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และพลศกึษา และการงานอาชพีและเทคโนโลย)ี หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนเรยีนในทุกแผน 
 2. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน(ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา และการ
งานอาชพี และเทคโนโลย)ี หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในระดบัมาก 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ คณติศาสตร ์ภาษาองักฤษ สุขศกึษา การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
และมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในระดบัมากทีสุ่ด 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ไดแ้ก่ ภาษาไทย พลศกึษา สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัศิาสตร/์พุทธศาสนา)  และ
วทิยาศาสตร ์
 
  





ง 

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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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 – 2549 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดเ้น้นการจดัการศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการ
จดัการศกึษาแบบบรูณาการเป็นองคร์วม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัตนเองและ
ความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดา้น
ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา ภมูปิญัญาไทย ดา้นคณติศาสตร ์ดา้นภาษา มคีวามรูแ้ละ
ทกัษะในการประกอบอาชพี และการด ารงชวีติอยา่งมคีวามสุข (พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 : 12)  รวมทัง้จากกรอบแนว
ทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาคุณภาพครู
ยคุใหม ่ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏริปูการศกึษา โดยเน้นการพฒันาครใูหส้ามารถจดัการ
เรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ พฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง ซึง่
สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูทีมุ่ง่เน้นเพื่อให้
นกัศกึษามคีวามสามารถ คุณธรรม ความพรอ้มในการประกอบวชิาชพี ศกัยภาพในการพฒันา
งานในหน้าทีแ่ละวชิาชพีตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีคร ูความรอบรูท้างวชิาการและวชิาชพีทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิแสวงหาความรูต้ลอดเวลา สามารถน าความรู ้ทกัษะและ
ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (คู่มอืหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูวทิยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปีการศกึษา 2550 – 2551) ดงันัน้
การเปิดหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูวทิยาลยัราชพฤกษ์จงึตระหนกัถงึความ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันานกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูท าหน้าทีค่วามเป็น
คร ูไดม้กีารฝึกปฏบิตักิารสอนในหน้าทีค่รอูยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการพฒันานกัศกึษา
ใหส้ามารถจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการภายในวชิาหรอืบรูณาการวชิาความรูจ้ากหลายกลุ่ม
สาระ หรอืระหว่างวชิา  ซึง่จดุเด่นของการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกค็อืท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขใน
การเรยีน มโีอกาสประยกุตใ์ชค้วามคดิ ประสบการณ์ ความสามารถ ทกัษะต่างๆ หลายๆ ดา้น
ในเวลาเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัการด าเนินชวีติจรงิ และสามารถใชผ้ลการเรยีนรูจ้ากกลุ่ม
ประสบการณ์วชิาต่างๆ 
 ในสภาพปจัจบุนัพบว่านกัศกึษาจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  แต่ยงัมกีารบรู
ณาการ เชื่อมโยงการเรยีนรูร้ะหว่างเนื้อหาในวชิาเดยีวกนั หรอืระหว่างวชิาต่าง ๆ ไมม่ากนกั
หรอืไมบ่รูณาการ  ความรูเ้ลย  ซึง่การเชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะวชิาจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูท้ีล่กึซึง้และมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการวจิยัเพื่อแกป้ญัหา
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ดงักล่าว โดยมุง่จะฝึกฝนใหน้กัศกึษาสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นแบบบรูณาการ และ
ด าเนินการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตามแผนทีถู่กตอ้งและเหมาะสม โดยผูว้จิยัคาดหวงัว่าจะ
พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการใหก้บันกัศกึษา เพื่อพฒันาวชิาชพีครใูหส้ม
กบัเป็นวชิาชพีชัน้สงู พฒันาใหเ้ป็นครเูก่ง ครดู ี ดา้นการส่งเสรมิการสอน อนัจะบงัเกดิผลใน
ทีสุ่ด ทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีเ่ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกายจติใจ สตปิญัญา  มี
ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชวีติ อนัจะเป็นพลงัมหาศาลทีจ่ะ
เป็นก าลงัทีส่ าคญัในการพฒันาประเทศชาตต่ิอไป 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 
 เพื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัร
บณัฑติวชิาชพีครขูองวทิยาลยัราชพฤกษ์ ปีการศกึษา 2553 
 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะการวิจยั 
 1. เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนก่อนและหลงัจาก
ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัจากไดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
ของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อน
ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประเดน็ทีมุ่ง่ประเมนิ ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ ี
เนื้อหา สาระอยูใ่นกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ 
สงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา การงานอาชพีและเทคโนโลย ีภาค
การศกึษาที ่2/2553 โดยใชห้ลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพี
คร ูทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่2/2553 (รุน่ที3่) เฉพาะทีส่อนในระดบัชัน้ประถมศกึษาและ
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มธัยมศกึษา ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึ 6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึ 6 ทีก่ าลงัเรยีนใน
ภาคเรยีนที ่2/2553 กบันกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครทูีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
และอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีน่ิเทศการสอนนกัศกึษาซึง่สอนอยูใ่นโรงเรยีนทีน่กัศกึษาปฏบิตักิารสอน 
 3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่เฉพาะโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีน่กัศกึษาปฏบิตักิารสอน 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชเ้วลาเพื่อทดลองสอนในภาคการศกึษาที ่2/2553 ใน
ระหว่างเดอืน ธนัวาคม 2553 ถงึ  กุมภาพนัธ ์ 2554 เป็นเวลา 3 - 6 สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 1-2 
คาบ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 บรูณาการ (Integration) กรมวชิาการ (2544) ใหค้วามหมายของบรูณาการไวว้่า เป็น
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะในศาสตรห์รอืวชิาต่าง ๆ มากกว่า 1 วชิา
ขึน้ไปรวมเขา้ดว้ยกนั ภายใตเ้รือ่งราว โครงการหรอืกจิกรรมเดยีวกนัเพื่อแกป้ญัหาหรอืแสวงหา
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

ความรู้ความคิดของนกัเรียน 

ผลของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ความรู้ความคิดของนกัเรียน 

-  ความจ า 
-  ความเขา้ใจ 
-  การน าไปใช ้
-  การวเิคราะห์ 
-  การสงัเคราะห์ 
-  การประเมินค่า 

 

การปฏิบติัของนกัเรียน 
 

-  กระบวนการปฏิบติั 
-  ผลงาน 
-  ความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

-  ดา้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
-  ดา้นการสอนและเทคนิคการสอน 
-  ดา้นการจดักิจกรรมและใชส่ื้อ 
-  ดา้นการประเมินผลการใชผ้ล 
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การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  (สุวทิย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า, 254 5) ได้
เสนอแนะการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการว่าเป็นการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั โดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอนอยา่งกระตอืรอืรน้ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดร้ว่มท างานกลุ่มดว้ยตนเองโดยใหม้กีจิกรรมกลุ่มหลากหลาย จดัประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รยีน 
จดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้คดิ กลา้ท า มโีอกาสแสดงออกซึง่ความรูส้กึนึก
คดิของตนเองแก่สาธารณชน และเพื่อนรว่มชัน้ เน้นการปลกูฝงัจติส านึก ค่านิยมและจรยิธรรมที่
ถูกตอ้งดงีาม มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรมและแกป้ญัหาไดด้ว้ยปญัญาและสามคัค ี
นอกจากนัน้ วเิศษ  ชนิวงศ ์(2544) ไดแ้บ่งประเภทของการบรูณาการ ไวด้งันี้ 
  แบบที ่1  การบรูณาการภายในวชิา (Single subject integration) เป็นการ
เชื่อมโยงการเรยีนรู ้ระหว่างเนื้อหาในกลุ่มวชิาเดยีวกนัเขา้ดว้ยกนั มจีดุเน้นอยูภ่ายในวชิา
เดยีวกนั 
  แบบที ่2  การบรูณาการระหว่างวชิา เป็นการเชื่อมโยงรวมเอาศาสตรต่์าง ๆ 
ตัง้แต่ 2 สาขาวชิาขึน้ไป ภายใตห้วัเรือ่งหรอืปญัหาเดยีวกนัเพื่อการแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจ
เรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง การเชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะวชิาจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงชวีติจรงิมากขึน้ มอียู ่4 แบบ คอื  
 (1) การบรูณาการแบบสอดแทรก ( Infusion Instruction) เป็นการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยครผููส้อนวชิาใด วชิาหนึ่ง ไดน้ าเนื้อหาของวชิาอื่น ๆ เขา้มาบรูณาการกบัวชิาทีต่น
สอน เป็นการวางแผนการเรยีนรู ้และสอนโดยครผููส้อนเพยีงคนเดยีว 
 (2) การบรูณาการแบบคู่ขนาน ( Parallel Instruction) เป็นการจดัการเรยีน
การสอนโดยครผููส้อนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป สอนต่างวชิากนั ต่างคนต่างสอนแต่วางแผนการเรยีนรู้
รว่มกนั เพื่อรวมองคป์ระกอบของหวัเรือ่งความคดิรวบยอดหรอืปญัหา และครผููส้อนแต่ละวชิา
สอนแยกกนั ชิน้งานทีใ่หแ้ก่ผูเ้รยีนขึน้อยูก่บัครผููส้อนแต่ละวชิา แต่ชิน้งานทัง้หมดตอ้งสะทอ้นถงึ
หวัขอ้เรือ่งความคดิรวบยอดหรอืปญัหาทีร่ะบุไวร้ว่มกนั 
 (3) การบรูณาการแบบสหวทิยาการ ( Multidisciplinary) วธิกีารสอนแบบนี้
ครผููส้อนหลาย ๆ คนจากหลาย ๆ วชิา มาวางแผนรว่มกนัเกีย่วกบัหวัขอ้เรือ่ง ความคดิรวบยอด 
ปญัหา ต่างคนต่างแยกกนัสอนเป็นส่วนใหญ่แต่มกีารมอบหมายงานหรอืโครงงานรว่มกนั ซึง่จะ
ช่วยเชื่อมโยงสหวทิยาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และก าหนดว่า จะแบ่งโครงงานนัน้ออกเป็นโครงงาน
ยว่ย ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามโครงงานยอ่ยนัน้ 
 (4)  การบรูณาการขา้มวชิาหรอืรว่มกนัสอนเป็นคณะ ( Transdisciplinary 
Instruction)  วธิกีารสอนน้ีเป็นการสอนทีค่รผููส้อนในวชิาต่าง ๆ จะรว่มกนัสอนเป็นคณะหรอื
เป็นทมี มกีารปรกึษาหารอืรว่มกนั โดยก าหนดหวัขอ้เรือ่งความคดิรวบยอดหรอืปญัหารว่มกนั
สอนเป็นคณะ โดยมผีูเ้รยีนกลุ่มเดยีวกนั 
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 โดยมขีัน้ตอน ตัง้แต่การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้การใชส้ื่อ นวตักรรม แหล่งการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล และ
การบรูณาการ 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ    มสี่วนประกอบดงันี้ (สุพน  ทมิอ ่า , 2553)  
มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตวัชีว้ดั สาระส าคญั สาระการเรยีนรู ้(สาระหลกัและสาระทอ้งถิน่) 
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้กระบวนการจดัการเรยีนรู ้(ขัน้น า ขัน้ด าเนินการสอน และขัน้สรปุ) สื่อ / 
แหล่งการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้(ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน) 

นักเรียน  หมายถงึ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาทีเ่รยีนกบันกัศกึษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครทูีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในโรงเรยีนสงักดัส านกังาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน  400  คน 

นักศึกษา หมายถงึ นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูของวทิยาลยั
ราชพฤกษ์ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่2/2553 (ปีการศกึษา 2553) เฉพาะทีส่อนในระดบัชัน้
ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน  จ านวน 23 คน 

ผลการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  หมายถงึ คะแนนผลการเรยีนรูจ้ากการทดสอบ
และการปฏบิตัชิิน้งานหรอืผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนหลงัจากไดร้บั
การเรยีนรูแ้บบบรูณาการเสรจ็สิน้ โดยนกัศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ูเป็นผูป้ระเมนิให้
คะแนน จากแบบทดสอบ แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน และแบบประเมนิทกัษะต่าง ๆ โดย
ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระหว่างเรยีนและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

ความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียง   หมายถงึ ผล รวมของความ รู้สกึของอาจารยพ์ี่
เลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของผูส้อน ทัง้ดา้นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นการจดักจิกรรมและใชส้ื่อ และดา้นการ
ประเมนิผลการใช้  โดยใชม้าตราส่วนประเมนิค่าแบ่งเป็น 5 ระดบั คอืความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด โดยใหค้ะแนน 5 4 3 2 1 ตามล าดบั 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.  ท าให้ ผูส้อน ทราบ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ภาษาไทย 
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ  สุขศกึษาและพล
ศกึษาและการงานอาชพีและเทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 2. ครผููส้อนในรายวชิาต่าง ๆ สามารถน าวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้และประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นได ้
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 3. ครผููส้อนสามารถใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้ บบบรูณาการ ในการพฒันาความสามารถใน
การเรยีนในรายวชิาต่าง ๆ ของนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 4. ท าให้ ทราบ จดุการพฒันาในการ จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัศกึษาจาก
อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง ซึง่จะเป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

















































บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ และประเมนิความ

พงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ซึง่เป็นการวจิยัในชัน้เรยีน
ในรปูแบบของการวจิยัเชงิกึง่ทดลอง โดยมวีธิดี าเนินการวจิยั คอื รปูแบบการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง
หรอืกลุ่มเป้าหมาย ตวัแปรในการวจิยั เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลุ และการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

รปูแบบการวิจยั   
รปูแบบการวจิยั เป็นการวจิยัในชัน้เรยีนในรปูแบบของการวจิยัเชงิกึง่ทดลองใชร้ปูแบบ

การวจิยั Pre – Experimental Design โดยใชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดยีวมกีาร
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูของวทิยาลยัราชพฤกษ์ทีเ่ป็น
ครฝึูกสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ในชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ของโรงเรยีนใน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ของรฐัและเอกชน จ านวน 23 คน ซึง่ใช้
วธิเีลอืกแบบเจาะจง (รายชื่ออยูใ่นภาคผนวก ช) 
 2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่1 ถงึ 6  และ มธัยมศกึษา ปีที ่1 ถงึ 4  ทีเ่รยีนกบั
นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครทูีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของรฐัและเอกชน จ านวน 12 โรงเรยีน หอ้งเรยีน
ละ 20 – 40 คน เป็นจ านวน 360 คน 
 3.  อาจารยพ์ีเ่ลีย้งนิเทศการสอนนกัศกึษาซึง่สอนอยูใ่นโรงเรยีนทีน่กัศกึษาปฏบิตักิาร
สอน จ านวน 22 คน (รายชื่ออยูใ่นภาคผนวก ง) 
 
ตวัแปรในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาตวัแปร 2 ประเภท คอื 
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)  คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
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 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คอื ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ไดแ้ก่ 
ความสามารถหรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน (คะแนนจากแบบทดสอบ คะแนนจาก
ผลงานการปฏบิตังิาน และหรอืคะแนนการวดัทกัษะต่าง ๆ)  และความพงึพอใจของอาจารยพ์ี่
เลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครือ่งมอื 2 ประเภท คอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง และ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  คอื แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ซึง่
นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีครเูป็นผูส้รา้งขึน้ เพื่อใชด้ าเนินการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มี
ข ัน้ตอนการสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพดงันี้ 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ ซึง่มกีารสรา้งและตรวจสอบคุณภาพดงันี้ 
1) ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 และศกึษา

เอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
2) จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ โดยเชญิ

ผูท้รงคุณวุฒ ิคอื อาจารยส์ุพน ทมิอ ่า อดตีศกึษานิเทศก ์อ.บางกรวย จงัหวดันนทบุรี  รว่มกบั
อาจารยน์ิเทศของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 3 ท่าน คอื รศ.ดร.วริชั วรรณรตัน์ รศ.พศิเพลนิ 
เขยีวหวาน และอาจารยผ์่องใส ถาวรจกัร มาใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏบิตัใินเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

ก. การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ซึง่ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 
ดงันี้ 

- สาระส าคญั 
- มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตวัชีว้ดั  
- สาระการเรยีนรู ้
- จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
- กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
- สื่อ / แหล่งการเรยีนรู ้
- การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
- การบรูณาการ 

ข. ดา้นการสอนและเทคนิคการสอนแบบบรูณาการ 
ค. ดา้นการจดักจิกรรมและการใชส้ื่อ / เทคโนโลย ี
ง. ดา้นการประเมนิผลและใชผ้ล (ก่อน ระหว่าง และหลงัเรยีน) 
จ. ดา้นการบรูณาการ 
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3) นกัศกึษาทุกคนเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในวชิาทีต่นสอนคน
ละ 3 แผน ซึง่ใชเ้วลาในการสอน 6 คาบ เป็นเวลา 3 – 6 สปัดาห ์ โดยในการสรา้งแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการแต่ละแผน จะมรีายละเอยีดดงันี้  ส่วนใหญ่จะสรา้งแผนตามหลกั
การบรูณาการใน 2 ลกัษณะ คอื  

ก. การบรูณาการภายในวชิาเดยีวกนั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษา
ทางภาษา จะมกีารบรูณาการทกัษะการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีนไวใ้นกลุ่มสาระ
เดยีวกนั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และภาษาองักฤษ 

ข. การบรูณาการระหว่างวชิา โดยใชก้ารบรูณาการแบบสอดแทรก (Infusion 
Integration) เป็นการสอนทีค่รคูนเดยีววางแผนและก าหนดหวัเรือ่งโดยสอดแทรกเนื้อหาวชิาอื่น 
ๆ เขา้ไปในการสอนของตน จดักจิกรรมโดยมอบหมายงานตามทีว่างแผนไว ้ครคูนเดยีวประเมนิ 
ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนไดร้บัความรูจ้ากครคูนเดยีวและมองเหน็ความมัพนัธร์ะหว่างวชิาได ้
ไดแ้ก่  

กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ทีส่อดแทรกวชิาศลิปะในเรือ่งการวาด
ภาพประกอบสอดแทรกกบัวชิาดนตร ีในเรือ่งการรอ้งเพลงและท่าทางประกอบ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์มกีารบรูณาการกบัวชิา
ศลิปะและวชิาการงานอาชพี 

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม วชิาประวตัศิาสตรม์ี
การบรูณาการระหว่างวชิากบักลุ่มสาระคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาไทยและวชิาพุทธ
ศาสนา 

กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา วชิาพลศกึษา มกีารบรูณาการ
ระหว่างกจิกรรมหลาย ๆ อยา่ง เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย เช่น วชิาพลศกึษา ชัน้ ป.3 มี
การบรูณาการระหว่างกจิกรรมต่าง ๆ 5 กจิกรรม เพื่อพฒันาทกัษะ ความคล่องแคล่วว่องไวของ
นกัเรยีน โดยใชก้จิกรรมวิง่ซกิแซก กจิกรรมวิง่สไลด ์กจิกรรมวิง่ 5 จดุ กจิกรรมวิง่แตะเสน้หลงั 
และกจิกรรมวิง่กระโดยขา้มสิง่กดีขวาง 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีวชิาการงาน มกีารบรูณา
ระหว่างวชิากบัวชิาคณติศาตร ์วทิยาศาสตร ์สุขศกึษา และภาษาองักฤษ เช่น วชิาการงาน ชัน้ 
ม.1 เรือ่งการถนอมอาหาร มกีารบรูณาการกบัวชิาคณติศาสตร ์โดยใหป้ระมาณเวลาในการ
ถนอมอาหาร วชิาวทิยาศาสตร ์การใชพ้ลงัความรอ้นมาถนอมอาหารและภมูปิญัญาชาวบา้น
ดว้ยวชิาสุขศกึษา คุณค่าทางโภชนาการ และวชิาภาษาองักฤษ ค าศพัทแ์ละการสนทนาเกีย่วกบั
การถนอมอาหาร เป็นตน้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีวชิาคอมพวิเตอร ์มกีาร  
บรูณาการระหว่างวชิากบัวชิาครติศาสตร ์ศลิปะและภาษาองักฤษ เช่น เรือ่งการสรา้งงานดว้ย
โปรแกรม Ms-Excel มกีารบรูณาการกบัวชิาคณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหา ใหเ้หตุผล โดยใชส้ตูร



33 
 

และวธิกีารค านวณตวัเลขทีห่ลากหลาย มกีารบรูณาการกบัวชิาศลิปะ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
สรา้งตารางและแบบฟอรม์ของงานได ้และมกีารบรูณาการกบัภาษาต่างประเทศ โดยรูจ้กั
ค าศพัทใ์หม ่ๆ เพิม่ขึน้ 

4) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารย์
นิเทศของวทิยาลยัราชพฤกษ์ทัง้ 3 ท่าน โดยประเมนิความตรง ความเหมาะสม และความ
สอดคลอ้งของเครือ่งมอื โดยการวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) และประเมนิ
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทัง้ดา้นแผนและการด าเนินการสอน โดยแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (100 คะแนน) และก าหนดเกณฑก์ารผ่านตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีและมขีอ้เสนอแนะใหป้รบัปรงุการใชภ้าษาและการก าหนด
จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละเรือ่งใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชีแ้ละการบรูณาการ 

5) นกัศกึษาน าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปแกไ้ขปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยน์ิเทศ แลว้จงึน าไปใชส้อนต่อไป  

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทัง้หมดทีน่กัศกึษาสรา้งและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว้ มจี านวนคนละ 3 แผน ทัง้หมดเป็นจ านวน 69 แผน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

แผนการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจ านวน 23 คน คนละ 3 แผน จ าแนกตาม
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้วชิา ดงันี้ 

 
คนที ่ กลุ่มสาระการเรยีนรู/้วชิา ชัน้ ชื่อแผน/เรือ่ง 
 1. ภาษาไทย/วชิารกัการอ่าน   

1 น.ส.ชนกนนัท ์พลบัสะอาด ป.2 1. การใชพ้จนานุกรม 
   2. มาตราตวัสะกดตรงแม่และมาตราตวัสะกดไม่

ตรงแม่ 
   3. ค าควบกล ้าแทแ้ละค าควบกล ้าไม่แท ้
2 น.ส.เพญ็พรรณ เกตุเหลอื ม.1 1. การพฒันาทกัษะการเขยีนย่อความ   
   2. การพฒันาทกัษะการเขยีนจดหมาย 
   3. การพฒันาทกัษะการเขยีนรายงาน   
 2. คณิตศาสตร/์วชิาคณิตศาสตร ์   
3 นางลภสั รชตวรีเกยีรต ิ ม.2 1. เสน้ขนาน กบัมุมต่างๆ 
   2. เสน้ขนานกบัมุมภายใน เสน้ขนานกบัมุมแยง้ 
   3. เสน้ขนานกบัมุมภายในและภายนอกบนขา้ง

เดยีวกนัของเสน้ตดั 
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คนที ่ กลุ่มสาระการเรยีนรู/้วชิา ชัน้ ชื่อแผน/เรือ่ง 

 3. วทิยาศาสตร ์   
4 น.ส.พรทพิย ์วรรณวจิติร ป.4 “การด ารงชวีติของพชื” 
   1. โครงสรา้งและหน้าทีข่องใบ 
   2. โครงสรา้งและหน้าทีข่องล าตน้ 
   3. กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื 
5 น.ส.สวุมิล พุ่มไสว ป.4 “เฟือง” 
   1. ระบบเฟือง 
   2. การสรา้งระบบเฟือง 
   3. การใชโ้ปรแกรมสัง่งานระบบเฟือง 
 4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   
 วชิาประวตัศิาสตร ์   
6 น.ส.จริชยา ศรสี าราญ ป.1 1. ช่วงเวลาและการเรยีงล าดบัเหตุการณ์ 
   2. การนบัช่วงเวลา 
   3. การนบัช่วงเวลาตามระบบจนัทรคต ิ
 วชิาพุทธศาสนา   
7 นายนนัทกร อมรนนัท ์ ป.3 1. การรบัสง่สิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณีพระสงฆย์นื 
   2. การรบัสง่สิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณีนัง่บนเกา้อี ้
   3. การรบัสง่สิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณีนัง่บนพืน้ 
8 นายอศัวนิ ประภูชะเนย ์ ป.4 1 การอาราธนาศลี 
   2 การถวายผา้ปา่ 
   3 การถวายผา้กฐนิ 
9 นายชาญณรงค ์ เพ่งพนิิจ ป.6 1 การอาราธนาศลี 
   2 การถวายผา้ปา่ 
   3 การถวายผา้กฐนิ 
 5. ภาษาองักฤษ   

10 น.ส.จรีนนัท ์พมิถาวร ป.
2/1 

1 What’s your favourite colour? 

   2 What’ colour is it? 
   3 Look at the ___. 

11 น.ส.มณฑาทพิย ์ปองสขุ ป.4 1. Christmas 
   2. Places 
   3. Preposition of places 
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คนที ่ กลุ่มสาระการเรยีนรู/้วชิา ชัน้ ชื่อแผน/เรือ่ง 
12 น.ส.จุฑามาศ ดแีป้น ม.1 1 วนัครสิตม์าส 
   2 Question - Word 
   3 Occupations 
 6. สขุศกึษาและพลศกึษา   
 วชิาสขุศกึษา   

13 น.ส.จรสัรตัน์ ปานโคก ม.1 1. การปฐมพยาบาล 
   2. การเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ย 
   3. สารเสพตดิ 
 วชิาพลศกึษา   

14 น.ส.พรทพิย ์มผีวิ ป.3 1. กจิกรรมการวิง่ซกิแซกเกบ็ของ และกจิกรรม
การวิง่สไลดเ์กบ็ของ 

   2. กจิกรรมการวิง่ 5 จุดเกบ็ของ และกจิกรรม
การวิง่แตะเสน้หลงัเกบ็ของ 

   3. กจิกรรมการวิง่กระโดดขา้มสิง่กดีขวางเกบ็ของ 
 7. การงานอาชพีและเทคโนโลย/ีการงาน   
 วชิาการงานธุรกจิ   

15 น.ส.อมรรตัน์ อาสสวุรรณ ม.1 1. การเลอืกซือ้อาหาร 
   2. การเลอืกซือ้ยารกัษาโรค 
   3. การรกัษาและคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของ

ผูบ้รโิภค 
 วชิาการงาน   

16 น.ส.พรทพิา อนิด ี ม.1 1. การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 
   2. การถนอมอาหาร 
   3. ปฏบิตักิารแปรรปูอาหาร 
 8. การงานอาชพีและเทคโนโลย/ี

คอมพวิเตอร ์
  

 วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สรา้งสือ่การเรยีนการสอน 

  

17 นายเชาวว์ทิย ์สขุโชต ิ ม.4 1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสือ่การสอนและสือ่
มลัตมิเีดยี 

   2. จุดเด่นทีส่ าคญัของโปรแกรม Adobe 
Captivate 3 

   3. เครื่องมอืภายในโปรแกรม Adobe Captivate 
3 
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คนที ่ กลุ่มสาระการเรยีนรู/้วชิา ชัน้ ชื่อแผน/เรือ่ง 
 วชิาคอมพวิเตอรส์รา้งสรรค ์   

18 นายจรญั เทศนาบุญ ม.1 1. ขอ้มลูและสารสนเทศ 
   2. ขอ้มลูในเครื่องคอมพวิเตอร ์
   3. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 วชิาซอฟทแ์วรป์ระยุกต ์   

19 น.ส.จดิาภา วจิติรภาพ ม.3 1. การค านวณโดยใชส้ตูร การอา้งองิชื่อเซล การ
ใชฟ้งักช์นัตารางท างาน 

   2. ฟงักช์นั SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, 
MIN, IF 

   3. การจดัการขอ้มลูในตารางท างาน การ
เรยีงล าดบั ขอ้มลู การกรองขอ้มลู 

 วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2   
20 น.ส.ศริลิกัษณ์ เฟ่ืองกาญจน์ ม.4 1. หลกัการพืน้ฐานของระบบการสือ่สารขอ้มลู

และประโยชน์ของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   2. สือ่กลางในการสือ่สารขอ้มลู  
   3. โพรโทคอล และอุปกรณ์การสือ่สาร 
 วชิาคอมพวิเตอร ์   

21 น.ส.สดุารตัน์ เวชการ ป.6 1. แนะน าโปรแกรมสรา้งงานน าเสนอ  
   2. เริม่ตน้การสรา้งงานน าเสนอ 
   3. รูจ้กัการสรา้งงานน าเสนอในรปูแบบตาราง 
 วชิาคอมพวิเตอร ์   

22 น.ส.ภคัจริา ตรสีตัย ์ ป.5 1. การสรา้งเวริก์ชตี และการบนัทกึเวริก์ชตี 
   2. รูจ้กัตวัด าเนินการต่างๆ ใน Excel 
   3. การใชฟ้งักช์ัน่และสตูรค านวณ 
 วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 9   

23 นายรชัพงษ์ ศรมีามาศ ม.3 1. ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์  

   2. รปูแบบโครงสรา้งของภาษาคอมพวิเตอร ์  
   3. การเลอืกใชภ้าษา เครื่องมอืและการพฒันา

โปรแกรมมลัตมิเีดยี 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอ
การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู 
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2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนและหลงัเรยีน 2 ฉบบั (คู่ขนานกนั) 
ฉบบัละ 20 ขอ้ และในแต่ละแผน ฉบบัละ 6-10 ขอ้ 

ส าหรบัวชิาทัว่ ๆ ไปทีไ่มเ่น้นการปฏบิตัแิละมุง่ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ดา้นความรูค้วามคดิ ใชแ้บบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 3 – 4 ตวัเลอืก (วชิาภาษาไทย 
คณติศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัภาษา สุขศกึษา)  แบบทดสอบถูก – ผดิ 
(วชิาพุทธศาสนา) แบบเตมิค าและแบบตอบสัน้ ๆ (ภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

ส าหรบัวชิาทีเ่น้นทกัษะต่าง ๆ การทดลองและการปฏบิตั ิใชแ้บบประเมนิทกัษะ
ต่าง ๆ แบบประเมนิผลงานและพฤตกิรรมในการท างาน เช่น แบบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์(วชิาวทิยาศาสตร)์ แบบวดัทกัษะการพดู การ ฟงั การอ่าน (วชิาภาษาองักฤษ) 
แบบวดัทกัษะการปฏบิตังิาน มทีัง้ผลงานและพฤตกิรรมในการท างาน (วชิาการงานอาชพี 
คอมพวิเตอร ์และศลิปะ) และแบบวดัทกัษะความคล่องแคล่วว่องไวทางกาย (วชิาพลศกึษา) 

การสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครสูรา้งแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขึน้เอง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารยนิ์เทศและอาจารยพ์ี่
เลีย้ง จ านวน 3 – 4 ท่าน โดยประเมนิความตรงและวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งและส าหรบั
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์บบเลอืกตอบ พจิารณาทัง้ความตรงเชงิเน้ือหา ความยากงา่ย และ
ความเทีย่งของแบบทดสอบว่าอยูใ่นเกณฑ ์และเน้นการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเป็น
แบบทดสอบคู่ขนานทีถู่กตอ้งเหมาะสม 

2.2 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของอาจารย์
พีเ่ลีย้ง ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองโดยปรบัปรงุจากแบบประเมนิการฝึกปฏบิตักิารสอนของหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั พงึพอใจ
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด จ านวน 21 ขอ้ โดยประเมนิความพงึพอใจในดา้น
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ดา้นการใชส้ื่อ/
นวตักรรม และดา้นการวดัและประเมนิผล โดยผ่านการตรวจสอบความตรง ความเหมาะสมและ
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งโดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ผลการตรวจสอบปรากฏว่า
คุณภาพของเครือ่งมอือยูใ่นระดบัดมีาก มขีอ้เสนอแนะใหป้รบัปรงุเพยีงเลก็น้อย ใหต้ดัประเมนิ
หลงัเรยีนไปรวมกบัมกีารประเมนิทีห่ลากหลาย ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัเรยีน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงันี้  
1. ทดสอบความสามารถของนกัเรยีนก่อนเรยีน โดยแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre - test) 

จ านวน 10 – 20 ขอ้ไดแ้ก่  
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1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบเลอืกตอบ ในวชิาภาษาไทย 
คณติศาสตร ์สงัคมศกึษา ประวตัศิาสตร ์พุทธศาสนา และหลกัภาษา แบบถูกผดิ (วชิาพุทธ
ศาสนา) และแบบตอบสัน้ ๆ (วชิาภาษาองักฤษ วชิาภาษาไทย) 

2) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิย ์(วชิาวทิยาศาสตร)์ หรอืแบบวดัทกัษะความ
คล่องแคล่วว่องไวทางกาย (วชิาพลศกึษา) แบบวดัทกัษะการพดู การฟงั การอ่าน (วชิา
ภาษาองักฤษ วชิาภาษาไทย) 

2. ทดลองสอน ใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ คนละ 3 แผน สอนนกัเรยีน
ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2553 ถงึ กุมภาพนัธ ์2554 โดยใชเ้วลาในการสอน 3 – 6 สปัดาห ์โดย
นกัศกึษาประสบการณ์วชิาชพีคร ูใชข้ ัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแผนฯ เริม่ตัง้แต่ขัน้
น าเขา้สู่บทเรยีน ขัน้ด าเนินการสอน มกีารจดักจิกรรมทีม่กีารบรูณาการระหว่างวชิาต่าง ๆ หรอื
บรูณาการในวชิาเดยีวกนั และใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มท ากจิกรรมทัง้งานกลุ่ม  งานเดีย่ว ขัน้สรปุ 
ท าการอภปิรายผลรว่มกนัระหว่างผูส้อนและนกัเรยีน ในแต่ละแผนจะมกีารทดสอบก่อนเรยีน 
(Pre - test) และหลงัเรยีน ( Post test) ทุกแผนเป็นการประเมนิระหว่างเรยีนและสงัเกต
พฤตกิรรมในการท างานและผลงาน (ในวชิาภาคปฏบิตั)ิ เช่น วทิยาศาสตร ์การงาน 
คอมพวิเตอร ์และประเมนิทกัษะความคล่องแคล่วในการปฏบิตักิจิกรรมทีก่ าหนด (ในวชิาพล
ศกึษา) 

3. ทดสอบหลงัเรยีน ( Post – test) หลงัจากสิน้สุดการเรยีนการสอนทัง้ 3 แผน ดว้ย
แบบทดสอบหลงัเรยีน ซึง่คู่ขนานกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 10 – 20 ขอ้ 

4. ประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
โดยใชแ้บบประเมนความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการจ านวน 21 ขอ้ เมือ่
สิน้สุดการสอนทัง้ 3 แผนแลว้ 
 
วิธีวิเคราะหข้์อมลู  

1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนทัง้ 3 แผน และน าเสนอในรปูแผนภมูแิท่ง 

2. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
โดยการทดสอบค่าท ี(t – test แบบ dependent sample) ในทุกวชิา (ลว้น สายยศ. 2534) 

สตูร t = 

)1n(

)D(Dn

D

22



 

   ;  df = n-1 

 เมือ่ t แทน ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤต ิเพื่อทราบ
ความมนียัส าคญั 
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  D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ (ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน) 
  ∑D แทน ผลรวมค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน  
  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งหรอืจ านวนคู่คะแนน  
3. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ

ของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูโดยหาค่ารอ้ยละของระดบัความพงึ
พอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert) เป็น 5 ระดบั คอื 

1 พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
2 พงึพอใจน้อย 
3 พงึพอใจปานกลาง 
4 พงึพอใจมาก 
5 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

 และวเิคราะหเ์นื้อหา ( Content Analysis) ของขอ้เสนอแนะ/ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
รายงานการวจิยัเรือ่งผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการส าหรบันกัเรยีนระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร ูปีการศกึษา 2553  
วทิยาลยัราชพฤกษ์ มผีลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระหว่างเรยีนของนกัเรยีนโดยจ าแนกตาม
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัจากไดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ โดยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา การงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี

3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การของนกัศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู 
 
1. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระหว่างเรียนของนักเรียนและผลการ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัจากได้รบัการเรียนรู้
แบบบรูณาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 1.1.1  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชารกัการอ่าน 

  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิารกัการอ่าน ในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิารกัการอ่าน ก่อนและหลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การในแต่ละแผนทัง้ 3 แผน ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนประถมทวธีาภเิศก 
มดีงันี้ 
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ตารางท่ี 4.1  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชารกัการอ่าน ในระหว่างเรียน  
ของนักเรียนชัน้ ป.4 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การใชพ้จนานุกรม 4.45 7.18 
2 มาตราตวัสะกดตรงแมแ่ละมาตราตวัสะกดไมต่รงแม่ 5.09 8.93 
3 ค าควบกล ้าแทแ้ละค าควบกล ้าไมแ่ท้ 4.33 8.12 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.1 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้  

 

 
ภาพท่ี 4.1 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชารกัการอ่าน  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.1 พบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิารกั
การอ่านในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผนทัง้
เรือ่ง การใชพ้จนานุกรม มาตราตวัสะกดตรงแมแ่ละมาตราตวัสะกดไมต่รงแม ่ค าควบกล ้าแท้
และค าควบกล ้าไมแ่ท ้
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิารกัการอ่าน ก่อนและหลงัจาก
การไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีน
ประถมทวธีาภเิศก 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชารกัการอ่าน  
ก่อนและหลงัจากการได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการของนักเรียนชัน้ ป.4  

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

กลุ่มทดลอง N X  ΣD ΣD² t 
ก่อนเรยีน 33 10.06 

132 746 8.8037* 
หลงัเรยีน 33 14.00 

*t (.05, df = 32) = 2.046 
จากตารางที ่4.2 พบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของนกัเรยีน ( X = 14) สงูกว่า

คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 10.06) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิ t พบว่า ไดค้่า t เท่ากบั  
8.8037 ซึง่มคี่ามากกว่า t วกิฤตเท่ากบั 2.046  ( αα = .05 df = 32) แสดงว่า นกัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิารกัการอ่านหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีน  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.2  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย 

  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ภาษาไทย  ในระหว่างเรยีน
โดยการ เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาภาษาไทยก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน  
เทพศรินิทร ์นนทบุรมีดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.3  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยในระหว่างเรียน  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ  

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การพฒันาทกัษะการเขยีนยอ่ความ   2.45 5.18 

2 การพฒันาทกัษะการเขยีนจดหมาย 2.40 5.20 

3 การพฒันาทกัษะการเขยีนรายงาน   2.48 5.25 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.3 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้  

 
ภาพท่ี 4.2 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยในระหว่างเรียน  

จากแผนภมูขิองภาพที ่4.2 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาไทยในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน 
ทัง้เรือ่งการพฒันาทกัษะการเขยีนยอ่ความ การพฒันาทกัษะการเขยีนจดหมายและการพฒันา
ทกัษะการเขยีนรายงาน   
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทยก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน 
เทพศรินิทร ์นนทบุร ี

 
ตารางท่ี 4.4  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  

ก่อนเรียน และหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

ผลสมัฤทธิว์ชิาภาษาไทย 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 10.83 0.93 
279 2019 32.25* 

หลงัเรยีน 40 17.80 1.51 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตารางที ่4.4 พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.80) สงู

กว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 10.83) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 32.25 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทยหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 1.1.3  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์วิชาคณิตศาสตร ์
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรใ์นระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาคณติศาสตร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/4 โรงเรยีน
เทพศรินิทร ์นนทบุรมีดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.5  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นระหว่างเรียน 

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ  

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 เสน้ขนาน กบัมมุต่างๆ 5.94 8.11 

2 เสน้ขนานกบัมมุภายใน เสน้ขนานกบัมมุแยง้ 5.47 7.28 

3 เสน้ขนานกบัมมุภายในและภายนอกบนขา้ง
เดยีวกนัของเสน้ตดั 

5.15 6.79 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.5 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้  

ภาพท่ี 4.3 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ในระหว่างเรียน 

จากแผนภมูขิองภาพที ่4.3 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณติศาสตรใ์นระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  
ทัง้เรือ่ง (1) เสน้ขนานกบัมมุต่าง ๆ (2) เสน้ขนานกบัมมุภายใน เสน้ขนานกบัมมุภายนอก และ 
(3) เสน้ขนานกบัมมุภายในและภายนอกบนขา้งเดยีวกนัของเสน้ตดั 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา คณติศาสตร์ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/4 
โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุร ีมดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.6  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์อง  

นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ  

ผลสมัฤทธิว์ชิาคณติศาสตร์
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 47 11.11 3.09 
181 969 10.86* 

หลงัเรยีน 47 14.96 3.16 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จากตารางที ่4.6 พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 14.96) สงู

กว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 11.11) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 10.86 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.80 ( tα = .05, df = 46)  แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรห์ลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.4  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์

  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์นระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาวทิยาศาสตร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
อนุบาลบางกรวย (วดัศรปีระวตั)ิ มดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.7  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใ์นระหว่างเรียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วดัศรีประวติั) 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 โครงสรา้งและหน้าทีข่องใบ 2.90 4.21 

2 โครงสรา้งและหน้าทีข่องล าตน้ 3.79 4.85 

3 กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื 3.18 4.15 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.7 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้  

ภาพท่ี 4.4 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
ในระหว่างเรียน 

จากแผนภมูขิองภาพที ่4.4 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรใ์นระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  
ทัง้เรือ่ง โครงสรา้งและหน้าทีข่องใบ โครงสรา้งและหน้าทีข่องล าตน้ กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ย
แสงของพชื 

 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา วทิยาศาสตร์ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
อนุบาลบางกรวย (วดัศรปีระวตั)ิ มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.8  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  

ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วดัศรีประวติั ) 

ผลสมัฤทธิว์ชิาวทิยาศาสตร ์
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 33 9.89 2.33 
110 12100 25.89* 

หลงัเรยีน 33 13.21 2.77 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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จากตารางที ่4.8 พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 13.21) สงู
กว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 9.89) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 25.89 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 2.058 ( tα = .05, df = 32) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรห์ลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.5  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์นระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาวทิยาศาสตร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
ประสาทวทิยานนทบุร ีมดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.9  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใ์นระหว่างเรียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบรีุ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 ระบบเฟือง 3.85 8.1 

2 การสรา้งระบบเฟือง -  7.0 

3 การใชโ้ปรแกรมสัง่งานระบบเฟือง  0.7 8.0 
 

แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.9 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้  

 
ภาพท่ี 4.5 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

ในระหว่างเรียน 
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จากแผนภมูขิองภาพที ่4.5 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรใ์นระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  
ทัง้เรือ่ง ระบบเฟือง การสรา้งระบบเฟือง และการใชโ้ปรแกรมสัง่งานระบบเฟือง โดยเฉพาะใน
แผนที ่2 เรือ่งการสรา้งระบบเฟืองก่อนเรยีนนกัเรยีนท าขอ้สอบไมไ่ดเ้ลย 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา วทิยาศาสตร์ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
ประสาทวทิยานนทบุร ีมดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.10  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบรีุ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาวทิยาศาสตร ์
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 30 4.50 1.86 
327 3981.5 15.74* 

หลงัเรยีน 30 15.40 5.11 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.10 พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 15.40) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 4.50) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 15.74 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.70 ( tα = .05, df = 29) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรห์ลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.6  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม วิชาประวติัศาสตร ์
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาประวตัศิาสตรใ์นระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาประวตัศิาสตร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน
เปรมประชาวฒันา มดีงันี้ 
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ตารางท่ี 4.11  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์  
ในระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 ช่วงเวลาและการเรยีงล าดบัเหตุการณ์ 2.40 5.48 

2 การนบัช่วงเวลา 2.50 5.38 

3 การนบัช่วงเวลาตามระบบจนัทรคติ 2.45 5.55 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.11 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.6 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์  

ในระหว่างเรียน 
 

จากแผนภมูขิองภาพที ่4.6 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ประวตัศิาสตรใ์นระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน  ทัง้เรือ่งช่วงเวลาและการเรยีงล าดบัเหตุการณ์  การนบัช่วงเวลา  และการนบัช่วงเวลาตาม
ระบบจนัทรคต ิ
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ประวตัศิาสตร์ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน
เปรมประชาวฒันา มดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตรข์อง
นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

ผลสมัฤทธิว์ชิาประวตัศิาสตร ์
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 11.10 0.78 
245 1639 20.57* 

หลงัเรยีน 40 17.23 1.70 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จากตารางที ่4.12  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.23) 

สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 11.10) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า  t จากการ
ค านวณเท่ากบั 20.57 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า  t วกิฤตเท่ากบั  1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาประวตัศิาสตรห์ลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.7  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม วิชาพทุธศาสนา 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพุทธศาสนาในระหว่างเรยีน 
โดยการ เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาพุทธศาสนา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ของโรงเรยีน
อนุราชประสทิธิ ์มดีงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.13  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนาในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การรบัสง่สิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณีพระสงฆย์นื 2.32 7.09 
2 การรบัสง่สิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณีนัง่บนเกา้อี ้ 1.48 6.67 
3 การรบัสง่สิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณีนัง่บนพืน้ 1.72 7.51 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.13 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.7 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนา  

ในระหว่างเรียน 
จากแผนภมูขิองภาพที ่4.7 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

พุทธศาสนาในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  
ทัง้เรือ่ง  การรบัส่งสิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณพีระสงฆย์นื การรบัส่งสิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณี
นัง่บนเกา้อี ้และการรบัส่งสิง่ของจากพระสงฆใ์นกรณนีัง่บนพืน้ 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา พุทธศาสนา ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีน
อนุราชประสทิธิ ์มดีงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.14  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนาของนักเรียน  

ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาพุทธศาสนา 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 43 7.00 0.33 
370 3394 25.22* 

หลงัเรยีน 43 13.58 2.76 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.14 พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 13.58) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 7.00) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 25.22 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.68 ( tα = .05, df = 42) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพุทธศาสนาหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 1.1.8  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม วิชาพทุธศาสนา 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพุทธศาสนาในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาพุทธศาสนา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ของโรงเรยีน
อนุราชประสทิธิ ์มดีงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.15  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนาในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การอาราธนาศลี 3.66 7.91 
2 การอาราธนาธรรม 3.40 8.09 
3 การอาราธนาพระปรติร 3.23 7.91 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.15 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

ภาพท่ี 4.8 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนา  
ในระหว่างเรียน 

จากแผนภมูขิองภาพที ่4.8 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
พุทธศาสนาในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  
ทัง้เรือ่ง  การอาราธนาศลี การอาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปรติร 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา พุทธศาสนา ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
อนุราชประสทิธิ ์มดีงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.16  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนาของนักเรียน  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาพุทธศาสนา 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 47 5.98 3.06 
500 5972 19.36* 

หลงัเรยีน 47 16.64 1.94 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.16 พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 16.64) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 5.98) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า  t จากการ
ค านวณเท่ากบั 19.36 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.68 ( tα = .05, df = 46) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพุทธศาสนาหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.9  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม วิชาพทุธศาสนา 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพุทธศาสนาในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ วชิาพุทธศาสนา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ของโรงเรยีน
อนุราชประสทิธิ ์มดีงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.17  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนาในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การอาราธนาศลี 4.49 7.86 
2 การถวายผา้ปา่ 4.47 7.84 
3 การถวายผา้กฐนิ 4.37 8.21 

 
 



54 

แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.17 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.9 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนา  

ในระหว่างเรียน 
จากแผนภมูขิองภาพที ่4.9 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

พุทธศาสนาในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  
ทัง้เรือ่ง  การอาราธนาศลี การถวายผา้ปา่ และการถวายผา้กฐนิ 

 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา พุทธศาสนา ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน
อนุราชประสทิธิ ์มดีงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพทุธศาสนาของนักเรียน  

ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาพุทธศาสนา 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 43 3.49 1.74 
620 9108 47.22* 

หลงัเรยีน 43 17.90 1.41 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.18  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.90) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 3.49) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 47.22 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.68 ( tα = .05, df = 42) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพุทธศาสนาหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 1.1.10  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา
ภาษาองักฤษ 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ภาษาองักฤษในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2/1  ของ
โรงเรยีนบางเชอืกหนงั มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.19  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนบางเชือกหนัง 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 What’s your favourite colour? 5.10 7.15 
2 What’ colour is it? 5.45 7.20 
3 Look at the ___. 5.40 7.15 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.19 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.10 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.10 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน  ทัง้เรือ่ง  (1)  What’s your favourite colour?  (2)  What’ colour is it? และ (3)  Look 
at the ___.  
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน
บางเชอืกหนงั มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.20  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ

นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนบางเชือกหนัง 

ผลสมัฤทธิว์ชิาภาษาองักฤษ 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 20 9.80 3.9 
62 222 10.40* 

หลงัเรยีน 20 12.90 3.37 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.20  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 12.90) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 9.80) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า  t จากการ
ค านวณเท่ากบั 10.40 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า  t วกิฤตเท่ากบั 1.80 ( tα = .05, df = 19) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.11  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา

ภาษาองักฤษ 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา ภาษาองักฤษในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ของโรงเรยีน
บางระโหง (ภริมยศ์ริ)ิ มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.21  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนระโหง (ภิรมยศิ์ริ) 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 Christmas 6.60 7.80 
2 Places 6.20 8.20 
3 Preposition of places 2.60 8.60 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.21 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.11 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.11 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน  ทัง้เรือ่ง  Christmas   Places  และ Preposition of places 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ของ
โรงเรยีนบางระโหง (ภริมยศ์ริ)ิ  มดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางระโหง (ภิรมยศิ์ริ) 

ผลสมัฤทธิว์ชิาภาษาองักฤษ 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 26 10.90 4.70 
135 990 7.78* 

หลงัเรยีน 26 16.10 3.80 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.22  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 16.10) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 10.90) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า  t จากการ
ค านวณเท่ากบั 7.78 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.708 ( tα = .05, df = 25) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

6.60 6.20

2.60

7.80 8.20 8.60

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3

ค่าเฉลีย่ก่อนเรยีน

ค่าเฉลีย่หลงัเรยีน



58 

 1.1.12  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา
ภาษาองักฤษ 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 
โรงเรยีนวดัโชตกิาราม มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.23  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัโชติการาม 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 วนัครสิตม์าส 9.45 14.85 
2 Question - Word 9.20 13.10 
3 Occupations 8.50 15.55 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.23 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.12 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.12 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน  ทัง้เรือ่ง  วนัครสิตม์าส  Question Word  และ Occupations 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีน
วดัโชต ิ การาม  มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ

นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัโชติการาม 

ผลสมัฤทธิว์ชิาภาษาองักฤษ 
ของนกัเรยีน 

N X  ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 20 5.15 
130 908 15.96* 

หลงัเรยีน 20 11.65 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.24  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 11.65) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 5.15) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 15.96 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั  2.093 ( tα = .05, df = 19) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.13  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา วิชา

สขุศึกษา 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสุขศกึษาในระหว่างเรยีน โดย
การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาสุขศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีน 
เทพศรินิทร ์นนทบุร ีมดีงันี้ 

 

ตารางท่ี 4.25  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศึกษาในระหว่างเรียน  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การปฐมพยาบาล 2.45 5.18 
2 การเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ย 2.40 5.20 
3 สารเสพตดิ 2.48 5.25 

แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.25 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 
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ภาพท่ี 4.13 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศึกษา  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.13 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสุข
ศกึษาในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน  ทัง้
เรือ่ง  (1) การปฐมพยาบาล (2) เรือ่งการเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ย และ (3) เรือ่งสารเสพตดิ 
 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสุขศกึษาก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนเทพศิ
รนิทร ์นนทบุร ี มดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศึกษาของนักเรียน  

ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาภาษาองักฤษ 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 10.83 0.93 
279 2019 32.25* 

หลงัเรยีน 40 17.80 1.51 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.26  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.80) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 10.83) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 32.25 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสุขศกึษาหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ค่าเฉลีย่หลงัเรยีน
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 1.1.14  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา วิชา
พลศึกษา 
  1)  ผลการประเมนิสมรรถภาพทางกายดา้นความคล่องแคล่วว่องไวของนกัเรยีน
ในการฝึกทัง้ 5 กจิกรรม ไดแ้ก่  กจิกรรมที ่1  วิง่ซกิแซก   กจิกรรมที ่2  วิง่สไลด ์ กจิกรรมที ่3  
วิง่ 5 จดุ  กจิกรรมที ่4  วิง่แตะเสน้หลงั  และกจิกรรมที ่5  วิง่กระโดดขา้มสิง่กดีขวาง   น า
ขอ้มลูมาหาค่ารอ้ยละของนกัเรยีน  จ าแนกตามระดบัสมรรถภาพในแต่ละกจิกรรมก่อนและหลงั
การฝึก ไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 4.27 (1) ร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดบัสมรรถภาพ ในกิจกรรมท่ี 1 ว่ิงซิก

แซก 

เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพ 
ว่ิงซิกแซก 

ครัง้ท่ี 1 (ก่อน) ครัง้ท่ี 2 (หลงั) 
จ านวน % จ านวน % 

สมรรถภาพอยูใ่นระดบัด ี(A) - - 11 39 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง (B) 9 32 10 35 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่า (C) 19 67 7 25 
   จากตารางที ่4.27 (1)  พบว่า  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นความ
คล่องแคล่วว่องไว ในดา้นการวิง่กลบัตวัเกบ็ของ  โดยใชก้ารฝึกกจิกรรมที ่1  วิง่ซกิแซก  
นกัเรยีนมสีมรรถภาพในระดบัด ีหลงัมากกว่าก่อนฝึก 
 
ตารางท่ี  4.27 (2) ร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดบัสมรรถภาพ ในกิจกรรมท่ี 2 ว่ิงสไลด์ 

เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพ 
ว่ิงสไลด ์

ครัง้ท่ี 1 (ก่อน) ครัง้ท่ี 2 (หลงั) 
จ านวน % จ านวน % 

สมรรถภาพอยูใ่นระดบัด ี(A) - - 17 60 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง (B) 10 35 5 17 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่า (C) 18 64 6 21 
   จากตารางที ่4. 27 (2) พบว่า  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นความ
คล่องแคล่วว่องไว ในดา้นการวิง่กลบัตวัเกบ็ของ  โดยใชก้ารฝึกกจิกรรมที ่2 วิง่สไลด ์ นกัเรยีน
มสีมรรถภาพในระดบัด ีหลงัฝึกมากกว่าก่อนฝึก 
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ตารางท่ี  4.27 (3) ร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดบัสมรรถภาพ  
ในกิจกรรมท่ี 3 ว่ิง 5 จดุ  

เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพ 
ว่ิง 5 จดุ 

ครัง้ท่ี 1 (ก่อน) ครัง้ท่ี 2 (หลงั) 
จ านวน % จ านวน % 

สมรรถภาพอยูใ่นระดบัด ี(A) 1 3 14 50 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง (B) 14 50 9 32 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่า (C) 13 46 5 17 
   จากตารางที ่4. 27 (3) พบว่า  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นความ
คล่องแคล่วว่องไว ในดา้นการวิง่กลบัตวัเกบ็ของ  โดยใชก้ารฝึกกจิกรรมที ่3 วิง่ 5 จดุ  นกัเรยีน
มสีมรรถภาพในระดบัด ีหลงัมากขึน้กว่าก่อนฝึก 

 
ตารางท่ี  4.27 (4) ร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดบัสมรรถภาพ ในกิจกรรมท่ี 4 ว่ิง

แตะเส้นหลงั 

เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพ 
ว่ิงแตะเส้นหลงั 

ครัง้ท่ี 1 (ก่อน) ครัง้ท่ี 2 (หลงั) 
จ านวน % จ านวน % 

สมรรถภาพอยูใ่นระดบัด ี(A) 3 10 17 60 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง (B) 12 42 9 32 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่า (C) 13 46 2 7 
   จากตารางที ่4. 27 (4) พบว่า  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นความ
คล่องแคล่วว่องไว ในดา้นการวิง่กลบัตวัเกบ็ของ  โดยใชก้ารฝึกกจิกรรมที ่4  วิง่แตะเสน้หลงั  
นกัเรยีนมสีมรรถภาพในระดบัด ีหลงัมากขึน้กว่าก่อนฝึก 

 
ตารางท่ี  4.27 (5) ร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดบัสมรรถภาพ ในกิจกรรมท่ี 5  

ว่ิงกระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง 

เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพ 
ว่ิงแตะเส้นหลงั 

ครัง้ท่ี 1 (ก่อน) ครัง้ท่ี 2 (หลงั) 
จ านวน % จ านวน % 

สมรรถภาพอยูใ่นระดบัด ี(A) - - 19 67 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง (B) 19 67 8 28 
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่า (C) 9 32 1 3 
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   จากตารางที ่4. 27 (5) พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นความ
คล่องแคล่วว่องไว ในดา้นการวิง่กลบัตวัเกบ็ของ  โดยใชก้ารฝึกกจิกรรมที ่5 วิง่กระโดดขา้มสิง่
กดีขวาง  นกัเรยีนมสีมรรถภาพในระดบัด ีหลงัมากขึน้กว่าก่อนฝึก1 
  2) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา วชิาพล
ศกึษาผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนกัเรยีนวชิาพลศกึษาก่อนและหลงัการฝึกทัง้ 5 กจิกรรม 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนนครนนทว์ทิยา 4 

 
ตารางท่ี 4.28  แสดงผลการสงัเกตพฤติกรรมก่อนฝึก และหลงัฝึกวิชาพลศึกษา  

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครนนทวิ์ทยา 4 

ก่อนฝึก หลงัฝึก 
1. ความรูย้งัมน้ีอย ขาดทกัษะบางอยา่ง 
2. การปฏบิตัยิงัมกีารเกรง็ของรา่งกาย 
3. การน าไปใชใ้นการปฏบิตัยิงัมน้ีอย 

1. มคีวามรูม้ากขึน้ทกัษะหลายๆอยา่งดขีึน้ 
2. รา่งกายปรบัสภาพไดด้ขี ึน้กลา้มเนื้อไดผ้อ่น
คลาย 
3. นกัเรยีนทีฝึ่กทกัษะมกีารพฒันาขึน้ สามารถ
น าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดม้ากขึน้ 
4. มปีระสบการณ์มากขึน้ 
5. นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปใชใ้นขัน้สงูต่อไป 

 
 1.1.15  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชางานธรุกิจ 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิางานธุรกจิในระหว่างเรยีน โดย
การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิางานธุรกจิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน 
เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีมดีงันี้ 
 

                                                        
1 เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพ 
 สมรรถภาพอยูใ่นระดบัด ี         ( A) ใช ้เวลาในการวิง่น้อยกว่าเวลาเฉลีย่   

สมรรถภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  (B) ใช ้เวลาในการวิง่เท่ากบัเวลาเฉลีย่  
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัต ่า   (C) ใช ้เวลาในการวิง่สงูกว่าเวลาเฉลีย่  

(กิจกรรมท่ี 1, 2 เกณฑ ์X  =  14, กิจกรรมท่ี 3, 4 เกณฑ ์X  = 13, กิจกรรมท่ี 5 เกณฑ ์ X  
= 12) 
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ตารางท่ี 4.29  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานธรุกิจ ในระหว่างเรียน  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบรุี 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การเลอืกซือ้อาหาร 6.20 8.60 
2 การเลอืกซือ้ยารกัษาโรค 6.00 8.90 
3 การรกัษาและคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของ

ผูบ้รโิภค 
5.60 8.70 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.29 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.14 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานธรุกิจ  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.14 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
งานธุรกจิในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุกแผน ทัง้
เรือ่ง การเลอืกซือ้อาหาร การเลอืกซือ้ยารกัษาโรค และการรกัษาและคุม้ครองสทิธปิระโยชน์
ของผูบ้รโิภค 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิางานธุรกจิก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีน
เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานธรุกิจของนักเรียน  

ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบรุี 

ผลสมัฤทธิว์ชิางานธุรกจิ 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 21 13.29 3.07 
71 990 9.18* 

หลงัเรยีน 21 16.67 2.82 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.30  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 16.67) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 13.29) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 9.18 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.725 ( tα = .05, df = 20) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิางานธุรกจิหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.16  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาการงาน 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาการงานในระหว่างเรยีน โดย
การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาการงานก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน
เทพศรินิทร ์นนทบุร ีมดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.31  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงาน ในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรุี 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 2.35 5.13 
2 การถนอมอาหาร 2.30 5.28 
3 ปฏบิตักิารถนอมอาหาร 2.35 5.30 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.31 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้  

ภาพท่ี 4.15 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานธรุกิจ  
ในระหว่างเรียน 

   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.15 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาการงานธุรกจิในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน ทัง้เรือ่ง การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร การถนอมอาหาร และปฏบิตักิารถนอมอาหาร 
 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาการงานธุรกจิก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีน
เทพศรินิทร ์นนทบุร ี มดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.32  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานธรุกิจของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาการงาน 
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 11.48 0.91 
250 1644 27.35* 

หลงัเรยีน 40 17.73 1.04 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.32  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.73) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 11.48) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 27.35 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา การงานหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 1.1.17  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้างส่ือการสอน 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯ ใน
ระหว่างเรยีน โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯ ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.33  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใน

ระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม  

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 สื่อการสอนและสื่อมลัตมิเีดยี 2.10 4.40 
2 แนะน าโปรแกรม Adobe Captivate 3 1.80 4.40 
3 เครือ่งมอืภายในโปรแกรม Adobe Captivate 3 1.70 4.00 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.33 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.16 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.16 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯ ในระหว่างเรยีน  หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อน
เรยีนในทุกแผน ทัง้เรือ่งสื่อการสอนและสื่อมลัตมิเีดยี  แนะน าโปรแกรม Adobe Captivate 3 
และเครือ่งมอืภายในโปรแกรม Adobe Captivate 3 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
การสรา้งสื่อการสอน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม  มดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.34  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

ผลสมัฤทธิว์ชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ของนกัเรยีน 

N X  ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 46 7.52 
440 4398 31.63* 

หลงัเรยีน 46 17.09 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.34  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.09) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 7.52) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 31.63 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.68 ( tα = .05, df = 45) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสรา้งสื่อการสอน  หลงัจาก
ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.18  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาคอมพิวเตอร ์
  1)  ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา คอมพวิเตอร์  ในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาคอมพวิเตอร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุร ีมดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.35  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์ในระหว่างเรียน  

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 ขอ้มลูและสารสนเทศ 2.68 5.10 

2 ขอ้มลูในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 2.48 5.05 

3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2.48 5.40 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.35 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

ภาพท่ี 4.17 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์  
ในระหว่างเรียน 

   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.17 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร์  ในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน ทัง้เรือ่ง ขอ้มลูและสารสนเทศ ขอ้มลูในเครือ่งคอมพวิเตอร ์และ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา คอมพวิเตอร์  ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  โรงเรยีน 
เทพศรินิทร ์นนทบุร ีมดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.36  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

ผลสมัฤทธิว์ชิา
คอมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 11.03 1.00 
261 1781 29.19* 

หลงัเรยีน 40 17.75 1.50 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.36  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 17.55) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 11.03) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 29.19 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์หลงัจาก ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู
กว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 1.1.19  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ในระหว่าง
เรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน 
ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1  โรงเรยีนสตรนีนทบุรบีางใหญ่ (นนทกจิพศิาล) มี
ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.37  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาซอฟตแ์วรป์ระยกุต์ ใน

ระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสตรีนนทบรีุบางใหญ่ (นนทกิจ
พิศาล) 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การค านวณโดยใชส้ตูร การอา้งองิชื่อเซล การใช้

ฟงักช์นัตารางท างาน 
2.24 4.74 

2 ฟงักช์นั SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, IF 2.66 5.87 
3 การจดัการขอ้มลูในตารางท างาน การเรยีงล าดบั ขอ้มลู 

การกรองขอ้มลู 
2.05 4.58 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.37 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

ภาพท่ี 4.18 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์  
ในระหว่างเรียน 

   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.18 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนใน
ทุกแผน ทัง้เรือ่ง 1) การค านวณโดยใชส้ตูร การอา้งองิชื่อเซล การใชฟ้งักช์นัตารางท างาน (2) 
ฟงักช์นัSUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, IF และ (3) การจดัการขอ้มลูในตารางท างาน  
การเรยีงล าดบัขอ้มลู การกรองขอ้มลู 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
โรงเรยีนสตรนีนทบุรบีางใหญ่ (นนทกจิพศิาล) มดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.38  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีนนทบรีุบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)  

ผลสมัฤทธิว์ชิาซอฟตแ์วร์
ประยกุต ์ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 8.93 1.33 
186 936 21.88* 

หลงัเรยีน 40 13.58 1.43 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.38  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 13.58) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 8.93) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 21.88 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั  1.70 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การสงูกว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.20  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  2 ใน
ระหว่างเรยีน โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  2 ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 โรงเรยีนสตรนีนทบุรบีางใหญ่ (นนทกจิพศิาล) มดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.39  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

ในระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4   
โรงเรียนสตรีนนทบรีุบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 หลกัการพืน้ฐานของระบบการสือ่สารขอ้มลูและ

ประโยชน์ของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
2.63 5.14 

2 สือ่กลางในการสือ่สารขอ้มลู ประเภท ลกัษณะ 
รปูร่างเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

2.31 5.46 

3 โพรโทคอล และอุปกรณ์การสือ่สารทีใ่ชใ้นเครอืขา่ย 2.63 5.89 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.39 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.19 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.19 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อน
เรยีนในทุกแผน ทัง้เรือ่ง หลกัการพืน้ฐานของระบบการสื่อสารขอ้มลูและประโยชน์ของเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์สื่อกลางในการสื่อสารขอ้มลู  ประเภท ลกัษณะ รปูรา่งเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และ
โพรโทคอล และอุปกรณ์การสื่อสารทีใ่ชใ้นเครอืขา่ย 
 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  2 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 โรงเรยีนสตรนีนทบุรบีางใหญ่ (นนทกจิพศิาล) มดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.40  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

ของนักเรียนก่อนและหลงัจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีนนทบรีุบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)  

ผลสมัฤทธิว์ชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 35 7.57 2.33 
872 22,376 33.69* 

หลงัเรยีน 35 32.49 4.87 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2.63 2.31 2.63

5.14 5.46
5.89

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3

ค่าเฉลีย่ก่อนเรยีน

ค่าเฉลีย่หลงัเรยีน



73 

จากตารางที ่4.40  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 32.49) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 7.57) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 33.69 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั  1.70 ( tα = .05, df = 34) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการสงูกว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.21  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาคอมพิวเตอร ์
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์ในระหว่างเรยีน 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของ
นกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนวดัฝาง นนทบุร ีมดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.41  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์ในระหว่างเรียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัฝาง นนทบรุี 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 แนะน าโปรแกรมสรา้งงานน าเสนอ Microsoft 

PowerPoint 2003 
7.40 12.60 

2 เริม่ตน้การสรา้งงานน าเสนอ 8.32 11.68 
3 รูจ้กัการสรา้งงานน าเสนอในรปูแบบตาราง  9.23 10.77 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.41 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.20 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์  

ในระหว่างเรียน 
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   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.20 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร ์ในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน ทัง้เรือ่ง แนะน าโปรแกรมสรา้งงานน าเสนอ Microsoft PowerPoint 2003 เริม่ตน้การสรา้ง
งานน าเสนอ และรูจ้กัการสรา้งงานน าเสนอในรปูแบบตาราง 
 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีน
วดัฝาง นนทบุร ีมดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.42  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรข์องนักเรียน 

ก่อนและหลงัจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัฝาง นนทบรุี 

ผลสมัฤทธิว์ชิาคอมพวิเตอร ์
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 15 9.73 3.80 
37 99 12.85* 

หลงัเรยีน 15 12.20 4.07 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.42  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 12.20) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 9.73) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 12.85 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั  1.76 ( tα = .05, df = 14) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคอมพวิเตอร ์หลงัจาก ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 1.1.22  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชาคอมพิวเตอร ์
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์ในระหว่างเรยีน 
โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิาคอมพวิเตอร ์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  
โรงเรยีนวดัฝาง นนทบุร ีมดีงันี้ 
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ตารางท่ี 4.43  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์ในระหว่างเรียน 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัฝาง นนทบรุี 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 การสรา้งเวริก์ชตี และการบนัทกึเวริก์ชตี 11.77 16.77 
2 รูจ้กัตวัด าเนินการ (Operator) ต่างๆ ใน Excel 13.77 15.77 
3 การใชฟ้งักช์ัน่และสตูรค านวณ 9.23 12.50 

 
แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.43 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.21 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์  

ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.21 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร ์ในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนเรยีนในทุก
แผน ทัง้เรือ่ง การสรา้งเวริก์ชตี และการบนัทกึเวริก์ชตี  รูจ้กัตวัด าเนินการ (Operator) ต่าง ๆ 
ใน Excel และการใชฟ้งักช์ัน่และสตูรค านวณ 
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  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีน
วดัฝาง นนทบุร ีมดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.44  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  
ของนักเรียนก่อนและหลงัจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัฝาง นนทบรุี 

ผลสมัฤทธิว์ชิาคอมพวิเตอร ์
ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 22 13.23 3.57 
33 169 2.95* 

หลงัเรยีน 22 14.73 3.19 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที ่4.44  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 14.73) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 13.23) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 2.95 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั  2.08 ( tα = .05, df = 21) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคอมพวิเตอร ์หลงัจาก ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 1.1.23  ผลการวิเคราะหข้์อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 
  1)  ผลการประเมนิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  9 ใน
ระหว่างเรยีน โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  9 ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน จากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในแต่ละแผน ทัง้ 3 แผน ของนกัเรยีนชัน้
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุร ีมดีงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.45  ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ใน

ระหว่างเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

แผนที ่ ชื่อเรือ่ง ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์  
2.23 4.35 

2 รปูแบบโครงสรา้งของภาษาคอมพวิเตอร ์  2.20 4.78 
3 การเลอืกใชภ้าษา เครื่องมอืและการพฒันา

โปรแกรมมลัตมิเีดยี 
3.18 5.60 
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แลว้น าขอ้มลูจากตารางที ่4.45 มาแสดงในรปูแผนภมูแิท่งไดด้งันี้ 

 
ภาพท่ี 4.22 แผนภมิูผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ในระหว่างเรียน 
   จากแผนภมูขิองภาพที ่4.22 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เทคโนโลยี สารสนเทศ 9 ในระหว่างเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อน
เรยีนในทุกแผน ทัง้เรือ่ง ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์  รปูแบบ
โครงสรา้งของภาษาคอมพวิเตอร ์และการเลอืกใชภ้าษา เครือ่งมอืและการพฒันาโปรแกรม
มลัตมิเีดยี 
 
  2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  9 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรมีดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.46  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9  

ของนักเรียนก่อนและหลงัจากได้รบัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบรีุ 

ผลสมัฤทธิว์ชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 9 ของนกัเรยีน 

N X  S.D. ΣD ΣD² t 

ก่อนเรยีน 40 6.53 1.80 
308 2528 24.31* 

หลงัเรยีน 40 14.23 1.94 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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จากตารางที ่4.46  พบว่า  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน ของนกัเรยีน ( X = 14.23) 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน ( X = 6.53) และเมือ่ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิพบว่า ค่า t จากการ
ค านวณเท่ากบั 24.31 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t วกิฤตเท่ากบั 1.68 ( tα = .05, df = 39) แสดงว่า
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 9  หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการสงูกว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
2. การสรปุผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เลีย้งท่ีมีต่อการจดัการ
การเรียนรู้แบบบรูณาการของนักศึกษา 

 
ตารางท่ี 4.47  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย วิชาภาษาไทย 
 (N=2 คน) 

รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

1. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย วชิาภาษาไทย     
1.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 50.0 50.0 - - - 
1.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 79.0 21.0 - - - 
1.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 63.0 32.0 - - - 
1.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 83.0 17.0 - - - 

รวม 71.0 29.00 - - - 
 
 จากตารางที ่4.47 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย วชิาภาษาไทย โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด รอ้ยละ 71.0 โดยมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดต่อดา้นการวดัและ
ประเมนิผลเป็นอนัดบัแรก รอ้ยละ 83.0 รองลงมาคอื ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ย
ละ 79.0 และดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม รอ้ยละ 63.0  
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ตารางท่ี 4.48  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์วิชาคณิตศาสตร์ 

 (N=1 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
2. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วชิาคณติศาสตร ์     

2.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ - 100.0 - - - 
2.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ - 89.0 11.0 - - 
2.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม - 100.0 - - - 
2.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล - 100.0 - - - 

รวม - 96.4 3.6 - - 
 
 จากตารางที ่4.48 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วชิาคณติศาสตร ์โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมาก รอ้ยละ 96.4 โดยมคีวามพงึพอใจมากต่อดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการ ดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม และดา้นการวดัและประเมนิผลเป็นอนัดบัแรกเท่า ๆ กนั 
รอ้ยละ 100.0 , 100.0 และ 100.0  รองลงมาคอื ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 
89.0   
 นอกจากนัน้ อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การอยูใ่นระดบัพงึพอใจปานกลาง รอ้ยละ 3.6 ในดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 
ตารางท่ี 4.49  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร์ 

 (N=2 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
3. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์วชิา

วทิยาศาสตร ์
    

3.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 50.0 50.0 - - - 
3.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 38.0 45.0 17.0 - - 
3.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 50.0 50.0 - - - 
3.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 46.0 46.0 8.0 - - 

รวม 50.0 42.00 8.0 - - 
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 จากตารางที ่4.49 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด รอ้ยละ 50.0 โดยมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดและมากต่อดา้นแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ และดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม เป็นอนัดบัแรกเท่ากนั  รอ้ยละ 50.0, 
50.0 รองลงมาคอื ดา้นการวดัและประเมนิผล รอ้ยละ 46.0   
 นอกจากนัน้ อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การอยูใ่นระดบัพงึพอใจปานกลาง รอ้ยละ 8.0 โดยเป็นดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
รอ้ยละ 17.0  และดา้นการวดัและประเมนิผล รอ้ยละ 8.0   
 
ตารางท่ี 4.50  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  วิชาประวติัศาสตร ์และพทุธศาสนา  

 (N=4 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
4. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  วชิาประวตัศิาสตร ์และพุทธ

ศาสนา 
4.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 53.0 33.0 14.0 - - 
4.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 42.0 38.0 20.0 - - 
4.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 65.0 24.0 11.0 - - 
4.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 18.0 65.0 17.0 - - 

รวม 51.0 37.00 12.0 - - 
 
 จากตารางที ่4.50 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  วชิา
ประวตัศิาสตร ์และพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด รอ้ยละ 51.0 โดยมี
ความพงึพอใจมากทีสุ่ดต่อดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม รอ้ยละ 65.0 และพงึพอใจมากต่อดา้นการ
วดัและประเมนิผล  รอ้ยละ 65.0 รองลงมาคอื ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 
53.0   
 นอกจากนัน้ อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การอยูใ่นระดบัพงึพอใจปานกลาง รอ้ยละ 12.0 โดยเป็นดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
รอ้ยละ 20.0  ดา้นการวดัและประเมนิผล รอ้ยละ 17.0  ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การ รอ้ยละ 14.0  และดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม รอ้ยละ 11.0 



81 

ตารางท่ี 4.51  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาองักฤษ 

 (N=3 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
5. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ วชิาภาษาองักฤษ 

5.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 20.0 80.0 - - - 
5.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 24.0 76.0 - - - 
5.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 25.0 75.0 - - - 
5.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล - 100.0 - - - 

รวม 17.0 83.00 - - - 
 
 จากตารางที ่4.51 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ วชิาภาษาองักฤษ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก รอ้ยละ 83.0 โดยมคีวามพงึพอใจมากต่อ ดา้นการวดัและ
ประเมนิผล  รอ้ยละ 100.0 รองลงมาคอื ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 80.0  
ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 76.0   
 
ตารางท่ี 4.52  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สขุศึกษาและพลศึกษา  วิชาสขุศึกษา 
 (N=1 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
6. กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  วชิาสุขศกึษา 

6.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 25.0 75.0 - - - 
6.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 14.0 86.0 - - - 
6.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 25.0 75.0 - - - 
6.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล - 100.0 - - - 

รวม 18.0 82.00 - - - 
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 จากตารางที ่4.52 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  วชิาสุขศกึษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก รอ้ยละ 82.0 โดยมคีวามพงึพอใจมากต่อดา้นการวดัและ
ประเมนิผลเป็นอนัดบัแรก  รอ้ยละ 100.0 รองลงมาคอื ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
รอ้ยละ 86.0  และดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม รอ้ยละ 
75.0 และ 75.0  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.53  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สขุศึกษาและพลศึกษา  วิชาพลศึกษา 
 (N=1 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
7. กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  วชิาพลศกึษา 

7.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 50.0 75.0 - - - 
7.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 57.0 43.0 - - - 
7.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 50.0 50.0 - - - 
7.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 67.0 33.0 - - - 

รวม 55.0 45.00 - - - 
 
 จากตารางที ่4.53 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  วชิาพลศกึษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด รอ้ยละ 55.0 โดยมคีวามพงึพอใจมากต่อดา้นแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เป็นอนัดบัแรก  รอ้ยละ 75.0 รองลงมาคอื ดา้นการวดัและ
ประเมนิผล และดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 67.0  และ 57.0  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.54  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาการงาน  

 (N=2 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
8. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีวชิาการงาน 

8.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 24.0 76.0 - - - 
8.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 48.0 52.0 - - - 
8.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 15.0 85.0 - - - 
8.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล - 100.0 - - - 

รวม 25.0 75.0 - - - 
 
 จากตารางที ่4.54 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี วชิาการงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก รอ้ยละ 75.0 โดยมคีวามพงึพอใจมากต่อดา้นการวดัและ
ประเมนิผล เป็นอนัดบัแรก  รอ้ยละ 100.0 รองลงมาคอื ดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม รอ้ยละ 85.0  
และดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 76.0 

 
ตารางท่ี 4.55  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาคอมพิวเตอร์ 

 (N=7 คน) 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
9. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี วชิาคอมพวิเตอร ์

9.1 ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 14.0 75.0 11.0 - - 
9.2 ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 41.0 53.0 6.0 - - 
9.3 ดา้นการใชส้ือ่/นวตักรรม 30.0 59.0 11.0 - - 
9.4 ดา้นการวดัและประเมนิผล 11.0 73.0 16.0 - - 

รวม 25.0 64.00 11.0 - - 
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 จากตารางที ่4.55 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี วชิาคอมพวิเตอร ์
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก รอ้ยละ 64.0  โดยมคีวามพงึพอใจมากต่อดา้นแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เป็นอนัดบัแรก รอ้ยละ 75.0 รองลงมาคอื ดา้นการวดัและ
ประเมนิผล  รอ้ยละ 73.0  และดา้นการใชส้ื่อ/นวตักรรม รอ้ยละ 59.0  
 นอกจากนัน้ อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจในภาพรวมต่อดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี วชิาคอมพวิเตอร ์
อยูใ่นระดบัพงึพอใจปานกลาง รอ้ยละ 11.0  ในทัง้ 4 ดา้น คอืดา้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการ รอ้ยละ 11.0  ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ รอ้ยละ 6.0  ดา้นการใชส้ื่อ/
นวตักรรม รอ้ยละ 11.0  ดา้นการวดัและประเมนิผล รอ้ยละ 16.0 
 

ตารางท่ี 4.56  สรปุผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงทุกกลุ่มสาระ  

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
1. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 71.0 29.0 - - - 

2. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ - 96.4 3.6 - - 

3. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 50.0 42.0 8.0 - - 

4. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (ประวตัศิาสตร/์พุทธศาสนา) 

51.0 37.0 12.0 - - 

5. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 17.0 83.0 - - - 

6. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  
(สขุศกึษา) 

18.0 82.0 - - - 

7. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  
(พลศกึษา) 

55.0 45.0 - - - 

8. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี (การงาน) 

25.0 75.0 - - - 

9. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี (คอมพวิเตอร)์ 

25.0 64.0 11.0 - - 

 
 จากตารางที ่4.56 พบว่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาในวชิาคณติศาสตร ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก รอ้ยละ 96.4 
รองลงมาในวชิาภาษาองักฤษ รอ้ยละ 83.0 ในวชิาสุขศกึษา รอ้ยละ 82.0 ในวชิาการงาน รอ้ยละ 
75.0 และมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดในวชิาภาษาไทย รอ้ยละ 71.0  
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 นอกจากนัน้อาจารยพ์ีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจระดบัปานกลางในภาพรวมต่อกลุ่ม
คณติศาสตรว์ทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา และคอมพวิเตอรด์ว้ย  
 
สรปุข้อเสนอแนะของอาจารยพ่ี์เลีย้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วชิารกัการอ่าน น.ส.ชนกนนัท ์พลบัสะอาด มคีวาม
ตัง้ใจท างาน มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีเ่ป็นอยา่งด ีทัง้ทางดา้นการสอนและหน้าทีอ่ื่นทีท่าง
โรงเรยีนไดม้อบหมาย เสยีสละ อดทน ขยนั เหมาะสมทีจ่ะประกอบอาชพีครทูีด่ไีด้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วชิาคณติศาสตร ์ควรใชส้ื่อการสอนอยา่ง
หลากหลาย เช่น โปรแกรม GSP PowePoint เพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนใหเ้พิม่ขึน้ 
นอกจากใชแ้บบฝึกทกัษะทีเ่ป็นกระดาษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  วชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน ใชส้ื่อการสอนดมีาก มี
โปรแกรมเรือ่ง “colour” ซึง่กระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจการเรยีนมากขึน้ และเรยีนอยา่งสนุกสนาน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  วชิาพุทธศาสนา  การ
ก าหนดเวลา การจดักจิกรรม การใชส้ื่อใหเ้วลาไวน้้อยไป ท าใหก้ารวดัและประเมนิผลตอ้งเลย
เวลาจากคาบทีก่ าหนด และวธิกีารประเมนิผลไมห่ลากหลาย มแีต่ใชแ้บบทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วชิาคอมพวิเตอร ์  
น.ส.ภคัจริา ตรสีตัย ์เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่มีลี าดบัขัน้ตอนด ีและสอดคลอ้งกบั

กจิกรรมการเรยีน  
นายรชัพงษ์ ศรมีามาก ในการสอนควรปรบัปรงุเวลาและเนื้อหาใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

โดยเนื้อหาเหมาะสมกบัเวลา วธิกีารใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลยงัไมค่่อยพอใจ  
น.ส.สุดารตัน์ เวชการ ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีนยงัไมช่ดัเจน ควรใหต่้อเนื่องกว่านี้ มคีวาม

ตัง้ใจสอนด ี



บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัศกึษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู  โดยประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนใน
ระหว่างเรยีนก่อนและหลงัจากไดร้บัการเรยีนแบบบรูณาการในทุกแผน และเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนก่อนและหลงัจากไดร้บัการเรยีนแบบบรูณา
การ เพื่อประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ 
สุขศกึษาและพลศกึษา และการงานอาชพีและเทคโนโลย ีแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและแบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
ของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู 
 กลุ่มเป้าหมาย คอื นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครขูองวทิยาลยั
ราชพฤกษ์ จ านวน 23 คน ซึง่สุ่มตวัอยา่งโดยวธิี เลอืกแบบเจาะจง  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
1 ถงึ 6 และมธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึ 6 ทีศ่กึษากบันกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ
วชิาชพีคร ูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 360 คน และอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีน่ิเทศการสอนซึง่สอนอยูใ่น
โรงเรยีนทีน่กัศกึษาปฏบิตักิารสอน จ านวน 22 คน  
 การวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิหีาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการโดยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test แบบ dependent sample) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 จากผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ สุขศกึษา
และพลศกึษา และการงานอาชพีและเทคโนโลย ีพบว่า โดยภาพรวมนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในระหว่างเรยีน หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนไดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการในทุกแผน และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการสงูกว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่
เป็นไปตามสมมตุฐิานการวจิยัในขอ้ 1 ทีว่่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากไดร้บัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่าก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 



87 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยพ่ี์เล้ียงท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
บรูณาการของนักศึกษา 
 จากผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การของนกัศกึษา พบว่า โดยภาพรวมอาจารยพ์ีเ่ลีย้งส่วนใหญ่ใน 4 กลุ่มสาระการเรยีนรูม้คีวาม
พงึพอใจมาก และอาจารยพ์ีเ่ลีย้งในอกี 4 กลุ่มสาระการเรยีนรูม้คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ดงันี้ 
 อาจารยพ์ีเ่ลีย้งของกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์มคีวามพงึพอใจมากเป็นอนัดบัแรก 
รอ้ยละ 96.4 รองลงมาคอื อาจารยพ์ีเ่ลีย้งในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ รอ้ยละ 83.0 
กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา รอ้ยละ 82.0 และกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ีรอ้ยละ 75.0  

นอกจากนัน้ อาจารยพ์ีเ่ลีย้งในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 71.0 รองลงมาคอื อาจารยพ์ีเ่ลีย้งในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา รอ้ยละ 
55.0 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม รอ้ยละ 51.0 และกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 50.0  

จงึสรปุผลการประเมนิไดว้่า อาจารยพ์ีเ่ลีย้งทุกคนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการของนกัศกึษาในระดบัมากและมากทีสุ่ด  

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัศกึษาหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครปีูการศกึษา 2553 วทิยาลยัราชพฤกษ์ ผลการศกึษาสามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่05 ในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่
ศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ปิยมาศ อาจหาญ (2554 : 111) พบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

อรวรรณ เชาวบ์วร (2549 : 47) พบว่า นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ โดยใชก้จิกรรมภาษาใน
ลกัษณะบรูณาการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้   
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นอกจากนัน้การทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้หลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการในทุกวชิา เป็นผลจากการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการมปีระสทิธภิาพซึง่สามารถ
อภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทีใ่ชส้่วนใหญ่จดัขึน้ตามหลกัการบรูณาการมทีัง้ 2 
ลกัษณะคอื การบรูณาการภายในวชิาเดยีวกนั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ซึง่จะบรูณาการทกัษะการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีนไวใ้นกลุ่มสาระ
เดยีวกนั และมกีารบรูณาการระหว่างวชิาต่าง ๆ โดยใชก้ารบรูณาการแบบสอดแทรก (Infusion) 
เป็นการสอนทีค่รสูอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง สอดแทรกเนื้อหาของวชิาอื่น ๆ เขา้ไปในการสอนของ
ตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยครคูนเดยีว เช่น กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
วชิาภาษาองักฤษ มกีารบรูณาการเนื้อหาวชิากบัวชิาภาษาไทย ในเรือ่งสะกดค าแปลจากศพัท ์
กบัวชิาศลิปะ ในเรือ่งการวาดภาพประกอบเรือ่ง และกบัวชิาดนตร ีในเรือ่งการรอ้งเพลงและท า
ท่าทางประกอบเพลงในเรือ่งนัน้ นอกจากนัน้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์
มกีารบรูณาการกบัวชิาศลิปะและวชิาการงานอาชพี เช่น เรือ่งโครงสรา้งและหน้าทีข่องใบ ให้
นกัเรยีนสรา้งสรรคง์านประดษิฐจ์ากเสน้ใยใบไมแ้ละน ามาท าเป็นรปูภาพ และรูจ้กัท าโครงงาน
ยอ่ย ๆ เรือ่งพชืคายน ้าได ้นอกจากนัน้กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ใน
วชิาประวตัศิาสตรม์กีารบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย และ
พุทธศาสนา เช่น เรือ่งปฏทินิบรูณาการกบัวชิาคณติศาสตร ์โดยใชน้บัวนัทีใ่นแต่ละเดอืนได้
ถูกตอ้ง บรูณาการกบัวชิาวทิยาศาสตร ์สามารรูเ้วลากลางคนืดวงจนัทรเ์ตม็ดวง ครึง่ดวง เกดิ
จากอะไร และมปีระโยชน์อยา่งไร บรูณาการกบัวชิาพระพุทธศาสนา ทราบถงึวนัพระและวนั
ส าคญัทางศาสนา จากลกัษณะดวงจนัทร ์บรูณาการกบัวชิาภาษาไทย นกัเรยีนสามารถอ่านและ
เขยีนวนั เดอืน ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วขึน้  และนอกจากนัน้ในการจดัการเรยีนแบบบรูณาการมี
จดุมุง่หมายใหผู้เ้รยีนมุง่ศกึษาเพื่อคดิวเิคราะหแ์กป้ญัหา แสวงหาความรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม และ
น าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้น ชวีติประจ าวนั โดยจากการบรูณาการเชื่อมโยงจากผุส้อนคนเดยีว ซึง่
ด าเนินกจิกรรมโดยมุง่ใหก้ารจดัการเรยีนรูเ้ป็นไปตามขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คอื 

1) ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน เป็นขัน้ทีเ่รา้ความสนในใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมโดยการใช้
ค าถาม ใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ เล่นเกม ซกัถาม เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากรูอ้ยากเหน็ สงสยั ซึง่
จะท าใหน้กัเรยีนรูส้กึสนุกและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนและใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรม 

2) ขัน้ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครใูชส้ื่อทีห่ลากหลายมาประกอบการสอน 
ใหน้กัเรยีนเขา้ใจหลกัการและเป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดร้ว่มการวางแผนและแกป้ญัหาจากใบงานของ
กจิกรรมทีค่รกู าหนด โดยครชู่วยใหค้ าแนะน าในการท ากจิกรรม มกีารแบ่งกลุ่มและหน้าที ่ให้
นกัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนโดยการจดักจิกรรมทีพ่ฒันาการบรูณาการเชื่อมโยงกบั
สิง่ต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัของนกัเรยีน ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในเนื้อหามากขึน้และยงัใชส้ถานการณ์
ในชวีติจรงิมาประกอบท าใหเ้ขา้ใจเนื้อหาลกึซึง้ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของการบรูณา
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การของ สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2546 : 16-17) ทีก่ล่าวว่า “การสอนแบบบรูณาการเพื่อให้
นกัเรยีนสามารถแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ซึง่ตอ้งอาศยัความรูจ้ากหลายสาขาวชิา และเพื่อสนอง
ความสนใจของนกัเรยีน บรรยากาศในชัน้เรยีนจะไมเ่ครยีด กระตุน้ใหน้กัเรยีนเรยีนอยา่ง
สนุกสนาน และส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีจ่ะท างานรว่มกนั ยอมรบัผูอ้ื่น” และในการจดักจิกรรมให้
นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิท าการทดลองเอง ท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีและเกดิทกัษะใน
การปฏบิตักิารทดลอง เช่น ในวชิาวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยความรูใ้นหลกัการและทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ถา้นกัเรยีนไดค้ดิเองและลงมอืปฏบิตัเิอง นกัเรยีนกจ็ะมทีกัษะ
กระบวนการทางวทิยท์ีด่ ีและท าใหส้่วนทีเ่ป็นความรู ้ความเขา้ใจ การน าไปใชด้ขีึน้ตามไปดว้ย  
นอกจากนี้การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ จะมุง่เน้นกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยหลกัการที่
ยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ในการท ากจิกรรมการเรยีนรูอ้าจเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม นอกจากนัน้
ยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีน คอืไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ คดิเอง ท าเอง 
แกป้ญัหาเอง ครมูหีน้าทีค่อยแนะน าใหค้วามช่วยเหลอื มกีจิกรรมทีน่ ามาใชจ้ดัการเรยีนการ
สอนแบบบรูณาการไดแ้ก่ การรายงาน การสาธติและการทดลอง การอภปิราย การสมัภาษณ์ 
การศกึษาจากแหล่งเรยีนรู ้เป็นตน้ 

3) ขัน้สรปุ ผูเ้รยีนสรปุกจิกรรมโดยมคีรเูป็นผูใ้หค้ าปรกึษาและแนะน าในขณะท า
กจิกรรม บางวชิาใหน้กัเรยีนออกมาน าเสนอผลการท ากจิกรรมดว้ย และครกูบันกัเรยีนสรปุ/
อภปิรายรว่มกนัในภาพรวมหลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรม ซึง่ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูด้า้นเน้ือหา
มากขึน้และมกีารเชื่อมโยงกบัเรือ่งใกลต้วั ซึง่ท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชวีติจรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ จอหน์ ดวิอี ้(1959) ทีว่่า 
การสอนแบบบรูณาการจะสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิของเดก็ ช่วยใหน้กัเรยีนมองเหน็ความเขา้ใจ
และเหน็ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ทัง้ยงักระตุน้ใหเ้ดก็ใฝเ่รยีนรู ้เน่ืองจากเขาสา
มาถน าเนื้อหาและทกัษะทีเ่รยีนไปใชใ้นชวีติจรงิได้ 

4) ขัน้การวดัและประเมนิผล มกีารวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประกอบดว้ยการวดั
ทัง้ดา้นความรูค้วามคดิ ไดแ้ก่ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์
การประเมนิค่า และมกีารวดัทกัษะการปฏบิตัแิละเจตคตดิว้ย เช่น  

วชิาวทิยาศาสตร ์มกีารประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการ
คดิแกป้ญัหา พฤตกิรรมการท างาน (งานกลุ่ม งานเดีย่ว) และและผลงานประเมนิเจตคตทิาง
วทิยาศาสตร ์

วชิาภาษาองักฤษและภาษาไทย มกีารวดัทกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน และหลกั
ภาษา 

วชิาพลศกึษา มกีารวดัสมรรถภาพทางกาย เช่น ความแคล่วคล่องว่องไวในการ
ท ากจิกรรมการวิง่แบบต่าง ๆ แลว้ประเมนิเวลาในการท ากจิกรรมตามเกณฑท์ีก่ าหนด จะเหน็
ไดว้่ามกีารประเมนิเพื่อตรวจสอบกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละตวับ่งชีใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
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ของวชิา นอกจากนัน้ในการท างานกลุ่มการเรยีนรูแ้บบน้ีจะใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่ม คน้ควา้หา
ความรูด้ว้ยวธิกีารทดลองหรอืวธิแีกป้ญัหาท ากจิกรรมต่าง ๆ ดงันัน้นอกจากการประเมนิจาก
การทดสอบแลว้ ยงัมกีารประเมนิตามสภาพจรงิในการท ากจิกรรมซึง่ส่งผลดต่ีอผูเ้รยีนโดยมุง่
ประเมนิโดยการสงัเกต การตอบค าถาม ดผูลงานและการท างานกลุ่ม และการน าเสนอใน
กจิกรรมกลุ่ม เนื่องจากมกีารประเมนิทีห่ลากหลายวธิ ีซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของเชษฐา 
ชาบาง (2544 : 45) ว่า “การประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิทีแ่ทจ้รงิเป็นการพฒันานกัเรยีน
สู่อนาคต” นอกจากนัน้มกีารประเมนิอยา่งต่อเนื่องทัง้ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีนใน
ทุกแผน ท าใหท้ราบพืน้ฐานเดมิ ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเมือ่จบ
บทเรยีนดว้ย 

2. ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การของนกัศกึษา โดยภาพรวมอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทุกคนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครใูนระดบัมากและมากทีสุ่ด  ใน
ทัง้ 9 วชิา โดยเฉพาะความพงึพอใจเรยีงตามล าดบัในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ แผนการจดัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการ การวดัและประเมนิผล สื่อ/นวตักรรม และดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
ตามล าดบั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  

1) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืส าคญัในการทดลองนัน้ใน
ทุกแผนมคีุณภาพ โดยผ่านการประเมนิและปรบัแกไ้ขจากอาจารยน์ิเทศการสอนของวทิยาลยั
ราชพฤกษ์ โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มคี่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป และผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิแผนทุกดา้นตัง้แต่รอ้ยละ 7 0 ขึน้ไป ซึง่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการทีถู่กตอ้ง 

2) การวดัและประเมนิผล มกีารประเมนิทีห่ลากหลายวธิโีดยใชเ้ครือ่งมอืในการวดั
และประเมนิใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะวชิา มไิดใ้ชแ้ต่แบบทดสอบอยา่งเดยีว เช่น ในวชิา
วทิยาศาสตร ์นอกจากประเมนิจากแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ลว้ ยงัมี
ประเมนิผลการท างานกลุ่มในการทดลองตามใบงานของกจิกรรมทีค่รกู าหนด ทัง้ชิน้งานและ
พฤตกิรรมการท างานดว้ย ในวชิาภาษาองักฤษ มแีบบวดัทกัษะการเขยีนค าศพัทแ์ละบรยาย
เรือ่งราวโดยการเตมิค า/ประโยคใหส้มบรูณ์ การจบัคู่ค าศพัท ์และใชก้ารตัง้ค าถามใหต้อบ เพื่อ
วดัทกัษะการฟงัและการใชภ้าษา ในวชิาปฏบิตั ิเช่น พลศกึษามกีารประเมนิทกัษะการวิง่แบบ
ต่าง ๆ โดยประเมนิความคล่องแคล่วในการวิง่ จากการจบัเวลาในแต่ละกจิกรรมใหผ้่านเกณฑ ์
นอกจากนัน้มกีารประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง ทัง้ก่อนเรยีน เพื่อประเมนิพืน้ฐานเดมิหรอืเพื่อจดั
กลุ่ม ประเมนิระหว่างเรยีนเพื่อดคูวามกา้วหน้าและประเมนิหลงัเรยีน เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

3) สื่อและนวตักรรม มกีารใชส้ื่อและใชเ้ทคโนโลยมีาประกอบการสอนทีท่นัสมยั 
น่าสนใจ และจากแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นธรรมชาตริอบโรงเรยีน เช่น วชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง 
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“colour” มกีารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์รือ่ง “ colour” เป็นสื่อใหน้กัเรยีนฟงัจากเจา้ของภาษา
และใหอ่้านตามและตอบค าถามและมเีพลงใหร้อ้งประกอบเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจมาก
ขึน้  วชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่งโครงสรา้งและหน้าทีข่องใบและล าตน้ นอกจากแบ่งกลุ่มทดลองโดย
ใหน้กัเรยีนเกบ็สะสมเสน้ใบของพชื เช่น ใบมะมว่ง ใบโพธิ ์แช่น ้ามาจากบา้น น ามาขดูใหเ้หลอื
เสน้ใย ลา้งน ้าผึง่ใหแ้หง้ สงัเกตเสน้ใบทีเ่ป็นรา่งแห และมกีารน านกัเรยีนออกไปวาดรปูตน้ไมใ้น
บรเิวณโรงเรยีนทีต่น้สงูไมเ่กนิศรีษะ และใหส้รปุผลการตรวจสอบลงในใบงานถงึต าแหน่งของขอ้ 
ปลอ้ง และตาของตน้ไมจ้รงิ 

4) การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ นอกจากช่วยใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนดขีึน้แลว้ยงัช่วยลดการซ ้าซอ้นของเนื้อหาวชิา ลดจ านวนเวลาเรยีน รวมทัง้เพื่อพฒันา
และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิ การแกป้ญัหาดว้ยตนเอง จากการฝึกปฏบิตัไิดร้บั
ประสบการณ์ตรง ไดเ้รยีนรูต้ามความตอ้งการและสนใจ มสี่วนรว่มในการเรยีนการสอน ไดฝึ้ก
และพฒันาทกัษะในหลายดา้นดว้ยกนั ทัง้ดา้นการยอมรบัตนเอง การควบคุมอารมณ์ วนิยัใน
ตนเอง การท างานกลุ่ม ค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตอ้งใชเ้วลามาก ผูส้อนควรวางแผนการใชเ้วลาใน
การท ากจิกรรมใหร้ดักุม และตารางสอนตอ้งยดืหยุน่ สามารถปรบัเวลาได้ 

2. การบรูณาการเนื้อหา ควรค านึงถงึความยากงา่ยของเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัวยั 
3. การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ตอ้งวางแผนการท าสื่อใหร้ดักุม มคีวาม

สอดคลอ้งกบัเนื้อหา เวลา และกจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้ากทีสุ่ด 
4. สื่อทีน่ ามาใชค้วรเน้นสื่อทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัใหม้ากทีสุ่ด 
5. ในการน ารปูแบบการสอนนี้ไปทดลองใช ้ควรใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา

การใหม้ากกว่า 3 แผน เพื่อจะไดเ้พิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 
6. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเพื่อพฒันาผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและการปฏบิตัิ

กจิกรรมในแต่ละหน่วยควรใชเ้วลาต่อเนื่องกนั อาจเป็น 1-2 สปัดาห ์จะดกีว่าตอ้งใหเ้สรจ็ในเวลา
อนัสัน้ 

7. ในการประเมนิผลวชิาทีม่กีารประเมนิทกัษะหรอืการปฏบิตัอิาจจะไมม่กีารประเมนิ
ก่อนเรยีนแต่ใชก้ารประเมนิหลงัเรยีน โดยประเมนิจากผลงานหรอืการปฏบิตัโิดยเทยีบกบัเกณฑ์
การประเมนิว่าอยูใ่นระดบัใด 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการแบบสหวทิยาการ แบบ
ครหูลายคนจากหลายวชิามาวางแผนการสอนรว่มกนั ดดยก าหนดหวัเรือ่ง ความคดิรวบยอด 
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ปญัหาเดยีวกนั ต่างคนต่างแผกกนัสอน แต่มอบหมายงานหรอืโครงงานยอ่ย ๆ ใหน้กัเรยีนท า
แต่ละวชิา หรอืโครงงานใหท้ ารว่มกนัเป็นชิน้ใหญ่ จะท าใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงการรูจ้ากวชิา
ต่างๆ มาสรา้งผลงานได ้ลดความซ ้าซอ้น ประยดัเวลา ลดภาระของผูเ้รยีน 

2. ควรมกีารพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในตวัแปรอื่น ๆ เช่น ความ
คงทนในการเรยีน เจตคต ิความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
 



บรรณานุกรม 

กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร.(2545). หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544. 
กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 

กระทรวงศกึษาธกิาร. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ.2545.  กรงุเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ.์ 

กาญจนา เกยีรตปิระวตั.ิ  (2542).  วธิกีารสอนทัว่ไปและทกัษะการสอน เอกสารประกอบการ
สอนศกึษา 153 ระเบยีบวธิกีารสอนทัว่ไป.  กุรงเทพฯ : คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์  (2549).  การคดิเชงิวเิคราะห.์  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ.  บรษิทั 
ซคัเซสมเีดยี จ ากดั. 

คู่มอืการนิเทศการฝึกปฏบิตักิารสอน หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู.  (2552).  
นนทบุร ี: วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

จนัทรจ์รสั ตณัฑสุทธิ.์  (2528).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมโดยเทคนิคการสอนแบบบรูณาการและ
การสอนตามคู่มอืคร.ูปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  กรงุเทพฯ : บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

จฬุารตัน์ ต่อหริญัพฤกษ์.  (2551).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศ่าสตรแ์ละ
ความสามารถในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการและการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู.้ ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(การ
มธัยมศกึษา).  กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั,มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

เชษฐา ชาบาง.  (2544, กุมภาพนัธ)์. “รบูรคิ: อกีค าตอบส าหรบัการวดัและประเมนิผลเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูต้ามสภาพทีแ่ทจ้รงิ ”. วารสารวชิาการ. 4(2): 42-45. 

ธรีชยั ปรุณโชต.ิ  (2540).  “การเรยีนการสอนแบบบรูณาการ ทศันะของผูเ้ชีย่วชาญ ”.  คู่มอื
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแบบหน่วยบรูณาการวชิาการคณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร.์  หน้า 82-83. กรงุเทพฯ : กระทรวงศกึษาธกิาร. 

ธ ารง บวัศร.ี (2532).  ทฤษฎหีลกัสตูรการออกแบบและพฒันา. กรงุเทพฯ : โรงพมิพค์ุรสุภา 
ลาดพรา้ว. 

บนัลอื พฤกษะวนั.  (2544).  ยทุธศาสตรก์ารสอนตามแนวหลกัสตูรใหม่.  กรงุเทพฯ : ไทย
วฒันาพานิช. 

ปิยะมาศ อาจหาญ.  (2544).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสแ์ละความสามารถใน
การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา



94 

การและการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู.้  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การ
มธัยมศกึษา).  กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

พรนิภา สมาเอม็.  (2545).  การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาและ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่3 ในการ
สอนแบบบรูณาการตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 กบั
การสอนตามคู่มอืคร.ู ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ : บณัฑติ
วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต).  (2540).  การพฒันาทีย่ ัง่ยนื.  กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพม์ลูนิธ.ิ 
พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดสีุข.  (2551).  ทกัษะ 5C เพื่อการพฒันาหน่วยการเรยีนรู้

และการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ.  กรงุเทพฯ.  โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.  

พาฝนั อารมีา.  (2547).  การพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองของเยาวชนชายในสถานฝึกและ
อบรมเดก็และเยาวชนชาย บา้นกาญจนาภเิษก โดยกจิกรรมบรูณาการ.  สารนิพนธ ์
กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ). กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ.ถ่ายเอกสาร. 

รงัสรรค ์พลสมคัร. (2548).  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอการเรยีน
ของนกัศกึษาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร หลกัสตูรสถาบนัราชภฏั พ.ศ.2543 
ระหว่างการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นเทคนิคการใชผ้งัมโนทศัน์กบัการสอนปกต.ิ  
ปรญิญานิพนธ ์กศ.น. (การมธัยมศกึษา).  กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั.  มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

รตันา นภารตัน์.  (2531).  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความมวีนิยัในตนเอง 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษาโดยใชก้ารสอนแบบบรูณาการ
กบัการสอนตามคู่มอืแนวการสอนของหน่วยศกึษานิเทศก ์กรมสามญัศกึษา. ปรญิญา
นิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั,  มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ. 

ลว้น สายยศ. (2534).  หน่วยที ่4 ระเบยีบวธิทีางสถติบิางประการเพื่อการวจิยั ประมวลสาระชุด
วชิาการวจิยัหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน. นนทบุร ี : โรงพมิพม์หาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช. 

วฒันาพร ระงบัทุกข.์ (2542). แผนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง. กรงุเทพฯ : แอลพี
เพรส. 

วเิศษ ชนิวงศ.์  (2544, พฤษภาคม).  “การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ”.  
วารสารวชิาการ.  4(5) : 22-29. 



95 

ศรสิา พฆนักุล.  (2548).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที4่ ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรบ์รูณาการ. สารนิพนธ ์กศ.
ม. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ศริพิร มโนพเิชษฐวฒันา.  (2547).  การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
แบบบรูณาการทีเ่น้นนกัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้ เรือ่ง รา่งกาย
มนุษย.์  ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (วทิยาศาสตรศ์กึษา).  กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั, 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

สาโรช  บวัศร.ี  (2539).  หลกัสตูรบรูณาการ.  กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร.  

สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์.  (2546).  การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ.  กรงุเทพฯ : บุ๊ค
พอยท.์ 

สงดั อุทรานนัท.์  (2529).  การจดัการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ.  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ 
: ภาควชิาการบรหิารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

สุพน ทิม่อ ่า.  (2553).  เอกสารประกอบการบรรยายในวชิาสมัมนาทางการศกึษาหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีคร.ู  นนทบุร ี: วทิยาลยัราชพฤกษ์. 

สุมานิน รุง่เรอืงธรรม.  (2522).  กลวธิกีารสอน.  กรงุเทพฯ : โรงพมิพร์ุง่เรอืงธรรม. 
สุมติร คุณานุกร.  (2528).  หลกัสตูรและการสอน.  กรงุเทพฯ : ชวนการพมิพ.์ 
สุวยิ ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2545). 21 วธิจีดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันากระบวนการคดิ. กรงุเทพฯ 

: โรงพมิพภ์าพพมิพ.์ 
เสรมิศร ีไชยศร. และคณะ.  (2526).  รายงานการวจิยัเรือ่งบรูณาการในหลกัสตูร : ลกัษณะของ

หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้และปญัหาการจดัในเขตการศกึษา 8 .  เชยีงใหม ่: 
ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

ส านกัคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2540).  แผนงานหลกัที ่4 การผลติและพฒันา
ก าลงัคน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและดา้นสงัคมศาสตรใ์นแผนพฒันา
การศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ.2540-2544). 

ส านกังานปฏริปูการศกึษา (องคก์รมหาชน).  (2545).  พระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545.  กรงุเทพฯ : ส านกังานปฏริปูการศกึษา : 
กระทรวง ศกึษาธกิาร. 

ส านกังานเลขาธกิารสถานศกึษา.  (2552).  ขอ้เสนอการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง 
(พ.ศ.2552-2561). กรงุเทพฯ : พรกิหวานกราฟิก จ ากดั. 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู.  (2552).  นนทบุร ี:  วทิยาลยัราชพฤกษ์. 
อจัฉรา ชวีพนัธ.์  (2538, พฤศจกิายน).  “สอนอยา่งไรใหบ้รูณาการ”.  การศกึษา กทม. 19(2): 

27-31. 



96 

อจัฉรา สารตันะ.  (2542).  การศกึษาแบบบรูณาการ (Integration Education).  วารสาร
ส่งเสรมิประสทิธภิาพการสอน. 8(3), 36-37. 

อนนัต ์โพธกุิล.  (2543).การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2ทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรูณา
การเชงิวธิกีารกบัการสอนตามคู่มอืคร.ู  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  
กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ,  อดัส าเนา.  

อรทยั มลูค า และคณะ.  (2542).  การบรูณาการหลกัสตูรและการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง. พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ : ทพี ีพริน้ทจ์ ากดั. 

อรวรรณ เชาวบ์วร.  (2549).  การพฒันาความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นมาบบวั โดยใชก้จิกรรมภาษาในลกัษณะบรูณาการ.  
สารนิพนธ ์ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรงุเทพฯ : 
บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

Dewey, John. (1959).  Dictionary of Education.  New York: Philosophical Library. 
Good, Center V.  (1973).  Dictionary of Education 3 rd ed.  New York:McGraw-Hill. 
Gray, Kimbery Clark.  (1998, January).  Teachers Perception of Innovation Adoption 

(Case Methodology, Education Reform, Staff Development, Leadership).  
Dissertation Abstracts International.  59(7): 187-A. 

Hophin, M.H. (1985, March).  A classroom Model for Diagnosing the problem Soloing 
for Elementary School Students.Dissertation Abstracts International.45: 1790-A. 

Kelly, M.L. (1991).  Integrated Skill Rein for cement in Accounting 1  at Caldwell 
College.  Caldwell: New Jersey. 

Lake, Kathy.  (1993).  Integratedcurienlum Retrieved . August, 18. 2003, from 
http://www.nwrel. org/sepd/8/co16.html 

Lardizabal, Amparo S. and other.  (1970).  Methods and Principles of Teaching.  
Quezon City:Alemar-Phoenix. 

Terrell.(1979, July).  “A Study of the Integration of English Skills into the Business-
Education Curriculum of Public Post-Secondary Schools ”.  Dissertation 
Abstracts International. 40 (1): 74-A. 

Travess, D. Paul and Revore, Ronald W.  (1990).  Foundations of Education : 
Becoming a Teacher. 2nd.ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

UNESCO - UNEP.  (1994).  An Environmental Education Curriculum for Secondary 
Schools. In the Asian Region Paris : UNESCO. 

http://www.nwrel/


97 

Vars, Gordon.  (1991, October).“Integrating Curriculum in Historical Perspective”.  
Educational Leadership.  49(2): 14-15.   

 


	ปก
	บทคัดย่อภาาาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภูมิ
	บทที่ 1  บทนำ
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
	บรรณานุกรม



