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.6 ในด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ตารางที่ 4.49 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ทยาศาสตร์ วิ ชาวิ ทยาศาสตร์
(N=2 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

3. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์
3.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
3.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
3.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
3.4 ด้านการวัดและประเมินผล

50.0
38.0
50.0
46.0

50.0
45.0
50.0
46.0

17.0
8.0

-

-

รวม

50.0

42.00

8.0

-

-
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จากตารางที่ 4.49 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ร้อยละ 50.0 โดยมีความพึงพอใจมากทีส่ ุดและมากต่อด้านแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม เป็นอันดับแรกเท่ากัน ร้อยละ 50.0,
50.0 รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผล ร้อยละ 46.0
นอกจากนัน้ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.0 โดยเป็นด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ร้อยละ 17.0 และด้านการวัดและประเมินผล ร้อยละ 8.0
ตารางที่ 4.50 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิ ชาประวัติศาสตร์ และพุทธศาสนา
(N=4 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

4. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัตศิ าสตร์ และพุทธ
ศาสนา
4.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
4.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
4.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
4.4 ด้านการวัดและประเมินผล

53.0
42.0
65.0
18.0

33.0
38.0
24.0
65.0

14.0
20.0
11.0
17.0

-

-

รวม

51.0

37.00

12.0

-

-

จากตารางที่ 4.50 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา
ประวัตศิ าสตร์ และพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ร้อยละ 51.0 โดยมี
ความพึงพอใจมากทีส่ ุดต่อด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม ร้อยละ 65.0 และพึงพอใจมากต่อด้านการ
วัดและประเมินผล ร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ
53.0
นอกจากนัน้ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การอยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.0 โดยเป็นด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ร้อยละ 20.0 ด้านการวัดและประเมินผล ร้อยละ 17.0 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การ ร้อยละ 14.0 และด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม ร้อยละ 11.0
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ตารางที่ 4.51 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิ ชาภาษาอังกฤษ
(N=3 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

5. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ
5.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
5.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
5.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
5.4 ด้านการวัดและประเมินผล

20.0
24.0
25.0
-

80.0
76.0
75.0
100.0

-

-

-

รวม

17.0

83.00

-

-

-

จากตารางที่ 4.51 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 83.0 โดยมีความพึงพอใจมากต่อ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ 80.0
ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ 76.0
ตารางที่ 4.52 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา วิ ชาสุขศึกษา
(N=1 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

6. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา
6.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
6.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
6.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
6.4 ด้านการวัดและประเมินผล

25.0
14.0
25.0
-

75.0
86.0
75.0
100.0

-

-

-

รวม

18.0

82.00

-

-

-
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จากตารางที่ 4.52 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 82.0 โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านการวัดและ
ประเมินผลเป็นอันดับแรก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ร้อยละ 86.0 และด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม ร้อยละ
75.0 และ 75.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.53 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา วิ ชาพลศึกษา
(N=1 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

7. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา
7.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
7.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
7.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
7.4 ด้านการวัดและประเมินผล

50.0
57.0
50.0
67.0

75.0
43.0
50.0
33.0

-

-

-

รวม

55.0

45.00

-

-

-

จากตารางที่ 4.53 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ร้อยละ 55.0 โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เป็นอันดับแรก ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ 67.0 และ 57.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.54 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิ ชาการงาน
(N=2 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงาน
8.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
8.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
8.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
8.4 ด้านการวัดและประเมินผล

24.0
48.0
15.0
-

76.0
52.0
85.0
100.0

-

-

-

รวม

25.0

75.0

-

-

-

จากตารางที่ 4.54 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 75.0 โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านการวัดและ
ประเมินผล เป็นอันดับแรก ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม ร้อยละ 85.0
และด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ 76.0
ตารางที่ 4.55 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิ ชาคอมพิ วเตอร์
(N=7 คน)
รายการประเมิน

มากทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ดุ

9. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
9.1 ด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
9.2 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
9.3 ด้านการใช้สอ่ื /นวัตกรรม
9.4 ด้านการวัดและประเมินผล

14.0
41.0
30.0
11.0

75.0
53.0
59.0
73.0

11.0
6.0
11.0
16.0

-

-

รวม

25.0

64.00

11.0

-

-
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จากตารางที่ 4.55 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 64.0 โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เป็นอันดับแรก ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ร้อยละ 73.0 และด้านการใช้ส่อื /นวัตกรรม ร้อยละ 59.0
นอกจากนัน้ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
อยูใ่ นระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 11.0 ในทัง้ 4 ด้าน คือด้านแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการ ร้อยละ 11.0 ด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ร้อยละ 6.0 ด้านการใช้ส่อื /
นวัตกรรม ร้อยละ 11.0 ด้านการวัดและประเมินผล ร้อยละ 16.0
ตารางที่ 4.56 สรุปผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงทุกกลุ่มสาระ
รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ประวัตศิ าสตร์/พุทธศาสนา
)
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
(สุขศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (การงาน)
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

มากทีส่ ดุ
71.0
50.0
51.0

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย
29.0
96.4
3.6
42.0
8.0
37.0
12.0
-

น้อยทีส่ ดุ
-

17.0
18.0

83.0
82.0

-

-

-

55.0

45.0

-

-

-

25.0

75.0

-

-

-

25.0

64.0

11.0

-

-

จากตารางที่ 4.56 พบว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 96.4
รองลงมาในวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 83.0 ในวิชาสุขศึกษา ร้อยละ 82.0 ในวิชาการงาน ร้อยละ
75.0 และมีความพึงพอใจมากทีส่ ุดในวิชาภาษาไทย ร้อยละ 71.0
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นอกจากนัน้ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจระดับปานกลางในภาพรวมต่อกลุ่ม
คณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ดว้ ย

สรุปข้อเสนอแนะของอาจารย์พี่เลีย้ ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชารักการอ่าน น.ส.ชนกนันท์ พลับสะอาด มีความ
ตัง้ ใจทางาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีเ่ ป็นอย่างดี ทัง้ ทางด้านการสอนและหน้าทีอ่ ่นื ทีท่ าง
โรงเรียนได้มอบหมาย เสียสละ อดทน ขยัน เหมาะสมทีจ่ ะประกอบอาชีพครูทด่ี ไี ด้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ควรใช้ส่อื การสอนอย่าง
หลากหลาย เช่น โปรแกรม GSP PowePoint เพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนให้เพิม่ ขึน้
นอกจากใช้แบบฝึกทักษะทีเ่ ป็นกระดาษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ใช้ส่อื การสอนดีมาก มี
โปรแกรมเรือ่ ง “colour” ซึง่ กระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจการเรียนมากขึน้ และเรียนอย่างสนุกสนาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพุทธศาสนา การ
กาหนดเวลา การจัดกิจกรรม การใช้ส่อื ให้เวลาไว้น้อยไป ทาให้การวัดและประเมินผลต้องเลย
เวลาจากคาบทีก่ าหนด และวิธกี ารประเมินผลไม่หลากหลาย มีแต่ใช้แบบทดสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
น.ส.ภัคจิรา ตรีสตั ย์ เขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ด่ี มี ลี าดับขัน้ ตอนดี และสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียน
นายรัชพงษ์ ศรีมามาก ในการสอนควรปรับปรุงเวลาและเนื้อหาให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั
โดยเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา วิธกี ารใช้เครือ่ งมือในการวัดและประเมินผลยังไม่ค่อยพอใจ
น.ส.สุดารัตน์ เวชการ ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียนยังไม่ชดั เจน ควรให้ต่อเนื่องกว่านี้ มีความ
ตัง้ ใจสอนดี

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ระหว่างเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนแบบบูรณาการในทุกแผน และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในระหว่างเรียนก่อนและหลังจากได้รบั การเรียนแบบบูรณา
การ เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ จานวน 23 คน ซึง่ สุ่มตัวอย่างโดยวิธ ี เลือกแบบเจาะจง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
1 ถึง 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ทีศ่ กึ ษากับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมาย จานวน 360 คน และอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีน่ ิเทศการสอนซึง่ สอนอยูใ่ น
โรงเรียนทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน จานวน 22 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ หี าค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent sample)
สรุปผลการวิ จยั
ผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา
และพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในระหว่างเรียน หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนได้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการในทุกแผน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์การเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรู้
แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่
เป็นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั ในข้อ 1 ทีว่ ่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังจากได้รบั การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการของนักศึกษา
จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การของนักศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอาจารย์พเ่ี ลีย้ งส่วนใหญ่ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วาม
พึงพอใจมาก และอาจารย์พเ่ี ลีย้ งในอีก 4 กลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด ดังนี้
อาจารย์พเ่ี ลีย้ งของกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก
ร้อยละ 96.4 รองลงมาคือ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ร้อยละ 83.0
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 82.0 และกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ร้อยละ 75.0
นอกจากนัน้ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด
ร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ อาจารย์พเ่ี ลีย้ งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ
55.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 51.0 และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 50.0
จึงสรุปผลการประเมินได้ว่า อาจารย์พเ่ี ลีย้ งทุกคนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการของนักศึกษาในระดับมากและมากทีส่ ุด
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการศึกษาสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 05 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ี
ศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิยมาศ อาจหาญ (2554 : 111) พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาฟิสกิ ส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
อรวรรณ เชาว์บวร (2549 : 47) พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กจิ กรรมภาษาใน
ลักษณะบูรณาการมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
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นอกจากนัน้ การทีน่ กั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ หลังจากได้รบั การเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการในทุกวิชา เป็นผลจากการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการมีประสิทธิภาพซึง่ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทีใ่ ช้ส่วนใหญ่จดั ขึน้ ตามหลักการบูรณาการมีทงั ้ 2
ลักษณะคือ การบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ซึง่ จะบูรณาการทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนไว้ในกลุ่มสาระ
เดียวกัน และมีการบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ โดยใช้การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion)
เป็นการสอนทีค่ รูสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้าไปในการสอนของ
ตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยครูคนเดียว เช่น กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการเนื้อหาวิชากับวิชาภาษาไทย ในเรือ่ งสะกดคาแปลจากศัพท์
กับวิชาศิลปะ ในเรือ่ งการวาดภาพประกอบเรือ่ ง และกับวิชาดนตรี ในเรือ่ งการร้องเพลงและทา
ท่าทางประกอบเพลงในเรือ่ งนัน้ นอกจากนัน้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
มีการบูรณาการกับวิชาศิลปะและวิชาการงานอาชีพ เช่น เรือ่ งโครงสร้างและหน้าทีข่ องใบ ให้
นักเรียนสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากเส้นใยใบไม้และนามาทาเป็นรูปภาพ และรูจ้ กั ทาโครงงาน
ย่อย ๆ เรือ่ งพืชคายน้าได้ นอกจากนัน้ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใน
วิชาประวัตศิ าสตร์มกี ารบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
พุทธศาสนา เช่น เรือ่ งปฏิทนิ บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้นบั วันทีใ่ นแต่ละเดือนได้
ถูกต้อง บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ สามารรูเ้ วลากลางคืนดวงจันทร์เต็มดวง ครึง่ ดวง เกิด
จากอะไร และมีประโยชน์อย่างไร บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนา ทราบถึงวันพระและวัน
สาคัญทางศาสนา จากลักษณะดวงจันทร์ บูรณาการกับวิชาภาษาไทย นักเรียนสามารถอ่านและ
เขียนวัน เดือน ได้อย่างคล่องแคล่วขึน้
และนอกจากนัน้ ในการจัดการเรียนแบบบูรณาการมี
จุดมุง่ หมายให้ผเู้ รียนมุง่ ศึกษาเพื่อคิดวิเคราะห์แก้ปญั หา แสวงหาความรูอ้ ย่างเป็ นองค์รวม และ
นาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ใน ชีวติ ประจาวัน โดยจากการบูรณาการเชื่อมโยงจากผุส้ อนคนเดียว ซึง่
ดาเนินกิจกรรมโดยมุง่ ให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปตามขัน้ ตอน 4 ขัน้ ตอน คือ
1) ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ ทีเ่ ร้าความสนในให้นกั เรียนทากิจกรรมโดยการใช้
คาถาม ใช้ส่อื ประเภทต่าง ๆ เล่นเกม ซักถาม เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนอยากรูอ้ ยากเห็น สงสัย ซึง่
จะทาให้นกั เรียนรูส้ กึ สนุกและกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนและให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
2) ขัน้ ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูใช้ส่อื ทีห่ ลากหลายมาประกอบการสอน
ให้นกั เรียนเข้าใจหลักการและเป็ นขัน้ ทีน่ กั เรียนได้รว่ มการวางแผนและแก้ปญั หาจากใบงานของ
กิจกรรมทีค่ รูกาหนด โดยครูช่วยให้คาแนะนาในการทากิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มและหน้าที่ ให้
นักเรียนได้พฒ
ั นาความสามารถของตนโดยการจัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาการบูรณาการเชื่อมโยงกับ
สิง่ ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวของนักเรียน ทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึน้ และยังใช้สถานการณ์
ในชีวติ จริงมาประกอบทาให้เข้าใจเนื้อหาลึกซึง้ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของการบูรณา
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การของ สิรพิ ชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546 : 16-17) ทีก่ ล่าวว่า “การสอนแบบบูรณาการเพื่อให้
นักเรียนสามารถแก้ปญั หาด้วยตนเอง ซึง่ ต้องอาศัยความรูจ้ ากหลายสาขาวิชา และเพื่อสนอง
ความสนใจของนักเรียน บรรยากาศในชัน้ เรียนจะไม่เครียด กระตุน้ ให้นกั เรียนเรียนอย่าง
สนุกสนาน และส่งเสริมการเรียนรูท้ จ่ี ะทางานร่วมกัน ยอมรับผูอ้ ่นื ” และในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ ทาการทดลองเอง ทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี และเกิดทักษะใน
การปฏิบตั กิ ารทดลอง เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยความรูใ้ นหลักการและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนได้คดิ เองและลงมือปฏิบตั เิ อง นักเรียนก็จะมีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทย์ทด่ี ี และทาให้ส่วนทีเ่ ป็นความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ดขี น้ึ ตามไปด้วย
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ จะมุง่ เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยหลักการที่
ยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ในการทากิจกรรมการเรียนรูอ้ าจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม นอกจากนัน้
ยังเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน คือได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง คิดเอง ทาเอง
แก้ปญั หาเอง ครูมหี น้าทีค่ อยแนะนาให้ความช่วยเหลือ มีกจิ กรรมทีน่ ามาใช้จดั การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการได้แก่ การรายงาน การสาธิตและการทดลอง การอภิปราย การสัมภาษณ์
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
3) ขัน้ สรุป ผูเ้ รียนสรุปกิจกรรมโดยมีครูเป็นผูใ้ ห้คาปรึกษาและแนะนาในขณะทา
กิจกรรม บางวิชาให้นกั เรียนออกมานาเสนอผลการทากิจกรรมด้วย และครูกบั นักเรียนสรุป/
อภิปรายร่วมกันในภาพรวมหลังจากเสร็จสิน้ กิจกรรม ซึง่ ทาให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูด้ า้ นเนื้อหา
มากขึน้ และมีการเชื่อมโยงกับเรือ่ งใกล้ตวั ซึง่ ทาให้นกั เรียนเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริง ซึง่ สอดคล้องกับคากล่าวของ จอห์น ดิวอี้ (1959) ทีว่ ่า
การสอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวติ จริงของเด็ก ช่วยให้นกั เรียนมองเห็นความเข้าใจ
และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทัง้ ยังกระตุน้ ให้เด็กใฝเ่ รียนรู้ เนื่องจากเขาสา
มาถนาเนื้อหาและทักษะทีเ่ รียนไปใช้ในชีวติ จริงได้
4) ขัน้ การวัดและประเมินผล มีการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนประกอบด้วยการวัด
ทัง้ ด้านความรูค้ วามคิด ได้แก่ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า และมีการวัดทักษะการปฏิบตั แิ ละเจตคติดว้ ย เช่น
วิชาวิทยาศาสตร์ มีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
คิดแก้ปญั หา พฤติกรรมการทางาน (งานกลุ่ม งานเดีย่ ว) และและผลงานประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีการวัดทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียน และหลัก
ภาษา
วิชาพลศึกษา มีการวัดสมรรถภาพทางกาย เช่น ความแคล่วคล่องว่องไวในการ
ทากิจกรรมการวิง่ แบบต่าง ๆ แล้วประเมินเวลาในการทากิจกรรมตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จะเห็น
ได้ว่ามีการประเมินเพื่อตรวจสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละตัวบ่งชีใ้ ห้เหมาะสมกับลักษณะ
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ของวิชา นอกจากนัน้ ในการทางานกลุ่มการเรียนรูแ้ บบนี้จะให้นกั เรียนมีส่วนร่วม ค้นคว้าหา
ความรูด้ ว้ ยวิธกี ารทดลองหรือวิธแี ก้ปญั หาทากิจกรรมต่าง ๆ ดังนัน้ นอกจากการประเมินจาก
การทดสอบแล้ว ยังมีการประเมินตามสภาพจริงในการทากิจกรรมซึง่ ส่งผลดีต่อผูเ้ รียนโดยมุง่
ประเมินโดยการสังเกต การตอบคาถาม ดูผลงานและการทางานกลุ่ม และการนาเสนอใน
กิจกรรมกลุ่ม เนื่องจากมีการประเมินทีห่ ลากหลายวิธ ี ซึง่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของเชษฐา
ชาบาง (2544: 45) ว่า “การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงทีแ่ ท้จริงเป็นการพัฒนานักเรียน
สู่อนาคต” นอกจากนัน้ มีการประเมินอย่างต่อเนื่องทัง้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนใน
ทุกแผน ทาให้ทราบพืน้ ฐานเดิม ความก้าวหน้าของผูเ้ รียน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเมือ่ จบ
บทเรียนด้วย
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การของนักศึกษา โดยภาพรวมอาจารย์พเ่ี ลีย้ งทุกคนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในระดับมากและมากทีส่ ุด ใน
ทัง้ 9 วิชา โดยเฉพาะความพึงพอใจเรียงตามลาดับในด้านต่าง ๆ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การวัดและประเมินผล สื่อ/นวัตกรรม และด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ตามลาดับ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะ
1) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือสาคัญในการทดลองนัน้ ใน
ทุกแผนมีคุณภาพ โดยผ่านการประเมินและปรับแก้ไขจากอาจารย์นิเทศการสอนของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป และผ่าน
เกณฑ์การประเมินแผนทุกด้านตัง้ แต่รอ้ ยละ 7 0 ขึน้ ไป ซึง่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการทีถ่ ูกต้อง
2) การวัดและประเมินผล มีการประเมินทีห่ ลากหลายวิธโี ดยใช้เครือ่ งมือในการวัด
และประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา มิได้ใช้แต่แบบทดสอบอย่างเดียว เช่น ในวิชา
วิทยาศาสตร์ นอกจากประเมินจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมี
ประเมินผลการทางานกลุ่มในการทดลองตามใบงานของกิจกรรมทีค่ รูกาหนด ทัง้ ชิน้ งานและ
พฤติกรรมการทางานด้วย ในวิชาภาษาอังกฤษ มีแบบวัดทักษะการเขียนคาศัพท์และบรยาย
เรือ่ งราวโดยการเติมคา/ประโยคให้สมบูรณ์ การจับคู่คาศัพท์ และใช้การตัง้ คาถามให้ตอบ เพื่อ
วัดทักษะการฟงั และการใช้ภาษา ในวิชาปฏิบตั ิ เช่น พลศึกษามีการประเมินทักษะการวิง่ แบบ
ต่าง ๆ โดยประเมินความคล่องแคล่วในการวิง่ จากการจับเวลาในแต่ละกิจกรรมให้ผ่านเกณฑ์
นอกจากนัน้ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ก่อนเรียน เพื่อประเมินพืน้ ฐานเดิมหรือเพื่อจัด
กลุ่ม ประเมินระหว่างเรียนเพื่อดูความก้าวหน้าและประเมินหลังเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
3) สื่อและนวัตกรรม มีการใช้ส่อื และใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอนทีท่ นั สมัย
น่าสนใจ และจากแหล่งเรียนรูท้ เ่ี ป็นธรรมชาติรอบโรงเรียน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ ง
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“colour” มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรือ่ ง “ colour” เป็ นสื่อให้นกั เรียนฟงั จากเจ้าของภาษา
และให้อ่านตามและตอบคาถามและมีเพลงให้รอ้ งประกอบเป็นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจมาก
ขึน้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งโครงสร้างและหน้าทีข่ องใบและลาต้น นอกจากแบ่งกลุ่มทดลองโดย
ให้นกั เรียนเก็บสะสมเส้นใบของพืช เช่น ใบมะม่วง ใบโพธิ ์ แช่น้ ามาจากบ้าน นามาขูดให้เหลือ
เส้นใย ล้างน้าผึง่ ให้แห้ง สังเกตเส้นใบทีเ่ ป็นร่างแห และมีการนานักเรียนออกไปวาดรูปต้นไม้ใน
บริเวณโรงเรียนทีต่ น้ สูงไม่เกินศีรษะ และให้สรุปผลการตรวจสอบลงในใบงานถึงตาแหน่งของข้อ
ปล้อง และตาของต้นไม้จริง
4) การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ นอกจากช่วยให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขน้ึ แล้วยังช่วยลดการซ้าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจานวนเวลาเรียน รวมทัง้ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปญั หาด้วยตนเอง จากการฝึกปฏิบตั ไิ ด้รบั
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรูต้ ามความต้องการและสนใจ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ได้ฝึก
และพัฒนาทักษะในหลายด้านด้วยกัน ทัง้ ด้านการยอมรับตนเอง การควบคุมอารมณ์ วินยั ใน
ตนเอง การทางานกลุ่ม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการต้องใช้เวลามาก ผูส้ อนควรวางแผนการใช้เวลาใน
การทากิจกรรมให้รดั กุม และตารางสอนต้องยืดหยุน่ สามารถปรับเวลาได้
2. การบูรณาการเนื้อหา ควรคานึงถึงความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ต้องวางแผนการทาสื่อให้รดั กุม มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากทีส่ ุด
4. สื่อทีน่ ามาใช้ควรเน้นสื่อทีส่ ามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันให้มากทีส่ ุด
5. ในการนารูปแบบการสอนนี้ไปทดลองใช้ ควรใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
การให้มากกว่า 3 แผน เพื่อจะได้เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
6. การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนจาเป็นต้องใช้เวลาและการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในแต่ละหน่วยควรใช้เวลาต่อเนื่องกัน อาจเป็น 1-2 สัปดาห์ จะดีกว่าต้องให้เสร็จในเวลา
อันสัน้
7. ในการประเมินผลวิชาทีม่ กี ารประเมินทักษะหรือการปฏิบตั อิ าจจะไม่มกี ารประเมิน
ก่อนเรียนแต่ใช้การประเมินหลังเรียน โดยประเมินจากผลงานหรือการปฏิบตั โิ ดยเทียบกับเกณฑ์
การประเมินว่าอยูใ่ นระดับใด
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการแบบสหวิทยาการ แบบ
ครูหลายคนจากหลายวิชามาวางแผนการสอนร่วมกัน ดดยกาหนดหัวเรือ่ ง ความคิดรวบยอด
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ปญั หาเดียวกัน ต่างคนต่างแผกกันสอน แต่มอบหมายงานหรือโครงงานย่อย ๆ ให้นกั เรียนทา
แต่ละวิชา หรือโครงงานให้ทาร่วมกันเป็นชิน้ ใหญ่ จะทาให้ผเู้ รียนสามารถเชื่อมโยงการรูจ้ ากวิชา
ต่างๆ มาสร้างผลงานได้ ลดความซ้าซ้อน ประยัดเวลา ลดภาระของผูเ้ รียน
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความ
คงทนในการเรียน เจตคติ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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