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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้	1)	เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการและแบบปกติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 2)	 เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบ
ปกติ	และ	4)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
แบบบูรณาการและแบบปกติ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียน
การญุวทิยา	จำานวน	30	คน	และโรงเรยีนบา้นขอนแกน่	จำานวน	30	คน	โดยวธิกีารสุม่แบบกลุม่	(Cluster	
Random	sampling)	จากนัน้สุม่นกัเรยีนเปน็หอ้งทดลอง	โดยจดักจิกรรมแบบบรูณาการและหอ้งควบคมุ
จัดกิจกรรมแบบปกติ	ใช้เวลาในการทดลอง	20	ชั่วโมง	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	มีความเหมาะ
สมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(  	=	4.69)	2)	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิมคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก	(  =	4.06)	3)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เปน็แบบเลอืกตอบ	40	ขอ้	มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	0.24	ถึง	0.80	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.82	4)	แบบทดสอบความ
เข้าใจเก่ียวกับความเปน็อยู่อย่างพอเพียงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ซึง่เปน็เชงิสถานการณ	์จำานวน	
5	สถานการณ์	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.859	และ	5)	แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	เป็นแบบสอบถาม	จำานวน	
20	ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.573	ถึง	0.903	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.96	สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่สถิติทดสอบที	(t	–	test	Independent	Samples)	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีค่า	 เท่ากับ	
84.31/82.75	มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าเท่ากับ	
77.81/67.17	มีประสิทธิภาพต่ำากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 มีค่าเท่ากับ	
0.7088	คิดเป็นร้อยละ	70.88	และ	0.4994	คิดเป็นร้อยละ	49.94	ตามลำาดับ	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่าแบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01	

4.	นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนดว้ยวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ:	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ,	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต,ิ	ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง,	ความพึงพอใจ

Abstract
This	 research	 is	 intended	 to	 1)	 search	 for	 the	 resulting	 index	 in	 integrating	

learning	with	 activity	 and	 normal	 learning	 in	Matthayomsueksa	 2	 that	 has	 effective	 and	
standard	80/80,	 2)	 search	 for	 the	 resulting	 index	 of	 learning	 and	 understanding	 about	
sufficiently	 living,	 Social,	 religious	 and	 cultural	 group	 in	 Mathayom	 2	 by	 managing	 
learning	 in	 integrating	 learning	 with	 activity	 and	 normal	 learning,	 3)	 to	 compare	 
the	 studying	 result	 and	 understanding	 about	 sufficiently	 living,	 Social,	 religious	 and	 
cultural	 group	 in	Matthayomsueksa	2	between	managing	 learning	 in	 integrating	 learning	 
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with	 activity	 and	 normal	 learning,	 and	 4)	 to	 study	 about	Matthayomsueksa	 2	 student’s	 
satisfaction	 in	 integrating	 learning	with	 activity	 and	 normal	 learning.	 Sample	 used	 in	 the	 
research	 is	 30	 students	 in	Matthayomsueksa	 2,	 Karunwittaya	 School	 and	 30	 students	 
in	 Ban	 KhonKaen	 School	 by	 using	 Cluster	 Random	 sampling	 then	 use	 Random	 
Assignment	 as	 tested	 class	with	 students	 that	 use	 integrating	 learning	with	 activity	 and	 
as	controlled	class	with	students	that	use	normal	learning	in	20	hours.	

Tools	 for	 research	 are:	 1)	 Integrating	 learning	 with	 activity	 plan,	 The	 properly	 
average	is	4.69,	2)	Normal	learning	plan,	The	proper	average	is	4.06,	3)	Studying	result	 
test	 is	 a	 choice	 test	 with	 40	 items	 that	 has	 discrimination	 (B)	 from	 0.24	 to	 0.80	 and	 
reliability	 is	 0.82,	 4)	Matthayomsueksa	 2	 student’s	 understanding	 test	 about	 sufficiently	 
living	 that	 test	 about	 5	 situation	 with	 0.859	 in	 reliability,	 and	 5)	 satisfaction	 test	 of	 
Matthayomsueksa	 2	 students	 about	 managing	 learning	 in	 integrating	 learning	 with	 
activity	and	normal	learning	as	questionnaire	in	20	items	that	has	discrimination	from	0.573	
to	0.903,	 the	 reliability	 is	0.96.	Basic	 statistics	 that	 used	 to	 analyze	 the	 information	 are	 
percentage,	average,	standard	deviation	and	the	statistic	that	used	to	test	the	hypothesis	 
is	t	–	test	(Independent	Samples).

The	study	were	as	follows:

1.	 Resulting	 index	 of	 managing	 learning	 in	 integrating	 learning	 with	 activity	 in	 
Matthayomsueksa	2	are	84.31/82.75,	more	than	the	standard	80/80	and	normal	learning	
are	77.81/67.17,	less	than	standard	80/80.

2.	Resulting	 index	of	 learning	 and	understanding	 about	 sufficiently	 living,	 Social,	 
religious	 and	 cultural	 group	 in	Matthayomsueksa	 2	 by	managing	 learning	 in	 integrating	 
learning	with	activity	and	normal	 learning	 respectively	 is	0.7088	or	70.88%	and	0.4994	 
or	49.94%.	

3.	 Student’s	 achievement	 and	 understanding	 about	 sufficiently	 living	 of	 students	 
that	 learn	 by	 integrating	 learning	 with	 activity	 is	 higher	 than	 student	 who	 learns	 by	 
normal	learning	that	has	0.01	in	significance.

4.	 Students	 satisfied	 with	 integrating	 learning	 with	 activity	 included	 in	 the	 top	 
level	and	normal	learning	included	under	the	top	level.	

Keywords:	integration	learning	Management,	normal	learning	Management,	understanding	
on	sufficiency,	satisfaction
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บทนำา
กระทรวงศึ กษาธิ ก า ร ได้ ป ระกาศ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน	
พุทธศักราช	 2551	 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ	โดยกำาหนดจุดหมาย	และมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี	 มีปัญญา	 มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก	 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551:	 35)	 หลักสูตรเป็นหัวใจสำาคัญในการ
จัดการศึกษาที่บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเป้า
หมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ซึ่งจะเป็นก
รอบ	 ทิศทาง	 และและแนวทางที่จะพัฒนาคนใน
ประเทศ	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
พุทธศักราช	 2551	 มุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีความ
สมบูรณท้ั์งดา้นรา่งกาย	จติใจและสตปิญัญาอกีทัง้
มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต
และมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2551:	13-14)	หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	มีความ
เชือ่มโยงกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	คือ
มีการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ	ฝึกการอยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 แบ่งปัน	มีจิตสำานึก	 รักษ์สิ่ง
แวดล้อม	 และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม	 ค่านิยม	
เอกลักษณ์ความเป็นไทย	 (สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์,	
2553:	21)	

การบูรณาการสอดแทรกความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 ทำาให้
นักเรียนมีความพอประมาณกับศักยภาพของ
ตนเองและสภาวะแวดล้อม	 มีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลัก
วิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดร.วังควบคู่
ไปกับการมีคุณธรรม	 ไม่เบียดเบียนกัน	 แบ่ง

ปัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รวมถึงความร่วม
มือปรองดองกันในสังคมซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
สายใย	 เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ	 ของสังคม
เข้าด้วยกัน	 สร้างสรรค์พลังในทางบวกนำาไปสู่ 
ความสามัคคี	การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อม
รบัตอ่การเปลีย่นแปลงภายใตก้ระแสโลกาภวิตันไ์ด	้ 
(มานะ	 ทองรักษ์,	 2554:	 34)	 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ	 คือเป็นการเรียนรู้ 
ที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ	 ไม่เป็นทางการ	ไม่รู้
สึกเคร่งเครียดกับกรอบเนื้อหาสาระของกลุ่ม
ประสบการณ์/วิชา	 ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
รู้	เกิดทั้งความสนุกสนานและประสบความสำาเร็จ 
ในกิจกรรม	 ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ความคิด
ประสบการณ	์ความสามารถ	ทกัษะตา่งๆ	หลายๆ	
ด้านในเวลาเดียวกันสามารถใช้ผลการเรียนรู้จาก
กลุม่ประสบการณแ์ละวชิาตา่งๆ	ได	้ซึง่สอดคลอ้ง
กับการดำารงชีวิต	ทิศนา	แขมมณี	 (2554:	148-
150)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิคอืเปน็
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง	
นักเรียนเรียนรู้จากหนังสือเรียนและจากครูผู้สอน
เพียงอย่างเดียว	 ไม่เน้นการปฏิบัติจริง	 (ทิศนา	 
แขมมณี,	2554:113-115)

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยว
กับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนบูรณาการและ
แบบการสอนปกตติอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ
ความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	รูปแบบใดมี
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	เพือ่เปน็แนวทาง
ในการนำาไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80/80

2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่าง
พอเพยีง	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	
และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบปกติ

	4.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมเรยีนรู้
แบบบูรณาการและแบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจ

เกีย่วกบัความเปน็อยู่อย่างพอเพียงของนักเรยีนช้ัน
มธัยมศกึษาปทีี	่2	กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา	
ศาสนา	และวฒันธรรม	ด้วยวธิกีารจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการจะสูงกว่าแบบปกติ	

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	โรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา	 ของกลุ่มเครือข่ายบริหารสถาน
ศึกษาแบบบูรณาการสำาโรงทาบ	2	สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร	์เขต	1	ในภาค
เรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	191	คน	
จาก	6	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนการุญวิทยา	โรงเรียน
บ้านขอนแก่น	โรงเรยีนบา้นหนองฮะ	โรงเรยีนบา้น

หนองเหลก็	โรงเรยีนบา้นสะโน	และโรงเรยีนบา้นดู ่
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยครั้งนี้	 เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 1	 ปี
การศึกษา	2556	จำานวน	60	คน	จากโรงเรียน	2	
โรงเรียน	คือโรงเรียนการุญวิทยา	จำานวน	30	คน	 
และโรงเรยีนบา้นขอนแก่น	จำานวน	30	คน	ซึง่เปน็ก
ลุม่ตวัอยา่งทีม่คีวามรูค้วามสามารถไมแ่ตกตา่งกนั
ทีท่ดสอบโดย	t-test	(Dependent	Samples)	จาก
คะแนนทดสอบกอ่นเรยีน	และไดม้าดว้ยวิธกีารสุม่
แบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	จากนั้น
ดำาเนินการสุ่ม	 Random	Assignment	 นักเรียน
เปน็	2	หอ้งเรยีน	คอืกลุม่ทดลอง	และกลุม่ควบคมุ

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและแบบปกติ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษาศาสนา	และวัฒนธรรม	ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	2	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	แผนละ	
6	แผน	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	(ก่อนเรียนและหลังเรียน)	จำานวน	40	ข้อ	

3.	แบบทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปทีี	่2	ทีม่ตีอ่จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
และแบบปกติ	จำานวน	5	ข้อ

4.	แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการและแบบปกติ	จำานวน	20	ข้อ	

 การดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre	 Test)	 โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมาใช้เวลา	 1	
ชั่วโมง	โดยวัดทั้ง	2	กลุ่ม	

2.	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	และ
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แบบปกตกิบันกัเรยีนกลุม่ทดลอง	และกลุม่ควบคุม
ตามลำาดับ

	 3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post	 Test)	
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	2	ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่ง
เป็นฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียน	(Pre	Test)	
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มตัวอย่าง	 2	
กลุ่ม	

4.	 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงและแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ไปวดักบักลุม่
ตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

2.	 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการและแบบ
ปกติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ	
โดยใช้วิธีการทางสถิติ	t-test	(Independent)	

4.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมเรยีนรู ้
แบบบูรณาการและแบบปกติ	

ผลการวิจัย
1.	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ดังตาราง	1

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ

ผลการเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เต็ม

S.D.
ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ย

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ	(E1)

240 202.33 23.22 84.31 240 186.76 20.81 77.81

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์	(E2)

40 33.10 4.74 82.75 40 26.87 4.70 67.17
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ตาราง 3	 ดชันปีระสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	และแบบปกต	ิชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	2	

 
วิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้
จำานวน(คน) คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ดัชนี

ประสิทธิผล	
(E.I)

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

แบบบูรณาการ 30 40 489 993 0.7088

แบบปกติ 30 40 413 806 0.4994

จากตาราง	 1	 พบว่า	 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบบูรณาการ	 มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ	 (E1)	 เท่ากับ	 84.31	 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์	(E2)	เทา่กบั	82.75	ดงั
นั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	จึงมี
ประสิทธิภาพ	 (E1/E2	 )	 เท่ากับ	84.31/82.75	
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E1)	 เท่ากับ	

77.81	 และ	 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E2)	
เท่ากับ	 67.17	 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ	 จึงมีประสิทธิภาพ	 (E1/E2)	 เท่ากับ	
77.81/67.17

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ดังตาราง	3

จากตาราง	3	พบวา่	ดัชนปีระสทิธผิลของ
การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ
วัฒนธรรม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีค่าเท่ากับ	
0.7088	หมายถึง	นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 70.88	 และดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกต	ิกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	
0.4994	หมายถึง	นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน	คิดเป็นร้อยละ	49.94

3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นอยู่อย่างพอ
เพียงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ	 โดยใช้วิธีการ
ทางสถติ	ิt-test	(Independent)	ดงัตาราง	5	และ	6

ตาราง 5	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับแบบปกติ

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ N S.D. df t p

แบบบูรณาการ 30 33.10 4.74
58 5.115 0.000แบบปกติ 30 26.87 4.70
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	 จากตาราง	 5	 นักเรียนที่เรียนด้วยการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ	0.01	

ตาราง 6	 เปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	และแบบปกติ

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ N S.D. df t p

แบบบูรณาการ 30 169.73 20.19
58 2.878 0.006แบบปกติ 30 155.30 18.63

จากตาราง	6	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความเข้าใจ
เกีย่วกบัความเปน็อยู่อย่างพอเพียงสงูกวา่นกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

4 . 	 ความพึ งพอใจของนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้
แบบบูรณาการและแบบปกติ	ดังตาราง	7

ตาราง 7	 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณา
การและแบบปกติ	

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ S.D.

แบบบูรณาการ 4.69 0.22

แบบปกติ 4.06 0.76

จากตาราง	7	ความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมเรยีนรู	้
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	4.69	(  = 
4.69)	และแบบปกต	ิมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก	4.06	( =	4.06)	

อภิปรายผล
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและ

แบบปกติ	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1.	 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบปกติ	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	84.31/82.75	
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรม	 ผลงาน	 และแบบทดสอบย่อยประจำา
แผนแต่ละแผนทั้ง	6	แผน	คิดเป็นร้อยละ	84.31	
และคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิ
เปน็รอ้ยละ	82.75	มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ี่
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ตัง้ไว	้80/80	อาจเน่ืองมาจากแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ได้ผ่าน
กระบวนการสร้างถูกต้อง	ดำาเนินการเป็นขั้นตอน
มรีะบบและมวีธิกีารทีเ่หมาะสม	เริม่จากการศกึษา
หลักสูตร	มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง	และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 และการวัดผล
ประเมนิผล	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551:	13-14)	
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสมพงษ์	เหล่าอรรคะ	 
(2550:	 56-62)	 ได้วิจัยผลการบูรณาการแบบ
สอดแทรก	 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	
และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	
6	โรงเรียนบ้านหนองปอ	จังหวัดขอนแก่น	พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังการสอน 
บูรณาการแบบสอดแทรกสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มีประสิทธิภาพ	
เท่ากับ	77.81/67.17	หมายความว่านักเรียนได้
คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม	 ผลงาน	 และ
แบบทดสอบยอ่ยประจำาแผนแตล่ะแผนทัง้	6	แผน	
คิดเป็นร้อยละ	77.81	และคะแนนทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 67.17	 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	
แสดงว่าการสอนแบบปกติเป็นการสอนที่ยึดครู
เปน็ศนูยก์ลาง	นกัเรยีนเรียนรูจ้ากหนังสอืเรียนและ
จากครผููส้อนเพยีงอย่างเดียว	ไมเ่น้นการปฏบัิติจรงิ	
(ทิศนา	 แขมมณี.	 2554:	 113-115)	 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	กนกพร	พรหมสุวรรณ	ได้วิจัย
การพฒันาหนว่ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหวา่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	สำาหรบั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	พบวา่	ผลการเรยีนรู ้

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนด้วย
หนว่ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	มผีลการเรยีนรู	้ 
เท่ากับร้อยละ	 75.77/74.63	 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้	คือ	70/70

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ	 มีค่าดัชนีประสิทธิผล	
เท่ากับ	 0.7088	 เนื่องจากแผนการกิจกรรม
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 เป็นการบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยครูผู้สอน
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหาด้านความรู้	 ทักษะ	
กระบวนการหรอืคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ัง้แต่
สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกัน	เพื่อมุ่ง
หมายศึกษาเรื่องราว	ประเด็นปัญหา	หัวข้อ	หรือ
ประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ	 อย่างลึกซึ้งและชัดเจนใกล้
เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น	 ส่งผลให้นักเรียน
เกิดองค์ความรู้	ทักษะชีวิต	ทำาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และความก้าวหน้าทางการเรียน	 (ทิศนา	
แขมมณี	(2554:	148-150)	และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าดัชนีประสิทธิผล	เท่ากับ	
0.4994	เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกตทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ที่ครูเตรียมเนื้อหา	 ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะ
สอนแล้วนำามาถ่ายทอดให้ผู้เรียน	 ใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย	ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความ
เปน็อยูอ่ยา่งพอเพยีงนอ้ยกวา่การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ	วิธกีารเรยีนแบบปกตไิมเ่นน้
ใหผู้เ้รยีนไดม้กีระบวนการคดิวเิคราะห	์แสดงความ
คิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้	 ทำาให้ผู้
เรียนขาดคุณสมบัติช่างสงสัย	 และค้นหาคำาตอบ
เน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคนโดยครู
เป็นผู้ป้อนความรู้ให้นักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนจำา
ไปทำาขอ้สอบโดยนกัเรยีนไมม่โีอกาสไดเ้รยีนรูจ้าก
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ประสบการณ์ตรง	 และนักเรียนไม่กล้าแสดงออก	
(บุญชม	ศรีสะอาด,	2546:	41)	ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ	(รุง้ทพิย	์พดุพึง่,	2554:	124-129)	
ได้วิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน	 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 2	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา	 อำาเภอ 
แก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ	พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน	
เรือ่ง	ภผูาแดงชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์กลุม่สาระการเรยีนสงัคมศกึษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ	มีค่าเท่ากับ	0.72,	0.84	และ	
0.82	ซ่ึงแสดงวา่แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพั่ฒนาขึน้	 
ทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	72,	84	และ	82	ตามลำาดับ	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและแบบปกติ	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ	ช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่	 2	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการจากการได้คิดและ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายๆ	 สิ่ง
ที่อยากรู้คำาตอบในเรื่องนั้นๆ	 ให้มากขึ้นโดยใช้
กระบวนการ	 วิธีการศึกษาอย่างมีระบบ	 เป็นขั้น
ตอน	 มีการวางแผนการศึกษาละเอียด	 ปฏิบัติ
งานตามแผนที่วางไว้จนได้ผลสรุปที่เป็นคำาตอบ
ของเรื่องนั้นๆ	 ด้วยตนเอง	 โดยมีครูคอยให้ความ
ช่วยเหลือ	 สนับสนุนและอำานวยความสะดวก
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่	 ทำาให้นักเรียน

มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอ
เพียง	 คือด้านความพอประมาณ	 ผู้เรียนได้เรียน
รู้เรื่องการแบ่งเวลาในการทำากิจกรรมตามที่ได้
รับมอบหมาย	 เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์และงบ
ประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า	 ผู้เรียน
เรียนรู้ในการทำากิจกรรม	 ภาระงานได้เหมาะ
สมกับความรู้	 ความสามารถตามวัยของผู้เรียน	 
ด้านความมีเหตุผล	 ผู้เรียนมีความรู้และเช่ือม
โยงความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	 สร้าง
กระบวนการทำางาน	 การคิด	 การแก้ปัญหาใน
การทำางาน	 ผู้เรียนรู้ จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า	 กระตุ้นให้ ผู้
เ รี ยนมี ค ว ามคิ ด ร . เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร รค์ ใ น ง าน
ศิลปะ	 นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ ใ ช้ ในการดำ า รงชี วิต 	 ด้ านการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 ผู้ เรียนรู้จักการวางแผน	
กระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบให้ประสบ
ความสำาเร็จและปลอดภัย	 ปรับตัวในการดำาเนิน
ชีวิตพร้อมรับกาเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดความ
ตระหนักในการประหยัดและอดออม	 ด้าน
เง่ือนไขความรู้	 ผู้เรียนมีความรอบรู้	 รอบคอบ
เกี่ยวกับการแยกขยะและรีไซเคิล	 ภาวะโลก
ร้อน	 การรงรณรงค์ลดโลกร้อน	 การประดิษฐ์
วัสดุอุปกรณ์จากวัสดุธรรมชาติ	 เง่ือนไขความ
รู้ทำาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้	 รอบคอบเก่ียวกับ 
การรณรงคใ์ชวั้สดธุรรมชาต	ิเขียนคำาขวัญ	บทความ	
บทกลอนเก่ียวกับภาวะโลกร้อน	 ด้านเง่ือนไข 
คุณธรรม	 ผู้เรียนความรับผิดชอบ	 ความอดทน	
มีวินัย	 ประหยัด	 ตรงต่อเวลาความสามัคคี	 และ
การมีน้ำาใจ/การแบ่งปัน	(สุวิทย์	มูลคำา	และอรทัย	 
มูลคำา,	 2554:	 154)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของพัชรี	แท่งทอง	(2550:	199-208)	ได้
ศึกษา	 การพัฒนาแผนการเรียนรู้	 โดยบูรณาการ
ทักษะกระบวนการคิด	 เรื่องสมดุลเศรษฐกิจพอ
เพยีง	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	 
พบวา่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งสมดลุเศรษฐกจิ
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พอเพียง	 โดยบูรณาการทักษะกระบวนการคิด	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ
วัฒนธรรม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 2)	 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั	0.01	เน่ืองจากนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ 
บูรณาการมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง	 ทำาให้นักเรียนมีความพอประมาณ	
มีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป	 และไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเอง	 และผู้อื่น	 เช่นการผลิต
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ	 ความ
มีเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
เพียงพอนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน
คำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำา
นั้นๆ	อย่างรอบคอบ	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	มี
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ	 และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นโดยคำานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	 ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล	 การตัดสิน
ใจและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงน้ันต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐาน	มีเงื่อนไขความรู้	ประกอบด้วยความ
รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน	 ความรอบคอบที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชือ่มโยงกนั	เพ่ือประกอบการวางแผน	
และความระมัดร.วังในขั้นปฏิบัติ	 และมีเง่ือนไข
คณุธรรมทีจ่ะต้องเสรมิสรา้งประกอบด้วย	มคีวาม
ตระหนักในคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 และ
มีความอดทน	 มีความเพียร	 ใช้สติปัญญาในการ
ดำาเนินชีวิต	 ไม่โลภ	 และไม่ตระหนี่	 (สำานักนายก
รัฐมนตรี,	 2550:	 123-125)	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ	 สุรินทร์	 ภูสิงห์	 (2552:	 282-
295)	 ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบของการจัดการ
ศึกษา	 โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง	ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	สำานักงานเขตพิ้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี	 พบว่า	 การจัดการศึกษา	
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 มีความเหมาะสมสำาหรับ
การนำาไปใช้จัดการศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะความความมีชีวิตพอเพียง
อย่างยั่งยืน	 คือมีความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 ภายใต้เง่ือนไขการมีความรู้คู่
คุณธรรม

4.	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนรู	้ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ใน
ด้านต่อไปนี้	 ด้านเนื้อหา	 มีการเช่ือมโยงไปยัง
เนื้อหาจากแหล่งอื่น	 เนื้อหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำาวัน	 เนื้อหาและเวลามีความเหมาะ
สมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการคิด
และการเรียนรู้	 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
รู้กิจกรรมมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ	 กิจกรรม
ทำาใหเ้กดิทกัษะการคดิ	การจดักจิกรรมและเนือ้หา
มีความสัมพันธ์กัน	 มีการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
บทบาทผู้เรียน	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของครู
และเพื่อน	 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ	 ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน	 มีสื่อและ
อุปกรณ์เพียงพอ	ด้านวัดผลประเมินผล	นักเรียน
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน
ได้	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน
ปกติ	 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	
ซึ่งอาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ	 เป็นการจัดกิจกรรมที่มีปัจจัยที่ทำาให้
เกิดความพึงพอใจในการทำางานและการเรียนรู้
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มีสองปัจจัยคือ	 ปัจจัยกระตุ้น	 เป็นปัจจัยที่เกี่ยว
กับการทำางานและการเรียนรู้	 และปัจจัยค้ำาจุน
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
และการเรียนรู้ทั้งสองปัจจัยมีหน้าที่ให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจการดำาเนินกิจกรรมในการเรียน 
การสอน	ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำาคัญที่จะกระตุ้น
ให้ผู้เรียนที่ได้รับการมอบหมายงานหรือมีความ
ต้องการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	โดย
ครูผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวกหรือให้คำา
แนะนำาปรึกษา	จึงต้องคำานึงถึงความพอใจในการ
เรยีนรู	้เผชญิ	กิจระการ	(2549:	17)	ซึง่สอดคลอ้ง
กับการวิจัยของคัทรียา	โสมนัสกุล	(2550:	145-
156)	 ได้วิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ	 เรื่องระบบเศรษฐกิจ	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	พบว่า	ความพึง
พอใจในการเรยีนของนกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.1	ครูผู้สอนสามารถนำาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ	ที่สนใจได้	โดยการปรับเนื้อหาให้
เหมาะสม	กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น	และแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.2	ครคูวรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก
ที่สุดและทั่วถึงทุกคน	 โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ต่างๆ	 ในการศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้
สามารถคน้พบความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้้วย
ตนเอง

1.3	การดำาเนินการจัดการเรียนการสอน
ต้องเป็นไปตามลำาดับขั้นที่กำาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	

1.4	 ควรเผยแพร่ผลงาน	 และเป็นการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียนเป็นระยะๆ	
และควรมกีารเสรมิแรงตามสมควร	เพือ่ใหเ้ดก็ภาค
ภูมิใจและมีความสุขในการแสดง

1.5	 ผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
อืน่ๆ	ควรสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาการจดัการเรยีนรู ้
แบบบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
(ความพอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 
มีเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม)	 เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 1.6	 ก่อนนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้	 ครูผู้สอนควรศึกษาเนื้อหาของแผนการจัดการ
เรยีนรูจ้ดัเตรยีมสือ่	อปุกรณก์ารเรยีนใหส้อดคลอ้ง
กับสาระสำาคัญ	 จุดประสงค์การเรียนรู้	 และต้อง
จัดเตรียมกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ	 ผู้สอนคอย
เอาใจใส่ผู้เรียน	 คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1	 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ	เช่น	การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	 jigsaw	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปา	เป็นต้น

2.2	 ควรมีการเปรียบเทียบความเข้าใจ
เกีย่วกบัความเปน็อยูอ่ยา่งพอเพยีง	ดว้ยวิธกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในระดบัชัน้อืน่ๆ	
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
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2.3	 ควรมีการนำาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการไปใช้กบักลุม่สาระการเรยีนรู ้
อื่นๆ	 เพราะการจัดกิจกรรมวิธีนี้เป็นวิธีการจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 สามารถพัฒนา 

ผู้เรียนในด้านความรู้	 ทักษะ	 กระบวนการ	 เน้น
การปฏิบัติจริงและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้
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