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ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน  
เร่ือง เสื้อผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ1 

Study the result of learning management of an integrated activity by 
productive creativity in the title of Garment and Dressing. A group of Career 
and Technology for the Secondary Education grade 3, Pluk Panya Municipal 

School in the Patronage1 

ธนัทอร อมตาริยกุล2, ปราโมทย เงียบประเสริฐ3 

Thanat-orn Amatariyakul2, Pramote Nqiebprasert3 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู              

แบบบูรณาการกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู และเพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ี              

พึงประสงค ดานความมุงม่ันในการทํางาน ของนักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม 

ดวยการสรางชิ้นงานเรื่องเส้ือผา และการแตงกาย เคร่ืองมือ แผนการจัดการเรียนรู            

แบบบูรณาการกิจกรรมดวยารสรางชิ้นงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียน 

กลุมตัวอยาง จํานวน  49  คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติที และการวิเคราะห

ความแปรปรวนรวม 

 ผลการวิจัย  พบวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสราง

ช้ินงานมีประสิทธิภาพ 91.89 /91.84 นักเรียนที่เรียนรูดวยกิจกรรมแบบบูรณาการกิจกรรม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏภูเก็ต, 2556 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย เงียบประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
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ดวยการสรางชิ้นงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 และนักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวากลุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน ทําใหนักเรียนมีความมุงมั่น

ในการทํางาน อยูในระดับสูง 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the effectiveness of 

integrated learning management  on creative productive activities in the  topic 

of garment and dressing in career and technology subject for Mathayomsuksa 

3 students, to compare the results of integrated learning management studied 

by creative productive activities and a regular method, and to study the 

desired characteristics in working determination of the students studied by 

creative productive activities in the topic of garment and dressing in career  

and technology subject. Purposive sampling was employed for selecting 

sample which had been taught by the researcher in the first semester of the 

academic year 2011, and divided into two groups which were an experimental 

and a controlled group. 

 The instruments used in this research were a lesson plan of 

integrated learning management on creative productive activities in the topic 

of garment and dressing in career and technology subject consisted of 4 units 

which were cloth mending, cloth adapting, cloth decorating, and cloth and 

housewares, the achievement test on the topic of garment and dressing in 

career and technology subject with reliability index at .95, and the test for 
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desired characteristics in working determination of the students with reliability 

index  at .86. The data were analyzed by t-test and ANCOVA.  

 The research results revealed that students who studied by integrated 

learning management  on creative productive activities in the  topic of garment 

and  dressing in career  and technology subject were higher than those who 

studied by a regular method  at .01 of the level of significant, and desired 

characteristics in working determination of the students were higher 

significantly at the level of .01. 

Keyword : Study the result of learning management of an integrated activity by 

productive 

 

บทนํา 

การจัดประสบการณเรียนรูใหบรรลุตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ผูสอน

ตองรูวัตถุประสงคของวิชาที่สอนอยางชัดเจน วางแผนจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

เหมาะสมใหผูเรียนไดเรียนและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด ดวย   

การใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนรูไดประพฤติปฏิบัติ ลงมือกระทําจริง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดมี

โอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และรับรูโดยผานการรับรูหลายๆ ทาง อาทิ ฟง 

พูด ถาม สัมผัส และทดลองกิจกรรมดวยความทาทาย ชวนคิดชวนทํา มีความยากงาย

สลับซับซอนพอเหมาะกับวัย และความสามารถของผูเรียน การทํากิจกรรมตองเปด

โอกาสใหผูเรียน ไดปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว และควรเปน

กิจกรรมที่ใกลตัวผูเรียน มีความเก่ียวของ มีความหมายโดยตรงตอผูเรียน หรือเนนผูเรียน

เปนสําคัญ (สนอง อินละคอน, 2544 : 2-4) 

การจัดกระบวนการเรียนรูโดยกระบวนการสรางชิ้นงาน เปนกิจกรรมหนึ่งท่ี

ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน มีการฝกปฏิบัติจริง กิจกรรมในขั้นนํา ขั้นสอน            
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ขั้นสรุป  นักเ รียนจะมีความสนุกสนาน  รา เ ริง  แจมใส  เ กิดประสบการณตรง                  

(ละออง จันทร, 2540 : 373) ซึ่งผูวิจัยเองมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การดวยกิจกรรมการสรางชิ้นงาน เปนกระบวนการเรียนรูตามความสามารถ เรียนรูได

อยางมีความสุข จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวย

กิจกรรม การสรางชิ้นงานเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวย        

การสรางช้ินงานเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน

เร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่เรียนรูแบบบูรณาการดวยกิจกรรมการสรางชิ้นงานกับกลุมท่ี

เรียนรูแบบปกติ 

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานความมุงม่ันในการทํางานของ

นักเรียนที่ เ รียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงานเร่ือง เ ส้ือผาและ                       

การแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. การเรียนรูแบบบูรณาการ กิจกรรมดวยการสรางช้ินงานสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. นักเรียนท่ีไดเ รียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงานมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดเรียนรูแบบปกติ 
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3. นักเรียนท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานเรื่องเส้ือผา

และการแตงกายกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดานความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับมาก 

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชวิจัยในคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดภูเก็ต 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดภูเก็ต 

ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงท่ีผูวิจัยเปนผูสอน 2 กลุมและสุมอยางงาย แยก

กลุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 49 คน และเปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน 

จํานวน 49 คน 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสราง

ช้ินงานและการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

3.2 ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย

และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางาน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน 

เร่ืองเสื้อผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในคร้ังนี้ ผู วิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางช้ินงาน 

จํานวน 4 แผน ซึ่งผูวิจัยสรางจากเน้ือหาจากคําอธิบายรายวิชา สาระการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยี เร่ือง เส้ือผาและการแตงกายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี  4 แผน

ใชทดลองกับกลุมทดลอง  

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มี 4 แผน ท่ีใชกับกลุมควบคุม  

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

ตามหลักการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบลูม (Bloom) (พวงรัตน ทวีรัตน, 

2543 : 107-109) โดยวัดความสามารถดานพุทธพิสัย ไดแก ความรู ความจํา        

ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา เปนแบบปรนัย

ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความมุงม่ันในการทํางาน ของ

นักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน เร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย 

เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 
ผลการศึกษา 
 การวิจัยการศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสราง

ชิ้นงาน เรื่องเส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรูแบบบูรณาการ กิจกรรมดวย    

การสรางชิ้นงานสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เ ร่ืองเส้ือผาและ             

การแตงกายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผา

และการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

สมมุติฐานท่ี 1 การเรียนรูแบบบูรณาการ กิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบระหวางคาประสิทธิภาพ E1 คาประสิทธิภาพ E2  กับเกณฑ 

80/80 ท่ี กําหนด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

คาประสิทธิภาพ   N Χ  S.D t p 

คาประสิทธิภาพ  E1   49 17.22 (91.89) 2.89 30.89 .000** 

คาประสิทธิภาพ  E2   49 27.55 (91.84) 1.42 17.57 .000** 

**p <  .01 

จากตาราง 1 พบวา คาประสิทธิภาพ E1 ระหวางเรียน กับคาประสิทธิภาพ E2  

หลังเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยระหวางเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 91.89    

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.89 คาสถิติ t เทากับ 30.89 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 

91.84 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 คาสถิติ t เทากับ 17.57 และพบวา คาประสิทธิภาพ 

E1 กับคาประสิทธิภาพ E2 เปนไปตามเกณฑ 80/80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ตามสมมุติฐานขอ 1 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3            

ท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน กับกลุมท่ีเรียนรูแบบปกติ 

วัตถุประสงค 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เส้ือผาและ    

การแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           

ปที่ 3 ที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน และกลุมที่เรียนรูแบบปกติ 

สมมุติฐานที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรู

ตามปกติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองท่ีจัดการเรียนรูโดยใชการเรียน              

แบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน กับกลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนรูตามปกติ 

ซ่ึงผูวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย

การวิเคราะหความแปรปรวนรวมทางเดียว (one way anova) ปรากฏผลดังตาราง 2 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนหลังเรียน ระหวางกลุมทดลอง           
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ที่จัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานกับกลุม

ควบคุมท่ีจัดการเรียนรูตามปกติ 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

วิธีการจัดการเรียนรู  1552.04 1 1552.04 887.10 .000** 

ความคลาดเคล่ือน  167.96 96 1.75   

รวม  1720.00 98    

* p < .01 

จากตาราง 2 พบวา วิธีการจัดการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชการเรียน         

แบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ

โดยไมตองคํานึงถึงตัวแปรรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ตอนที่ 3 การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางานของ

นักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน สาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีเร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

วัตถุประสงคที่ 3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความมุงมั่นใน                 

การทํางานของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน เร่ืองเส้ือผาและ

การแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

สมมติฐานท่ี 3 นักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสราง

ชิ้นงานเ ร่ืองเ ส้ือผาและการแตงกายกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                         

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับมาก 
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ตาราง 3 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความมุงมั่นในการทํางานของ 

 นักเรียนท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางช้ินงาน สาระการเรียนรู

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกาย 

กลุมตัวอยาง 

(n=49) 

ระดับ     

การแปลผล 

t p 

รายการประเมิน 

x  S.D.    

1. การตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ทํางาน 

 

2.29 

 

.44 

 

มาก 

 

9.93 

 

.000** 

2. การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทน 

 

2.32 

 

.37 

 

มาก 

 

12.42 

 

.000** 

รวม 2.31 .36 มาก 12.52 .000** 

**p < .01 

 จากตาราง 3 พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความมุงมั่นในการทํางาน

ของนักเรียนที่เรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวยการสรางชิ้นงาน สาระการเรียนรู     

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและการแตงกายของนักเรียน ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาในประเด็นการต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางาน และ

การทํางานดวยดวยความเพียรพยายามและอดทน พบวา อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา คุณลักษณะดานความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับ

มาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาในประเด็นยอยก็ พบวา อยูใน

ระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เชนเดียวกัน  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยจากผลการวิจัยที่คนพบ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ตามลําดับ ดังน้ี 

1. ผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน เร่ือง 

เส้ือผาและการแตงกาย จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบบูรณาการ
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กิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนเทากับ 27.55 สูงกวากอนเรียน

ที่มีคาเทากับ 17.22 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่กลาววาการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กิจกรรมดวยการสรางชิ้นงานสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเส้ือผาและ

การแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนทร ฐานะพรรณดร (2553 : 72) ศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน

แบบบูรณาการคําศัพทภาษาไทยคําศัพทภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับ

เด็กปฐมวัย พบวา ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดการสอนแบบบูรณาการ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เชนเดียวกับ ธนทร ฐานะพรรณดร (2553: 94) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1โดยใชการสอน แบบบูรณาการ พบวา 

นักเรียนท่ีได รับการสอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกวากอนเรียน 

เชนเดียวกับ โสภาพรรณ  ชื่นทองคํา (2545 : 274) พบวา นักเรียนกลุมทดลองมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม

ดวยการสรางชิ้นงาน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไดมีการปฏิบัติจริงเปนกลุม ดวยการสรางชิ้นงานดวยตนเอง  

ไดเรียนรูไดลองผิดถูกดวยตนเอง สนุกกับการเรียนรู  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวย    

การสรางช้ินงานเรื่อง เส้ือผาและการแตงกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวาง

กลุมท่ีเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงานกับกลุมที่เรียนตามปกติ 

พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ท่ีกลาววา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ือง เส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรูตามปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีได

ศึกษา ของ อนันต โพธิกุล (2543 : 67) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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ท่ีไดรับการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการกับการสอนตามคูมือครู พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับ 

อรรถวรรณ  นิยะโต (2546 : 68) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

ความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการใชการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับ               

อภิกัญ  เลิศวาสนา (2552 : 113) พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบบูรณาการ กิจกรรม

ดวยการสรางชิ้นงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนรู

ตามปกติ เชนเดียวกับ พรนิภา สมาเอ็ม (2545 : 98) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย             

การสอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กับ       

การสอนตามคูมือครู พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมและความสามารถในการ

คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับ วิไล 

หนูนาค (2547 : 81) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองพ้ืนที่ผิว

และปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมท่ีเรียนแบบบูรณาการโดย

ครูผูสอนคนเดียวกับกลุมที่เรียนตามปกติ พบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลอง

สูงกวากลุมควบคุม ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการดวย

การสรางชิ้นงานเร่ือง เส้ือผาและการแตงกายท่ีพัฒนาขึ้น ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ท้ังดานเน้ือหา ดานการใชภาษา และดาน

กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย กิจกรรมสอดคลองกับวุฒิภาวะและความสามารถ

ของนักเรียน กิจกรรมเร่ิมจากงายไปหายาก มีความตอเนื่องในเนื้อหา เสริมสราง              

ความเขาใจตอชีวิตและทักษะในการทํางาน เนนใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจ

ส่ิงแวดลอมใกลตัว มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เพื่อเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดศึกษาคนควานอกหองเรียน นักเรียนไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมจริง               

จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรมดวย           

การสรางช้ินงาน สงผลใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมปกติ   
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 3. ผลการประเมินความมุงมั่นในการทํางาน ทางการเรียนสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน พบวา มีคุณลักษณะดาน

ความมุงมั่นในการทํางานอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง

ผลการวิจัยคร้ัง น้ี เปนไปตามสมมติฐานขอ  3 และสอดคลองกับงานวิจัยของ                 

สิรินาฏ กางโหลน (2549 : 97) ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบบูรณาการชนิดขาม

กลุมสาระโดยใชแผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเปอยนอยศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการชนิดขามกลุมสาระโดยใชแผนผังความคิด

โดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับสายสุดา  ประยูรสิงห (2552 : 103) ซึ่งผล

การศึกษาพบวา นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางานของนักเรียนอยูในระดับมาก และ

พบวาประโยชนท่ีไดจากการใชแบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสรางชิ้นงาน คือ การได

เสริมสราง   ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสามารถในตนเอง ไดปรับปรุงทักษะเพ่ิม

แรงจูงใจและชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยการศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกิจกรรม ดวยการสราง

ชิ้นงาน เรื่องเส้ือผาและการแตงกาย กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ดวยวิธีการบูรณาการ ทั้งรายวิชาในระดับตาง ๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนรู

ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ   

2.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ในเน้ือหาสาระอ่ืน ในระดับ

มัธยมศึกษา  

3.  ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด และรวมวางแผนการเรียนรู เพ่ือจะ

ไดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน 
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ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใช

เทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีหลากหลาย ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

2.  ควรทําการศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกิจกรรม ดวย             

การสรางช้ินงาน กับกลุมตัวอยางอื่น ๆ เชน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล หรือมีความสัมพันธตอการจัด               

การเรียนรูเร่ืองเส้ือผาและการแตงกายในรูปแบบอื่น ๆ  

 
เอกสารอางอิง 

ธนทร  ฐานะพรรณดร.  (2553).  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดการสอนแบบบูรณาการ

 คําศัพทภาษาไทย คําศัพทภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับ
 เด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

 การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

พรนิภา สมาเอ็ม. ( 2545).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
 ศึกษาและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โดยการสอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบัญญัติ
 การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา 

 การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พวงรัตน  ทวีรัตน.  (2543). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  (พิมพคร้ังท่ี 8 ).  

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

ละออง จันทร.  2540).  การวัดทักษะภาคปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิไล หนูนาค.  (2547).  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการในวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ  

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

120 

สนอง อินละคร.  (2544).  การศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ               

โอเดียนสโตร. 

สายสุดา ประยูรสิงห. (2552). ผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชบทเรียน
 สําเร็จรูป เร่ือง TRAVE วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (อ 33101) ชั้นมัธยมศึกษา
 ปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

 พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

โสภาพรรณ ชื่นทองคํา.  (2545).  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตร

และการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

สิรินาฎ กางโหลน. (2549). การพัฒนาแผนการเรียนรูแบบบูรณาการชนิดขาม
กลุมสาระ โดยใชแผนผังความคิด ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเปอย
นอยศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2.  วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏมหาสารคาม. 

สิริพัธร เจษฎาวิโรจน.  (2548).  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  

กรุงเทพฯ : บุคพอยท. 

อภิกัญ เลิศวาสนา.  ( 2552).  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่

เนนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อนันต  โพธิกุล .  (2543 ) .  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและ
ความสามารถในการแก โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเ รียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับ การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการกับ                    
การสอนตามคูมือครู .  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา                   

การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

121 

อรรถวรรณ นิยะโต. (2546). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความ
รับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมโดยใชการสอนแบบบูรณาการกับ
การสอนตามคู มือครู .  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา              

การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 ปกหน้า 4 สี
	2 ปกหน้าใน
	3 สารบัญ
	4 เนื้อหา
	5 บทวิจารณ์หนังสือ
	6 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
	7 ใบบอกรับเป็นสมาชิก

