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บทคัดย่อ
 การวจิยัมจีดุมุง่หมายเพือ่ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหว่างการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อการใส่ใจส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ 3) เปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนปรางค์กู่ อ�าเภอปรางค์กู่ 

จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 2 ห้องเรียน รวม 73 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) แบ่งเป็น 

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจ�านวน 39 คนและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติจ�านวน  

34 คน             

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ มีค่าระดับความยาก  (p) ตั้งแต่ 0.35 - 0.75   

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ  (B) ตั้งแต่ 0.22-0.90  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( rcc )  เท่ากับ  0.99  3)  แบบวัด  เจตคติต่อ 

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม  จ�านวน  40  ข้อ  มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่  0.32 - 0.65  และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 

0.93 และ 4) แบบวัดการมีจิตสาธารณะจ�านวน 20 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.31-0.73 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

แบบสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  มค่ีาเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบั

การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. นักเรียนที่เรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการมีค่าเฉล่ียระดับเจตคติต่อการใส่ใจส่ิงแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการมค่ีาเฉลีย่ระดบัการมจีติสาธารณะสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการ

เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

             จิตสาธารณะ 
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Abstract
 The research aimed to compare  learning achievement, attitudes towards the environment and 

public mindedness of Mattayomseuksa three students who learned by  an integrated learning method and 

a traditional learning method. The subjects were seventy-three Mattayomseuksa three students of Prangkoo 

School in Prangkoo district of Sisaket province.  They were derived by a cluster random sampling.  The  

research instruments were 1) lesson plans, 2) a multiple learning achievement test of 40 items with a  

difficulty value from 0.35-0.75, a discrimination value from 0.22-0.90 and a confidence value equivalent to 

0.99, 3) an attitude measuring format of 40 items with a discrimination value from 0.32-0.65 and a confidence 

coefficient value equivalent to 0.93, 4) a format to measure the subjects’ public mindedness with a  

discrimination value from 0.31-0.73 and a confidence coefficient value equivalent to 0.90.  Statistics used 

were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The research findings were as follows. 

 1. The students who were given an integrated learning had a higher learning achievement mean  

than their counterparts who were given a conventional learning at a statistical significance of .01. 

 2. The students who were given an integrated learning had a higher attitude mean than their coun-

terparts who were given a conventional learning at a statistical significance of .01. 

 3. The students who were given an integrated learning had a higher public mindedness mean than 

their counterparts who were given a conventional learning at a statistical significance of .01. 

Keywords: Integrated Learning,  Traditional Learning,  Learning Achievement, Attitude. 

บทน�า

 ในการพฒันาประเทศให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าเท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์น้ันคุณภาพของ

คนในชาติถือว่าเป็นส่วนส�าคัญยิ่งในยุคของความเจริญ

ก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ ท�าให้

สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองต้องเร่งพัฒนาให้ทัน

กับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง กระแสการเร่ง

พัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ

วถิกีารด�าเนนิชวีติของคนไทย ขณะเดยีวกนัปัญหาพลงังาน

และสิง่แวดล้อมกเ็พิม่ขึน้เนือ่งมาจากการกระท�าของมนษุย์ 

(จิรากรณ์ คชเสนี 2555) วิกฤติการขาดจิตส�านึกสาธารณะ

ของประชาชนในชาติ เกิดจากความยากจนและด้อยการ

ศึกษา  บุคคลแกนน�าในสังคมถูกครอบง�าทางความคิด  

การด�าเนินนโยบายตามเสรีตะวันตกอย่างไร้ขอบเขต  

ท�าให้เกิดความเห็นแก่ตัว  เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา  

การหย่อนในศีลธรรม ขาดระเบียบวินัย มีการเบียดเบียน

ท�าลายสิง่แวดล้อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสาธารณะสมบตัิ

ของส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ.) เพื่อสังคม  2546) ปัจจุบันคนไทยก�าลังประสบ

ปัญหาวิกฤติ  ค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมและ

พฤติกรรมที่ เน ้นวัตถุนิยมและบริ โภคนิยมมากขึ้น  

ขาดจติส�านกึสาธารณะ เหน็ความส�าคญัของตนเองมากกว่า

ส่วนรวม น�าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามมา ดังนั้น  

รัฐจ�าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาของคนในชาติให้ก้าวหน้า 

ทันต ่อการเปล่ียนแปลงของโลกและมีการประเมิน

ประสทิธภิาพของระบบการศกึษาเพือ่ตดิตามความก้าวหน้า 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550) 

 การประเมนิผลการจดัอนัดบัสมรรถนะการศกึษา

ไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศของ International  

Institute for Management Development : IMD ในปี 

2556 พบว่าประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 27 จาก 60  

ประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 จากทั้งหมด 13 ประเทศ  

และเมื่อวิเคราะห์ประเด็นด้านคุณภาพการศึกษาระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกเกณฑ์ชี้วัดในกลุ่มคุณภาพการ

ศึกษา  ประเทศไทยรั้งอันดับสุดท้ายในอาเซียนและ 

มีความจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและ

เม่ือพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา 

แห่งชาต ิ(O-NET)  คะแนนเฉล่ีย 5 ปี คอืปี พ.ศ. 2552-2556 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ  
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มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 ในวิชาหลัก ได้แก่ 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และ

สงัคมศกึษา (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ 2556) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551 ที่เน้นมาตรฐานการเรียนรู้ มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และสมรรถนะส�าคญั เพือ่พฒันา

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ ในฐานะพลเมอืงไทย

และพลโลก และมขีดีความสามารถในการแข่งขนัในเวทโีลก 

มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนด ีมปัีญญา มคีวามสขุ มศีกัยภาพ

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ซึ่งได้ก�าหนดจุดหมาย

ของการศึกษาในข้อ 5 คือ มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 

สิง่แวดล้อมมจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท�าประโยชน์และสร้างส่ิงทีด่ี

งามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และ

ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อ 8 ให้ผู้เรียนมีจิต

สาธารณะ ทั้งยังเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์เข้าไปในกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน โดยก�าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนาธรรมไว้ในมาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและ

ปฏบิตัตินตามหน้าทีข่องการเป็นพลเมอืงด ีมค่ีานยิมทีด่งีาม  

และธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีสันติสุข ทั้งน้ี

เนื่องจากบุคคลที่มีจิตสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอก

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2551)

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนปรางค์กู ่อ�าเภอ

ปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา

ค่อนข้างมีปัญหา เวลาเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่องและ 

ไม่เพยีงพอ ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนต�า่ 

นกัเรียนขาดความรบัผดิชอบ การมจีติสาธารณะต่อส่วนรวม

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีน้อย คะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(O-NET) ของนกัเรยีนระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่า

เฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด และค่าเฉลี่ยระดับ

ประเทศในเกือบทุกกลุ ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ ่มสาระ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผู ้วิจัยรับผิดชอบ 

จัดการเรียนรู้อยู่พบว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการ

จดัการเรยีนรูข้องครทูีเ่น้นรปูแบบการอธบิายและการให้ท�า

ใบงานทีค่รเูตรยีมให้เป็นรปูแบบทีย่งัไม่ได้ช่วยให้นกัเรยีนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ในปัจจุบันพบว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะ

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หรือเนื้อหาต่างๆ ที่

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการน�าเทคนิคที่ 

หลากหลายมาใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เป็นการขจดั

ความซับซ้อนของเน้ือหาช่วยพัฒนาความสามารถท่ี 

หลากหลายและตอบสนองต ่อรูปแบบการเรียนรู ้ ท่ี 

แตกต่างกันของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้แบบองค์รวม มองเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกสาขาวิชาช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จรงิ เนือ่งจากศาสตร์ทกุศาสตร์ไม่สามารถแยกออกจากกนั

ได้โดยเด็ดขาด เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ต้องด�ารงอยู่

อย่างกลมกลืน การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ และ

ฝึกทักษะอย่างหลากหลายเชื่อมโยงกัน  จะท�าให้การเรียน

รู้ชีวิตจริงและมีความหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (สุวิทย์   

มูลค�า และอรทัย  มูลค�า 2547) การเรียนรู้แบบบูรณาการ

จัดว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาใน

สาระการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยข้อมูลความรู้จ�านวนมาก 

และมีลักษณะของการเรียนการสอนที่แยกเป็นส่วนๆ  

เป็นเรื่องๆ ในขณะที่เวลาเรียนมีค ่อนข้างจ�ากัดหรือ 

ไม่เพียงพอ จึงเหมาะอย่างยิ่ง ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี

บรูณาการเนือ้หาในกลุม่วชิาสงัคมด้วยกนัเองและบรูณาการ

กบัสาขาวชิาอืน่ต่างๆ ร่วมกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูห้รอื

ใช้นวัตกรรมแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลด

ความซับซ้อนของเนื้อหาสาระและประหยัดเวลาในการจัด

ท�าแผนการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนรายคาบ 

ของคร ู ท�าให้เกดิความรูแ้บบองค์รวมทีส่มบรูณ์ให้แก่ผู้เรยีน  

ทั้งยังเป็นการเรียนรู ้ที่ เกิดขึ้นตามสภาพจริงของชีวิต  

ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการให้มกีารจดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณ

าการความรู้และทักษะต่างๆ ตามสภาพจริงในพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกด้วย (โชตรัศมิ์ 

จันทน์สุคนธ์ 2551) 

 ผู้วิจัยมองเห็นถึงปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว

มาข้างต้น จึงมีแนวความคิดน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบบรูณาการมาใช้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือ

แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีแนวโน้มต�่าลงทุกปี 

และรปูแบบการสอนนีน่้าจะส่งผลให้นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะที่ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

แบบบูรณาการกับแบบปกติ

 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต ่อการใส ่ใจส่ิง

แวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแบบปกติ

 3. เพ่ือเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหว่างการจดัการเรยีนรูแ้บบ

บูรณาการกับแบบปกติ

 สมมติฐานการวิจัย

 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

น่าจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตกิารใส่ใจสิง่แวดล้อม

และการมีจิตสาธารณะที่สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัย ในครั้ ง น้ี เป ็นการวิจัย เชิงทดลอง  

(Experi-mental Research) ตามแบบแผนการวิจัย 

แบบกลุ่มทดลองและกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง

 ประชากร

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรางค์กู ่ อ�าเภอปรางค์กู ่   

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 28

 กลุ่มตัวอย่าง

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปรางค์กู่ 

อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 2 ห้องเรียน 

ห้องเรียนละ 39 คนและ 34 รวม 73 คน ได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) น�ากลุ่มที่ได้มา

จับสลากอีกครั้ง ได้เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ด�าเนินการทดลองจ�านวน 7 แผน แผนละ  

3 ชั่วโมง จ�านวน  21 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาในการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนและการหาคุณภาพเครื่องมือ)  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หน้าที่

พลเมืองดีเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วยการสอน 2  

รปูแบบๆ ละ 7 แผน มค่ีาเฉลีย่ความสอดคล้องเท่ากบั 4.78  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 มีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

และหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 

40 ข้อ ที่มีค ่าระดับความยาก(p) 0.35-0.75 มีค ่า 

ความยากปานกลาง มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (B) 0.22-

0.90 มคีณุภาพสงูและค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (rcc) เท่ากบั 

0.99 อยูใ่นเกณฑ์สงูแสดงว่าแบบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

ฉบับนี้มีคุณภาพที่ดี

 3. แบบวัดเจตคติต ่อการใส ่ใจส่ิงแวดล ้อม  

จ�านวน 40 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนก 0.32-0.65 มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกค่อนข้างสูง มีคุณภาพ  มีค่าสัมประสิทธ์ิความ 

เชือ่มัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.93 มค่ีาทีสู่งแสดงว่าแบบวดัเจตคติ

การใส่ใจสิ่งแวดล้อมฉบับนี้มีคุณภาพที่ดี 

 4. แบบวัดการมีจิตสาธารณะ จ�านวน 20 ข้อ  

มีค่าอ�านาจจ�าแนก 0.31-0.73 มีค่าสูง มีค่าสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 อยู่ในเกณฑ์สูงแสดงว่า

แบบวัดการมีจิตสาธารณะฉบับนี้มีคุณภาพที่ดี

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาค่าเฉลี่ยสถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย (  ) หาค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

 2. ใช ้การทดสอบค ่าที่แบบสองกลุ ่มอิสระ  

เพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. แผนการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการและ

แผนการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ  วิ เคราะห ์ โดยใช ้

แบบสอบถามเพื่อประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของ 

ผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถามเพื่อประเมินเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยถือเกณฑ์

การประเมินเป็นคะแนนในแต่ละข้อหาค่าเฉล่ีย (บุญชม           

ศรีสะอาด  2545)  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วเิคราะห์หาค่าระดบัความยาก (p) ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 

(B) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (r
cc
) ตามวิธีของโลเวทท์ 

(Lovett Method)

 3. แบบวัดเจตคติต ่อการใส ่ใจส่ิงแวดล ้อม 

วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-

Total Correlation) และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน

ทัง้ฉบบั โดยใช้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α Coefficient)ของ

ครอนบาค (Cronbach)

           4. แบบวัดการมีจิตสาธารณะ วิเคราะห์หาอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) 

และค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินท้ังฉบับ โดยใช้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach)

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ระหว่างการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ 

เพื่อทดสอบความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง

กลุ่มดังปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุม 

 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

5 
 
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 อยู่ในเกณฑ์สูงแสดงว่าแบบวัด
การมีจิตสาธารณะฉบับน้ีมีคุณภาพที่ดี 

 

           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           1. หาค่าเฉลี่ยสถิติพ้ืนฐาน  ค่าเฉลี่ย ( X ) หาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
           2. ใช้การทดสอบค่าที่แบบสองกลุ่มอิสระ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
แผนการ จั ดก าร เ รี ยนรู้ แ บบปก ติ  วิ เ ค ร าะห์ โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของ
ผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถามเพ่ือประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยถือเกณฑ์การ
ประ เมินเป็นคะแนนในแต่ละ ข้อหาค่ า เฉลี่ ย  (บุญชม           
ศรีสะอาด  2545)   
 2. แบบทดสอบ วัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยน 
วิเคราะห์หาค่าระดับความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(B) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) ตามวิธีของโลเวทท์ 
(Lovett Method) 

 3. แบบวัดเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระห ว่ างค ะแนนรายข้อกับค ะแนนรวม ( Item-Total 
Correlation) และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Coefficient)ของครอนบาค 
(Cronbach) 
           4. แบบวัดการมีจิตสาธารณะ วิเคราะห์หาอ านาจ
จ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item-Total Correlation) 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือทดสอบ 
ความแตกต่างที่เกิดข้ึนกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มดังปรากฏ
ดังตารางที่ 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
 

จ านวนตัวอย่าง 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 

df t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม x  s x  s 

39 34 25.74 3.63 23.73 3.73 71 6.350 
 
            **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
รายวิชาสังคมศึกษา  ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการที ่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน รายวิชาสังคมศึกษา  ของกลุ่มทดลองที่ได้

รับการจัดการที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูง

กว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจาก

การประเมินวัดเจตคติต่อการใส่ใจส่ิงแวดล้อมหลังเรียน

ระหว่างการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัการจดัการเรยีน

รู้แบบปกติเพื่อทดสอบหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มผลปรากฏดังตารางที่  2 และ 3

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียจากการประเมนิวดัระดบัเจตคตต่ิอการใส่ใจส่ิงแวดล้อมของนกัเรยีน 

 หลัง การทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ 

 เรียนรู้แบบปกติ

6 
 
ตอนที ่2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
วัดเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมหลังเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติเพ่ือ

ทดสอบหาความแตกต่างที่เกิดข้ึนกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ผลปรากฏดังตารางที่  2 และ 3 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมินวัดระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลัง          
             การทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ      
             ปกติ 

จ านวนตัวอย่าง 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 

df t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม x  s x  s 

39 34 3.94 0.34 3.70 0.35 71 2.983 
 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินวัดระดับเจตคติต่อ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังการทดลอง ของกลุ 
 
 

 
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมินจิตสาธารณะ หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่ม     
              ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

จ านวนตัวอย่าง 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 

df t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม x  s x  s 

39 34 4.03 0.30 3.55 0.73 71 3.761 
 

        **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
จากตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินวัดระดับจิตสาธารณะ
ของนักเรียนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 **มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที ่2 ค่าเฉลีย่จากการประเมนิวดัระดบั

เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังการทดลอง 

ของกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงู

กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่จากการประเมนิจติสาธารณะ หลงัเรยีนของกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

              และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

6 
 
ตอนที ่2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
วัดเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมหลังเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติเพ่ือ

ทดสอบหาความแตกต่างที่เกิดข้ึนกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ผลปรากฏดังตารางที่  2 และ 3 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมินวัดระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลัง          
             การทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ      
             ปกติ 

จ านวนตัวอย่าง 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 

df t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม x  s x  s 

39 34 3.94 0.34 3.70 0.35 71 2.983 
 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินวัดระดับเจตคติต่อ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังการทดลอง ของกลุ 
 
 

 
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการประเมินจิตสาธารณะ หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่ม     
              ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

จ านวนตัวอย่าง 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ 

df t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม x  s x  s 

39 34 4.03 0.30 3.55 0.73 71 3.761 
 

        **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
จากตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยจากการประเมินวัดระดับจิตสาธารณะ
ของนักเรียนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 **มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 จากตารางที ่3 ค่าเฉลีย่จากการประเมนิวดัระดบั

จิตสาธารณะของนักเรียนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง

ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูกว่ากลุม่ควบคมุ

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอการใส่ใจส่ิงแวดล้อมและจติสาธารณะ 

 จากการทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ 

 จัดการเรียนรู้แบบปกติ

7 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจิตสาธารณะ จาก
การทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตสาธารณะ 
การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

N 39 39 39 

X  25.74 3.94 4.03 
S 3.63 0.34 0.30 

การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

N 34 34 34 

X  23.73 3.70 3.55 
S 3.73 0.35 0.73 

t 6.350** 2.983** 3.761** 
p 0.000 0.002 0.000 

 

      **มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระดับจิต
สาธารณะจากการทดสอบหลังเรียน ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
มีระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะสูง
กว่านักเรียนที่ ไ ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะที่สูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
          
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
            
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
แบบปกติ ผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนมีความเหมาะสม     
มีการวัดการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนซึ่งท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้ในเน้ือหา 

 **มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .01

 จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

และระดับจิตสาธารณะจากการทดสอบหลังเรียน ระหว่าง

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

สรุปผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู ้แบบบูรณาการมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

มีระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ

สงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบ

บรูณาการส่งผลให้นกัเรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน เจตคติ

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะที่สูงกว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

         

อภิปรายผลการวิจัย  

           

 จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอ

การใส่ใจส่ิงแวดล้อมและการจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

แบบปกติ ผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผลได้ดังนี้
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 1. จากผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนกลุม่ทดลองทีไ่ด้

รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบัการ

จดัการเรียนรู้แบบปกต ิและแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณ

าการส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่าแผนการ

จัดการเรียนรู ้ แบบบูรณาการที่ ผู ้ ศึ กษาสร ้ างขึ้ น มี 

ความเหมาะสม มีการวัดการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัย

ผูเ้รียนซึง่ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืร้น ต้องการทีจ่ะเรยีน

รู้ในเนื้อหาสาระท่ีก�าหนดให้ จึงท�าให้ผลสัมฤทธ์ิหลังการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูขึน้สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของพัชมณ โสมบุตร (2550) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการ เรือ่ง พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน รู ้จักเชื่อมโยงเน้ือหาสาระต่างๆ  

ในหลักสูตร ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาอย่างลุ่มลึกโดย

มิใช่การท่องจ�าแต่ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็น

ผูล้งมอืปฏบิตัแิละสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง น�าความรู้

ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

มีความสุข ซึ่งประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.68/84.60 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ เรื่องพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย มีค่าเท่ากับ 0.73 หมายความว่า นักเรียนมี
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 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การมีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมสูงกว่า

กลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 แสดงให้เหน็ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณ

าการเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งผลให้ผูเ้รยีนมเีจตคตต่ิอการ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติ สร้างความตระหนัก มีจิตส�านึกในการรักษาสิ่ง

แวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสม 

ที่จะน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของผลการวจิยัของนนัทา  ชตุแิพทย์วภิา (2545) 

ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล้อม ทกัษะการจดัการสิง่แวดล้อมและจติส�านกึต่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดล้อม ทักษะการจัดการส่ิงแวดล้อม และจิตส�านึก 

ต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การมีค่าเฉลี่ยระดับการมีจิตสาธารณะ สูงกว่ากลุ่มท่ีได้

จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 หมายความว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการส่งผลให้

นักเรียนมีจิตสาธารณะสูงขึ้นกว่านักเรียนที่ใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบการแบบปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

น�้าทิพย์ งามสุทธา (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

เรยีนรูแ้นวคิดจติวทิยาร่วมสมยัเพือ่เสรมิสร้างจติสาธารณะ

นกัเรยีนมัธยมศกึษาตอนต้น  ผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการ

เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย กลุ่มทดลองมี

จิตสาธารณะระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล สูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ

 1. กิจกรรมการจัดเรียนรู ้แบบบูรณาการเป็น 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมส�าหรับการจัดการ

เรียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมเพราะในรายวชิานีม้สีาระการเรยีนรูท้ีส่ามารถน�า

มาจัดรูปแบบการเรียนการสอนได้ทั้งในกลุ่มสาระเดียวกัน

และระหว่างกลุ ่มสาระวิชาอื่นได้อย่างหลากหลายและ 

จัดให้สอดคล้องอย่างเป็นองค์รวมท�าให้ผู้เรียนสามารถน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้   

 2. ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เหมาะ

สมควรบูรณาการโดยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เสริมสร้างค่านิยม ความประพฤติในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริม

ให้ผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์จากการใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบ

บูรณาการได้อย่างเต็มที่

 3. ครูผู้สอนสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ได้

ทั้งแบบครูคนเดียวและสามารถใช้ความร่วมมือจากคุณครู

ท่านอืน่ร่วมกนัจดัการเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการได้จะช่วยให้

ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้

อย่างหลากหลายและครบถ้วน

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับตัวแปรตามอื่น ๆ ด้วย  เช่น ความสามารถใน
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การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น�า ทักษะชีวิต 

และเจตคติในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม และสาระการเรียนรู้อื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ ส� า เร็จได ้ด ้วยความอนุ เคราะห ์  

ดูแลให้ค�าปรึกษา ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีจากผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พรทพิย์ อตชิาต ิและอาจารย์ ดร.บญุเลีย้ง  

ทมุทอง ทีช่่วยเหลอืให้วทิยานพินธ์ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ี ผู้วจิยั

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณบิดามารดา   

ผู้ให้ก�าเนิดและอบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดี จนทุกวันนี้    
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