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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

 

 แนวทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ความสําคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด 

ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มีความ

สมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความสําคัญต่อความรู้เก่ียวกับตนเอง และ

ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้งความรู้เก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้

ความเข้าใจและ ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา  

ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา  

เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอย่าง

มีความสุข 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ           

จัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

(มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญ    

ทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

ซึ่งเรื่องหน่ึงที่กําหนดให้ดําเนินการ คือ เรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

อย่างมีความสุข (มาตรา 23) ทั้งน้ีการจัดกระบวนการเรียน ให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็นทําเป็น รวมท้ังปลูกฝัง

ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือ กับบิดา 
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มารดา  ผู้ ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เ พ่ือร่ วม กันพัฒนาผู้ เ รี ยน  ตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 17)  

 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 

นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาเน่ืองจากสภาพสังคม     

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คน  

ในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นเดียวกัน เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของ    

สารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ สนับสุนนหรือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ ดี เก่ง มีสุข  

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ในการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านผู้เรยีน 7 มาตรฐาน ได้แก่  

  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

  มาตรฐานที่  4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดสั ง เคราะห์ 

มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  

  มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร  

  มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาเองต่อเน่ือง 

  มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต จะเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึง ที่จะช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยการมีหลักสูตรที่

เหมาะสม 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มี

จุดประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น เป็นคนดี มีปัญญา มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของ

ความเป็นไทย มีความสมบูรณ์สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ มีความรู้คู่

คุณธรรม มีคุณธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข โดยการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการศึกษาทุกรูปแบบ ความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน ทางการศึกษา การสร้างเอกภาพของชาติ ความพอดีระหว่างความเป็นไทย และ

ความเป็นสากลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กรมวิชาการ. 2546 : 9) โดยทําการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ จากส่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ที่มีช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและ 

การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจ

ถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและ

ผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ใน

การดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มี

ความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเอง      

กับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยม 

ที่เหมาะสมโดยได้กําหนดสาระต่างๆไว้ (กรมวิชาการ. 2544:114) ดังน้ันสถานศึกษาสามารถจัดสาระ

การเรียนรู้ ที่เก่ียวกับบริบทสภาพแวดล้อมเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาให้นักเรียนได้เรียน โดยมุ่งเน้น

การปลูกฝังทัศนคติ การเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยม และ

เข้าใจถึงทรัพยากรในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ในการจัดทํา 

หลักสูตรสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ลงวันที่ 27 มกราคม 2546 เพ่ือให้

สถานศึกษา นํารายละเอียดเป็นแนวเทียบเคียง ตรวจสอบ หรือปรับใช้เป็นสาระการเรียนรู้รายปี หรือ

รายภาคของหลักสูตรสถานศึกษา ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 โดยยืดหยุ่นตามธรรมชาติของแต่ละ

สาระการเรียนรู้ ประมาณร้อนละ 30 ในช่วงที่เก่ียวกับปัญหาในชุมชนสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             หลักสูตรเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างย่ิงของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา                

ประเภทใด และระดับใดจะขาดหลักสูตรไม่ได้ เพราะหลักสูตรจะเป็นโครงร่างกําหนดไว้ว่าจะให้ผู้เรียน

ได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม หลักสูตรเป็นแนวทางที่จะสร้าง

ความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่รวมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ

เข้าด้วยกัน ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่คัดเลือกมาจากหลายสาขาวิชา   แล้วจัดเป็น

กลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ เป็นการบูรณาการเน้ือหาเข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์สัมพันธ์และต่อเน่ืองอันมีคุณค่าต่อการดํารงชีวิต ผู้ศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า หลักสูตร

บูรณาการเป็นรูปแบบการจัดหลักสูตรที่หลอมรวมเน้ือหาประสบการณ์ต่าง ๆ จากหลายสาขาวิชามา

จัดเป็นหมวดหมู่ของประสบการณ์ โดยบูรณาการเน้ือหา เข้าด้วยกันโดยอาศัยประเด็นหรือปัญหา

บางอย่างเป็นแกน แล้วหลอมทุกสาระวิชาที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกัน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่

ต่อเน่ืองและมีคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต ซึ่งรูปแบบการบูรณาการได้แก่ 1) การบูรณาการภายในหมวด

วิชา 2) การบูรณาการภายในหัวข้อหรือโครงการ และ 3)การบูรณาการโดยการผสมผสานปัญหาและ

ความต้องการของผู้เรียนและสังคม (ชวลิต ชูกําแพง. 2555 : 20) ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

และพเยาว์ ยินดีสุข (2557)  ได้สรุปไว้ว่าหลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานสาระต้ังแต่

สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสองกลุ่มวิชาขึ้นไป หรือกลุ่มสาระเดียวกัน โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้
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ภายใต้หัวเร่ือง (Theme) อย่างสมดุลและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง หัวเรื่องเป็นจุดรวมหรือจุดกลางที่ต้อง

นําเน้ือหาที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจได้มาจากสาขาต่างๆ ในวิชาเดียวกันหรือได้มาจากหลากหลายศาสตร์  

หรือวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องโดยใช้เครือข่ายความคิด  (Web)  ดังน้ันการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการจึงมีความสําคัญย่ิงเน่ืองจากความจําเป็นที่ต้องบูรณาการหลักสูตร เน่ืองจาก 

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่ทุกคนมีสิทธิ

เท่ากันในการแสวงหาพ่ึงพิงผู้สอนน้อยลง  ผู้สอนจึงจําเป็นจะต้องเลือกเฉพาะสาระท่ีสําคัญและจําเป็น

ต่อการดํารงชีวิตที่ผู้เรียนต้องการโดยใช้เวลาเท่าเดิม ต้องยอมรับว่ายังไม่มีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชา

เดียวที่จะสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ การเช่ือมโยงเน้ือหาวิชาต่างๆ ที่

ใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกันจะช่วยลดความซ้ําซ้อนของเน้ือหา ลดระยะเวลาเรียน ลดภาระงานผู้สอน

ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายมากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ใช้ความรู้ 

ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม (มนตรี วงษ์สะพาน. 2554 : 16) 

 จากความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพร 

ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ 

ในการดํารงชีวิตประจําวัน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้ นอกจากน้ียังเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

 1. เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ 80/80 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน          

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ  

เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

 นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยน้ีมีความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาดังน้ี 

 1. ได้หลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   

ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  

2. ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ  

 3. เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระอ่ืนๆ สําหรับผู้มีส่วน

เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 

            

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

              ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่  

              1.1 ประชากรผู้ให้ข้อมูลการสํารวจความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 

จํานวน 104 ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 60 คน ปราชญ์ชุมชนและคณะกรรมการ

สถานศึกษา จํานวน 38 คน และครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 6 คน 

      กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการสํารวจความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 

จากโรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) จํานวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 9 คน 

ปราชญ์ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 20 คน และครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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จํานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี

ความสอดคล้องตามประเด็นความจุดมุ่งหมายของเร่ืองวิจัย (สิน พันธ์ุพินิจ  2547. 129) 

       1.2 ประชากรผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร จํานวน 105 คน ได้แก่ 

ศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) และครูในกลุ่มโรงเรียนบริบท

เดียวกัน จํานวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 20 คน และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 60 คน 

           กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร จํานวน 20 คน 

ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน  ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) และครูในกลุ่ม

โรงเรียนบริบทเดียวกันที่มีความรู้ด้านสมุนไพร จํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน      

5 คน และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสอดคล้องตามประเด็นความจุดมุ่งหมายของเร่ืองวิจัย 

(สิน พันธ์ุพินิจ  2547. 129) 

      1.3 ประชากรผู้เช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร จํานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน

การวิจัย ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมาย      

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สิน พันธ์ุพินิจ  2547. 129) 

         กลุ่มตัวอย่างผู้เช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร จํานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ

ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมาย      

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สิน พันธ์ุพินิจ  2547. 129) 

  1.4 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษานําร่อง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

ชุมชนบ้านวัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ภาคเรียนที่ 1     

ปีการศึกษา 2556   

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานําร่อง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

ชุมชนบ้านวัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ภาคเรียนที่ 1     

ปีการศึกษา 2556  จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) (สิน พันธ์ุพินิจ  2547. 129) 

 1.5 ประชากรในการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) และโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

         กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 5 คน และโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 

1 ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 17 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รวมนักเรียนที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น จํานวน 22 คน ได้มาโดย

การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สิน พันธ์ุพินิจ  2547. 129) 
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         2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 6 ได้บูรณาการเน้ือหาและกิจกรรม 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การศิลปะ  

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

โดยที่การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแกนหลักและเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้กับ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้อีก 7 กลุ่มสาระ 

  ขอบเขตของเน้ือหาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพร 

ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 2 แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 

               หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ฉันคือพืชสมุนไพร 

               หน่วยการเรียนรู้ที่  2  พืชสมุนไพรรักษาโรค 

               หน่วยการเรียนรู้ที่  3  พืชสมุนไพรในวัดเทพาลัย 

                          หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 

                          หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การอนุรักษ์พืชสมุนไพร 

ขอบเขตด้านเวลา 
 

      การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดเวลาในการดําเนินงานการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2556 โดยใช้เวลา 18 ช่ัวโมง (รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ (The Development of Integrated Curriculum)

หมายถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบในการสร้างและ

พัฒนาหลักสูตร มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

               1.1 เป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือการบูรณาการ

ภายนอกกลุ่มสาระการเรียน คือ การสร้างหัวเรื่อง (Theme) หรือหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) 

ขึ้นมาแล้วนําเน้ือหาสาระจากรายวิชาต่าง ๆ มาเช่ือมโยงสัมพันธ์กับหัวเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้น้ัน ๆ 

               1.2 เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ โดยนําเนื้อหาวิชาหนึ่งมาเสริมกับอีกวิชา

หนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดเจตคติและการกระทําที่เหมาะสมกับความต้องการและความ

สนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการดํารงชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน 

  1.3 ระดับการบูรณาการเป็นแบบ Webbed กล่าวคือเป็นรูปแบบการบูรณาการระหว่าง

วิชาหลายวิชา มีลักษณะเป็นการกําหนดหัวข้อเรื่อง (theme) ขึ้นมา แล้วเช่ือมโยงไปสู่วิชาต่างๆว่ามี

ประเด็นหรือเน้ือหาสาระใดที่เห็น ว่ามีความสัมพันธ์กัน คล้ายคลึงกัน หรือต่อเน่ืองกัน ที่จะสามารถ 

นํามาจัดรวมเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกัน เพ่ือที่จะได้สอนรวมกันไปอย่างกลมกลืนได้ ในการบูรณาการ

รูปแบบน้ีจะบูรณาการก่ีวิชาก็ได้ขึ้นอยู่กับประเด็นเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอด หรือทักษะ ส่วนเน้ือหา

สาระใดของวิชาใดไม่สามารถนํามาบูรณาการกันได้ก็ให้สอนตามปกติ ข้อดีคือมีแรงจูงใจให้นักเรียน

ช่วยเหลือกันเองให้มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างความคิด ข้อเสียคือเน้ือเรื่องต้องถูกเลือกมาอย่าง

พิถีพิถันมากเพ่ือให้มีความหมายกับตัวผู้เรียนและสอดคล้องกับเน้ือหาของวิชาต่างๆ ในขณะเดียวกัน 

 2. หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง หลักสูตรเร่ืองพืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นการนําเน้ือหาสาระท่ี

มีความหมายเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันและจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดเน้ือหาสาระตามรูปแบบการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆท่ีมีการบูรณาการ

กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานสอดแทรกระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพร โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น

กลุ่มสาระแกนหลักและบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนอีก 7 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ

ภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้เรียนตามสภาพและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้       

มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และบรรลุเป้าหมายของ

การศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม โดยมีแผนผังหลักสูตร ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 โครงสร้างหลักสตูรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

              ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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3. วิ ธีการสร้างหลักสูตรบูรณาการ  หมายถึง  การบ ูรณาการแบบสหว ิทยาการ 

(Interdisciplinary) หรือการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ การสร้างหัวเรื่อง 

(Theme) หรือหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) ขึ้นมาแล้วนําเน้ือหาสาระจากรายวิชาต่าง ๆ มา

เช่ือมโยงสัมพันธ์กับหัวเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้น้ัน ๆ โดยยึดหลักการสร้างตามแนวทางของทาบา 

              ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สํารวจให้ทราบความต้องการและความจําเป็น ต่าง ๆ ของ

สังคม 

   ขั้นที่ 2 การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 เป็นหลัก 

   ขั้นที่ 3 คัดเลือกเน้ือหาวิชาความรู้ที่ต้องการนํามาสอน เพ่ือให้มีความรู้ตรงกับความ

ต้องการและความจําเป็นของสังคม โดยพยายามคัดเลือกให้เรียนเฉพาะที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาที่ต้ังไว้ในขั้นตอนที่ 2 

   ขั้นที่ 4 การจัดรวบรวมเน้ือหาสาระ จัดระเบียบ จัดลําดับ แก้ไขเนื้อหาวิชาความรู้ที่

คัดเลือกมาได้ในขั้นตอนที่ 3 

   ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างเน้ือหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

และที่ตรงกับวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว 

   ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้เลือกแล้ว จัดระเบียบ จัดลําดับแก้ไขปรับปรุง

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นํามาเสริมเน้ือหาความรู้ 

  ขั้นที่ 7 กําหนดว่ามีเน้ือหาวิชาหรือประสบการณ์อะไรบ้างที่จะต้องประเมินผลว่าได้มีการ

เรียนรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่เพียงใด จะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร และมีอะไรที่ จะนํามา

ช่วยในการประเมินบ้าง 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปได้ดังภาพ 1.2  
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ขั้นตอนท่ี 1 

การศึกษาและสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 

สํารวจความต้องการและคิดเห็น 

- ปราชญ์ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา 

- ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

- ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

- สร้างและการยกร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

- ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร (หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา   

   เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผล)   

- ตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ 

- ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- การศึกษานําร่องโดยการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (1:1),(1:9),(1:30) 

- ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 22 คน 

ขั้นตอนท่ี 2 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 

ขั้นตอนท่ี 3 

การนําหลักสูตรไปทดลองใช้ 

หลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 4 

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

- กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตร  

- วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประเมิน  

- ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

การพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

สําหรบันักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 

ภาพท่ี 1.2 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

              สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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         5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ ในด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร และผู้ที่มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาสาระด้านการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา นักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ ครูชํานาญการพิเศษและครูเช่ียวชาญ ระดับประถมศึกษา 

ปราชญ์ชุมชนด้านพืชสมุนไพร 
 

   6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ     

วัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรู้ด้วยหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 30 ข้อ   
 

 7. เกณฑ์การตัดสินประสิทธิภาพของหลักสูตรทั้งในระหว่างการเรียนการสอนและสิ้นสุด 

การเรียนการสอน ใช้เกณฑ์ 80/80 โดยที่ 

  80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 80 คะแนนจากผลการประเมินใบงานของนักเรียนใน

ระหว่างการเรียนการสอนรวมทั้งคะแนนจากการทดสอบในแต่ละหน่วย 

  80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 80 คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลงาน

สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการเรียนการสอน 
 

            8. นักเรียน หมายถึง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) 

จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 5 คน และโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 17 คน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น จํานวน 22 คน  
 

             9. ทักษะการปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการในการทํางานและผลงานเน่ืองมาจากการกระทํา

จากการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้มาจากการปฏิบัติตามสภาพจริง 
 

  10. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกของนักเรียนในด้านดีที่มีต่อการสอนด้วยหลักสูตร

บูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
 

 

 


