
 

 บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

  จากแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้

มุ่งเน้นความสําคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความ

รับผิดชอบต่อสังคม เ พ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้ เรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ ให้ความสําคัญต่อความรู้เก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์  ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 

ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้งความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย 

และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้

และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์เรื่องการจัดการ 

การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 

ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และ

ทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 จากแนวทางดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545         

ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน  

การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี. 

2542 : 5) จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ที่ผ่านมาพบว่าแนว

ทางการพัฒนาในสังคมไทยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาใน การพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษ ที่ 21  

เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางในอนาคต ที่มีความเหมาะสม

ชัดเจน  ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานศึกษา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพ่ือ

นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็ก

และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จําเป็น

สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต  
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 ดังน้ันหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดสาระมาตรฐานการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระ 

ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ โดยที่ กลุ่มสาระการสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มวิชาหน่ึงใน 8 กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นกลุ่ม

วิชาที่มีความสําคัญย่ิงต่อผู้เรียน เน่ืองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือ

ช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ 

คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม (กรมวิชาการ. 2551:114)   

            การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงวิชาหน่ึงเข้ากับวิชาอื่นๆ ในการสอน  

เช่น การเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์และภาษาไทย  การเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์กับ

สังคมศาสตร์การเชื่อมโยงวิชาศิลปะและภาษาไทย  เหตุผลที่สนับสนุนการเชื่อมโยงวิชาต่าง ๆ เข้า

ด้วยกันในการสอน (สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 2540 : 6) มีดังต่อไปนี้ 

   1. สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้จํากัดว่าจะเก่ียวข้องกับสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงโดย 

เฉพาะเราจําเป็นจะต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลาย ๆ  สาขาวิชามาร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนรู้

เน้ือหาวิชาต่าง ๆ  ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

และความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ  เหล่าน้ันกับชีวิตจริง 

   2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายช่วยให้นักเรียนมีความ

เข้าใจในวิชาอื่นดีขึ้น 

   3. ช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  (Transfer of Learning) การจัดการเรียน 

การสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้  และในทางกลับกันก็

จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้  ทําให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่ง

ที่ตนเรียนมีประโยชน์หรือนําไปใช้จริงได้ 

   4. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีประโยชน์ในการขจัดความ

ซ้ําซ้อนของเน้ือหาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

   5. การเรียนการสอนแบบบูรณาการสามารถตอบสนองต่อความสามารถของผู้เรียน

ซึ่งมีหลายด้านซึ่งรวมเรียกว่า “พหุปัญญา” (Multiple Intelligence) และตอบสนองความสามารถที่

จะแสดงออกและตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 

   6. กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้ในหลักสูตรแบบบูรณาการสอดคล้องกับทฤษฎี

สร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
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  สัมภาษณ์  คําผุย (2544 : 1)  ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้

ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูณราการตรงกับภาษาอังกฤษว่า Integration หมายถึง การนําความรู้

สาขาวิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสมผสานหรือการผสมผสานกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเพ่ือให้

ผู้เรียนผสมผสานความรู้ประสบการณ์ จนสามารถนําไปใช้ในวิถีชีวิตได้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการจะเน้นองค์รวมของเน้ือหามากกว่าความรู้แต่ละรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการจัดการ

เรียนรู้จะเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนมากกว่าครูเป็นผู้ป้อนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิเศษ  ชิณวงศ์  

(2544 : 23)  ที่ได้ให้ความหมายของ  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีการเชื่อมโยงและผสมผสาน

กระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสร้างคุณธรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของ

ผู้เรียนให้นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการจึงเป็น กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง หลักการ และพฤติกรรมที่

สามารถเชื่อมโยงชีวิตของคนได้อย่างสมบูรณ์และสมดุลในทุกๆด้าน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสภาพชีวิตจริงและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ อรัญญา  

สุธาสิโนเบล (2545 : 20)   

    ในปัจจุบันครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แต่ครูส่วนใหญ่ยังนิยม

ใช้ตําราเรียนเป็นหลัก วิธีสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่

สามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเอกัตภาพของตน 

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใด เมื่อใดก็ได้ตามความพอใจของผู้เรียน 

นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อยและได้ทราบผลการเรียนของตนทุกขั้นตอน  

บทเรียนสําเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน ได้เรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหลาย ๆ กรอบ แต่ละกรอบจะมีเน้ือหาที่ 

เรียบเรียงไว้มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามลําดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 76)  

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะคร้อ(มิตรภาพ4)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงได้เล็งเห็นความจําเป็นในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตสํานึกใน  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ

ระหว่างกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังเป็นการช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้

กระตือรือร้นและมีความสนุกสนานกับการเรียน ซึ่งจะช่วยทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่หวัง และพัฒนา

สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ รวมทั้งได้ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อจัดการเรียนการสอนต่อไป   
  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 

80/80 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้  

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง 

สิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต

ของการวิจัยไว้ดังน้ี 

            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

               1.1 ประชากร  

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

ตะคร้อ(มิตรภาพ 4) อําเภอคง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
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ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 9 คน (รายงานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4). 2555 : 17) 

  1. 2  กลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี  คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

การศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4) อําเภอคง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จํานวน 1 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 9 คน (รายงาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4). 2555 : 17) ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดย

ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non probability sampling) เน่ืองจากในการดําเนินการวิจัย ไม่สามารถ

ที่จะสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ เพราะมีข้อจํากัดคือ จํานวนนักเรียนน้อยและมีนักเรียนเพียงห้องเดียวเท่าน้ัน 

(อนุวัติ คูณแก้ว. 2555: 101) และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 

sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนห้องที่ผู้วิจัยสอนเอง จึงสะดวกและง่ายต่อการทดลองและการรวบรวม

ข้อมูล (อนุวัติ คูณแก้ว. 2555: 102) 
 

           2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

     เน้ือหา สาระในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ     

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจํานวน 5 ชุด ดังน้ี 

 ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร ์

 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

 ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง รู้จักทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

 ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มในทอ้งถิ่น 

 

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

                3.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ 

           3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ      

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

     3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีจํานวน 13 ข้อ  
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 4. ระยะเวลาในการวิจัย 

    ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ี จํานวน 18 ชั่วโมง ใช้ทดลองในภาคเรียนที่ 2             

ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556  โดยใช้สอนในรายวิชา

เพ่ิมเติมและในชั่วโมงซ่อมเสริม 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 

 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อได้เรียนรู้เน้ือหา เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากชุด

กิจกรรมแบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้   

 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ชุดกิจกรรมแบบ

บูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถนําไปบูรณาการการสอนร่วมกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้    

 3. โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ สามารถนําข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย 
 

   เน่ืองจากในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดข้อตกลงเบ้ืองต้นไว้ดังน้ี การวิจัยครั้งน้ี เพศ  

ความแตกต่างทางด้านพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา การฝึกฝนตนเองนอกตาราง

เรียน และสภาพแวดล้อมของนักเรียน ไม่เป็นเป็นตัวแปรที่นํามาศึกษา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง เอกสารที่ผู้วิจัยพัฒนาที่มีลักษณะเป็น

รูปเล่ม มีภาพประกอบเป็นภาพสี พัฒนาข้ึนโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาสาระสําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระ        

การเรียนรู้หลัก และบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จํานวน 5 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย  
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1.1 ชื่อชุดกิจกรรม  

1.2 คํานํา 

1.3 สารบัญ  

1.4 คําชี้แจงสําหรับครู 

1.5 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 

1.6 จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.7 ใบความรู้   

1.8 ใบกิจกรรมพร้อมเฉลย 

1.9 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมเฉลย  
 

  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

เน้ือหาสาระเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีการบูรณาการกิจกรรม

การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป็นกลุ่มสาระหลัก ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่  

 ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร ์

 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

 ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง รู้จักทรพัยากรทางธรรมชาต ิ

 ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มในทอ้งถิ่น 
 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แบบครูผู้สอนคนเดียว หรือ แบบสอดแทรก (Infusion Instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้โดย

ครูผู้สอนจะสอดแทรกเนื้อหาสาระอื่นๆ ให้เข้ากับหัวข้อเรื่องหรือสาระท่ีกําหนดขึ้นมา  ทําให้ผู้เรียนได้

ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากเน้ือหาสาระท่ีกําหนด โดยบูรณาการ

กิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระ

หลัก และบูรณาการร่วมกับ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุข

ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  โดยยึดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางดังน้ี 
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    1) ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือกระทํา กล่สวคือ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การเรียนรู้ทั้งทางกิริยาอาการความคิด ความรู้สึกที่ครอบคลุมด้านหลักๆ ของนักเรียน 

    2) สาระของกิจกรรมต้องสอดคล้องกับชีวิตและสังคม ภูมิหลังของนักเรียนเพ่ือให้

นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้          
 

4. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ      

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 

80/80 หมายถึง  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ที่กําหนด ได้คะแนนเฉล่ียไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

  80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  ซึ่งได้จากร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมด ที่ทําได้ระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ประกอบด้วย คะแนนด้านความรู้ที่ได้จากการทําแบบฝึกหัด 150 คะแนน และแบบทดสอบย่อยท้าย

ชุดกิจกรรม รวม 50 คะแนน  รวม 200 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม(200 คะแนน) คิดเป็น   

ร้อยละ 80 

  80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ได้จากค่าร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ 

30  คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม(30 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ  80    

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมแบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแบบทดสอบ

ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ   

 5. ความพึงพอใจ หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมแบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ซึ่งวัดโดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท 

จํานวน  13  ข้อ จําแนกตามด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อ

และอุปกรณ์ การเรียน และด้านการวัดผลและประเมินผล 

 

 


