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บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความ 
เป็นพลเมืองไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) สร้างและ
ทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) ประเมินหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล
ในการสร้างหลักสูตรบูรณาการ 2) สร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ และ 3) ประเมินหลักสูตรบูรณา
การ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรบูรณาการ 2) แบบตรวจสอบรายการ 
พฤติกรรมของนักเรียนท้ายหน่วยการเรียนรู้ 3) แบบวัดความเป็นพลเมืองไทย 4) แบบสัมภาษณ์การใช้
หลักสูตรบูรณาการ 
  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนภายใต้การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร่วมแสดงความคิดเห็น เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน และไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ผ่านการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่น  
 2. หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย มีลักษณะการบูรณาการ แบบพหุ
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สาขาวิชา (multidisciplinary integration) ในรูปแบบ Webbed โดยใช้ความเป็นพลเมืองไทย มาเป็น
แกนในการบูรณาการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชา 
เพ่ิมเติม ได้แก่ กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และรายวิชา
เพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง และใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)
หลักสูตรบูรณาการมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของหลักสูตรบูรณาการ 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
บูรณาการ 3) โครงสร้างเนื้อหา 4) เวลาเรียน 5) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 6) สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 7) 
แนวทางในการวัดและประเมินผล 8) ค าอธิบายรายวิชา และ 9) แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรบูรณาการ พบว่า หลักสูตรบูรณาการมีประสิทธิภาพ 82.70/81.25 และผลการประเมิน
ประสิทธิผล พบว่า กลุ่มที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. การประเมินหลักสูตรบูรณาการ พบว่า หลักสูตรบูรณาการมีความเหมาะสมสอดคล้อง 
กับบริบทของผู้เรียน เกิดประโยชน์กับผู้เรียน โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ สามารถท าให้
ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีได้วางไว้ และสามารถน าไปใช้ไดก้ับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : หลักสูตรบูรณาการ , ความเป็นพลเมืองไทย , การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
 
Abstract 
 The objectives were 1) to study information about creating an integrated 
curriculum to reinforce Thai citizenship For Students in Prathom suksa 6 , Schools under 
Bangkok Metropolitan Administration 2) to create and try out integrated curriculum to 
reinforce Thai citizenship for students in Prathom Suksa 6 , Schools under Bangkok 
Metropolitan Administration 3) to evaluate integrated curriculum to reinforce Thai 
citizenship for students in Prathom Suksa 6 , Schools under Bangkok Metropolitan 
Administration. The three steps of Research 1) study information about creating an 
integrated curriculum 2) create and try out integrated curriculum and 3) evaluate 
integrated curriculum The instruments were 1) an evaluation form for integrated learning 
unit 2) an item checklist student behavior at the end of the unit 3) a test on the Thai 
citizenship 4) Interview form for integrated curriculum. 
The results of the research showed that 
 1. The integrated curriculum is a program that encourages students to participate 
in responsible in one's own role, share opinions, respect the opinions of others, respect 
rules and regulations for coexistence. And do not use violence to solve problems by 
connecting knowledge and experience Through solving problems that occur in the local 
community. 
 2. integrated curriculum to reinforce Thai citizenship with integrated 
characteristics Multidisciplinary program (Multidisciplinary integration) in the form of 
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Webbed using Thai citizenship as a core to integrate with the indicators in the learning 
department, 7 learning departments and 1 additional subject, namely social studies, 
religion and culture, Thai, Math, Science, Career and Technology, Health and Physical 
Education, Arts, and additional subject Citizenship. And using project-based learning 
management (Project-based Learning: PBL) the integrated curriculum consists of 1) the 
principles of the integrated curriculum 2) the objectives of the integrated curriculum 3) 
the content structure 4) study time 5) the learning management guidelines 6) the media 
Learning Resources 7) Guidelines for measurement and evaluation 8) Course description 
and 9) Learning management plan. The results of the quality evaluation of the integrated 
curriculum found that the integrated curriculum was more efficient 82.70 / 81.25 and the 
effectiveness of the integrated curriculum was higher than those learning by the basic 
education curriculum 2008. (Revised version 2017) with statistical significance at the level 
of .05 
 3. The evaluation of the integrated curriculum found that the integrated 
curriculum was appropriate in accordance with the learner's context. Benefit the 
students of the local community school And the nation Able to enable students to 
achieve their goals And can be used with Schools under Bangkok Metropolitan 
Administration 
 
บทน า 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ในพุทธศักราช 2475 การสร้างความตระหนักในบทบาทของความเป็นพลเมืองที่มีต่อประเทศชาติ 
ยังขาดพลังและความต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาพบว่าประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขาดทักษะการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับโลก (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. 2555 : 7) ขาดทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย 
มองว่าการเมืองเป็นเรื่องท่ีไกลตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการสร้าง
พลเมืองไทย (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์. 2551 : 1) ด้วยเหตุนี้จึงต้องพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ทักษะ และเจต
คติของความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้คนไทยมีจิตส านึก
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดการศึกษาท่ียึดหลักว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้
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เหมือนกันทั้งประเทศ เป็นการจัดการศึกษาที่รวมศูนย์อ านาจไว้ส่วนกลาง ละเลยความเป็นชุมชนที่มีความ
แตกต่างกันในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือรักษา ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ จึงท าให้ชุมชนอ่อนแอ และไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
(ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. 2555 : 20) การจัดการเรียนการสอนเน้นวิชาความรู้มากกว่าทักษะทางสังคม 
สอนให้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของครูผู้สอน ขาดการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร
การศึกษาจึงไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
(ชัยอนันต์  สมุทวณิช. 2557 : 1)  
    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลโลกตาม
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7) เพ่ือน าเสนอแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการศึกษาไทยตามแนวทางที่สอดคล้องกับวาระส าคัญในระดับโลก ซึ่ง
แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลกของประเทศไทย มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 1) ความรู้
ความเข้าใจ (Knowledge) ประกอบด้วย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบ สันติภาพและความ
ขัดแย้ง ความเสมอภาค การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 2).การรู้เท่าทัน(Literacy).ประกอบด้วย 
กฎหมาย การเมือง สิ่งแวดล้อมและนิเวศ เศรษฐกิจและการเงิน และความเป็นพลเมือง.3) ทักษะ (Skill) 
ประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ทักษะด้านข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี  ความสามารถด้านภาษา การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอจุดยืน 
การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต.4).เจตคติ.และ
ค่านิยม  (Attitudes and Values).ประกอบด้วย มีความรู้สึกในการเป็นพหุพลเมือง.ยึดมั่นต่อความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมกันทางสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความตื่นตัวและมีความอยากรู้ในการ
ค้นคว้าหาข้อมูล คุณค่าและเคารพในความ แตกต่าง มีจิตสาธารณะ รู้อัตลักษณ์และการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ มีทัศนคติทางบวกต่อโลก และปฏิบัติดีต่อบุคคลต่าง
วัฒนธรรม โดยใช้การจัดหลักสูตรที่มีการขยายประสบการณ์จากเรื่องที่ใกล้ตัวไปยังเรื่องที่ไกลตัวให้
สอดคล้องกับวุฒิภาวะและระดับชั้นของผู้เรียน และจัดหลักสูตรแบบบูรณาการที่ใช้เนื้อหาสาระจาก
รายวิชาที่หลากหลาย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ. 2561 : 53)  
 หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็นการหลอมรวมเนื้อหาหรือประสบการณ์ ที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  โดยเน้นความรู้ในลักษณะแบบองค์รวม 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ กระตุ้นผู้เรียนให้มีความรู้ลึก รู้กว้าง และมีทัศนะกว้างไกลสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยผสานความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ และเจตคติ  ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา มี
วินัยในตนเอง การเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน โดยค านึงถึงความคิดเห็น และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือให้
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีคุณภาพมากขึ้น ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เป็นไปตามเป้าหม้ายที่
วางไว้ควรบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการบูรณาการหลักสูตร (ยุวธิดา ค าปวน. 2561 : 31) 
 การจัดการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการจัดการ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตั้งค าถามน าไปสู่การก าหนดปัญหา แสวงหาความรู้ ออกแบบ วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติและสรุปผลการด าเนินงานงาน พร้อมทั้งการเผยแพร่น าเสนอผลที่ได้จากการท าโครงงาน โดยครู
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เป็นผู้สนับสนุนด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม ชี้แนะ เพ่ือให้
ผู้เรียน รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถตั้งค าถามและค้นคว้าหาค าตอบ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และน่าเชื่อถือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ และแสดงความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพ่ือทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
ของผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา และสามารถน าเสนอผลงานให้แก่ผู้ชมสาธารณะ ทั้งในรูปแบบตัวบุคคล
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว. 2557 : 15) เพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ในขั้นการประเมินผลใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนได้สะท้อนถึงความส าเร็จขอโครงงาน
ในแต่ละข้ันตอนผ่านการประเมินด้วยตนเอง  
 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลที่ใช้วิธีการหลากหลายในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่เกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนประเมินตนเองตลอดเวลาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้มีระดับคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผ่านการลงมือปฏิบัติที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นการสะท้อนกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง บ่งบอก
ถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้มากกว่าการดูปริมาณของความบกพร่อง ให้ความส าคัญของปัจเจกบุคคล
มากกว่าน ามาเปรียบเทียบระหว่างกัน ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (กิตติ 
กิตติศัพท์. 2547:13). ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนฐานของผู้เรียนและสอดคล้องกับชีวิต.ประจ าวันของผู้เรียน
มากที่สุด 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขต และจะอยู่ภายใต้นโยบาย
และการก ากับดูแลของส านักการศึกษา ในการบริหารจัดการระดับโรงเรียนกรุงเทพมหานคร นักเรียนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ตามล าดับ ทางด้านสถานภาพครอบครัว ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดาและอาศัยอยู่กับญาติ เนื่องจากผู้ปกครองแยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ โดย
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ของ
นักเรียน ลักษณะอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน 
รายได้โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็น บ้านเช่า / ห้องเช่า ลักษณะ
ของชุมชนที่นักเรียนพักอาศัยเป็นชุมชนแออัด .ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ .ที่เสื่อมโทรม.ไม่ถูก
สุขลักษณะ สภาพแวดล้อมทางสังคมเอ้ือต่อการเกิดอาชญากรรม ความรุนแรง และเพศ (ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร. 2560 : 15) 
 ความเป็นพลเมืองไทยที่ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งผลให้การพัฒนาความเป็นพลเมืองของประชาชนในประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ สิ่งที่
สามารถพัฒนาความเป็นพลเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ “การจัดการศึกษา” โดยเริ่มจากการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้ม ี“ความเป็นพลเมืองไทย” ที่มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ  โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และโลก ให้ผู้เรียนได้
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา จึงต้องร่วมกันแก้ปัญหา และสามารถชักจูง โน้มน้าว ให้ผู้อ่ืน
มาร่วมแก้ไขปัญหาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน สังคม และโลก โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้คลอบคลุมทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และให้ผู้เรียนได้



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

386 

 

ผสานความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Learning) ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในเรื่องที่ตนเองสนใจน าไปสู่การ
ก าหนดปัญหา ค้นคว้าข้อมูล ออกแบบวางแผน  และปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง มีวินัยในตนเอง และมีการประเมินผลที่
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน โดยผู้วิจัยได้เลือก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่วิจัย พบว่ามีบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ที่ควรส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย ด้วยเหตุที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1..เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรบูรณาการ .เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2..เพ่ือสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย.ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3..เพ่ือประเมินหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย.ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560 : 5). มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ 
ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ความเป็นพลเมืองไทย คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบง าของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
เคารพสิทธิของผู้อ่ืนโดยไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ยอมรับในความต่าง 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยใช้วิธีการสันติวิธีในการแก้ปัญหา  

หลักสูตรบูรณาการ คือ การหลอมรวมเนื้อหาหรือประสบการณ์ต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือ
คล้ายกันจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์
กันได้ และช่วยให้ง่ายต่อการเรียนการสอน โดยองค์ประกอบของหลักสูตร ธ ารง บัวศรี (2542 : 8) ได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา 2) จุดหมาย ของ
หลักสูตร 3) รูปแบบโครงสร้างหลักสูตร 4) จุดประสงค์ของวิชา5) เนื้อหา 6) จดุประสงค์ของการเรียนรู้ 7) 
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 8) การประเมินผล และ 9) สื่อการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) คือ การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนได้ก าหนดเรื่องที่จะศึกษา รวบรวมข้อมูล วางแผน และน าเสนอ
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ด้วยตนเอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2559 : 3) ได้เสนอ ขั้นตอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 6 ขั้น ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การก าหนด
และเลือกหัวข้อ 3) การเขียนเค้าโครงงาน 4) การปฏิบัติงานโครงงาน 5) การน าเสนอผลงาน และ 6) การ
ประเมินโครงงาน  

การประเมินตามสภาพจริง คือ การประเมินผลที่ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน ที่สะท้อนในสภาพที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับความเป็นจริง  ใน
ชีวิตประจ าวัน 
     
การด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูล ในการสร้างหลักสูตรบูรณาการ    
 1.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) แนวคิดพลเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดการบูรณาการหลักสูตร จากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย การร่วมแสดงความคิดเห็นการเคารพ
ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน และ การไม่ใช้ความรุนแรง  
ในการแก้ปัญหา จากการสัมภาษณ์คณะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 2. การสร้างและทดลองใช้การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 
 2.1 ก าหนดโครงร่างหลักสูตรบูรณาการ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) 
โครงสร้างเนื้อหา 4) เวลาเรียน 5) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 7) แนวทาง
ในการวัดและประเมินผล 8) ค าอธิบายรายวิชา และ 9) แผนการจัดการเรียนรู้   
 2.2 การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 1) ทดลองใช้กับกลุ่มน าร่อง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จ านวน 32 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรบูรณาการ  
  2) ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 32 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยน ามาคะแนนความเป็นพลเมืองไทยมาเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 32 คน ที่เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เพ่ือหา
ประสิทธิผลของหลักสูตรบูรณาการ 
 3. การประเมินหลักสูตรบูรณาการ 
 ผู้วิจัยได้ประเมินจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ 1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้าน
ประโยชน์ 3) ด้านคุณค่า และ 4) ด้านการน าไปใช้และข้อเสนอแนะ .จากคณะครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้สถิติบรรยายและสถิติอ้างอิงโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for Windows ดังนี้ 

 
 

1. หลักการ  
2. จุดมุ่งหมาย  
3. โครงสร้างเนื้อหา  
4. เวลาเรียน  
5. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
    - แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
7. แนวทางในการวัดและประเมินผล  
     - แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมของนักเรียน 
     - แบบวัดความเป็นพลเมืองไทย 
8. ค าอธิบายรายวิชา  
9. แผนการจัดการเรียนรู้ 
     - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 ส ารวจปัญหา 
     - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์ปญัหา 
     - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผน 
     - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิบัติการ 
     - หนว่ยการเรียนรู้ที่ 5 สะทอ้นผล 

-  หลกัสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรมตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 

 

ความเป็นพลเมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 

การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

-  แนวคิดการบูรณาการหลักสูตร คือ การเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้ผสานความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ 
และทักษะทีห่ลากหลายเพือ่แกป้ัญหาได้อย่างถูกต้อง 
-  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การน าความรู้ 
ทักษะ และเจตคติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่มีความคล้ายกันหรือเช่ือมโยงกัน มาจดัให้อยู่ภายใต้ 
หัวข้อ (theme) เดียวกัน 

ภาษาไทย 
 

หลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

สุขศึกษาฯ 
 

คณิตศาสตร์ 
 

วิทยาศาสตร์ 
 

ศิลปะ 
 

หน้าที่พลเมือง 
(เพิ่มเติม) 

ความเป็นพลเมืองไทย 
(Theme) 

 
 

 

-  แนวคิดพลเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
คือ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชน สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่ งยืนและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม
รอบตัว 
 

การบูรณาการตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงร่างของหลักสูตรบูรณาการ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น และร้อยละในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มแบบกลุ่มอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (T-test for 
Independent Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูล ในการสร้างหลักสูตรบูรณาการ  
 1.1 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560).แนวคิดพลเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดการบูรณาการหลักสูตร จากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการสร้างหลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทย คือ การที่ผู้เรียนภายใต้การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่
ได้รับมอบหมาย ร่วมแสดงความคิดเห็น เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกันและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ผ่านการร่วมมือรวมพลังในการส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เรียนร่วมมือรวมพลังในการส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง สืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการแก้ปัญหา ประชุมวางแผนก่อนลง พ้ืนที่ ลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพ้ืนที่ สรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินงาน เผยแพร่ผลงานการแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 
 1.2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร .คือ 
ผู้เรียนจะส่งงานไม่ทันตามวันเวลาที่ครูได้ก าหนด คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามที่ครูผู้สอนก าหนดขาด
การทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ขาดการกล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น ถ้ามีความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกัน มักจะโต้เถียงกันด้วยน้ าเสียงที่ดัง แต่ในกรณีของนักเรียนชายอาจมีการท าร้ายร่างกายกันบ้าง แต่
ส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยการระงับข้อพิพาทโดยครูประจ าชั้น หรือหัวหน้าสายชั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มองว่า 
ความรุนแรงทั้งการใช้ถ้อยค าหรือการท าร้ายร่างกายเป็นเรื่องปกติ  เนื่องจากพบเห็นบ่อยจากชุมชน 
ที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ การเคารพกฎกติกา ผู้เรียนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะทาง
โรงเรียนมีกฎระเบียบที่เข้มงวด อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ท าตามกฎระเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเกิดจากความ
ซุกซนที่เป็นไปตามวัย 
 หลังจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือสร้างหลักสูตรบูรณาการ ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลในส่วนนี้ ไปท าการสร้างหลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในขั้นตอนต่อไปตามล าดับ 
 2. ผลการสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 2.1 ผลการสร้างหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยมีลักษณะการบูรณาการแบบพหุสาขาวิชา.(multidisciplinary integration) ในรูปแบบ Webbed 
โดยใช้ความเป็นพลเมืองไทยมาเป็นแกนในการบูรณาการ โดยพิจารณาความเชื่อมโยง กับตัวชี้วัดในกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ต่างๆ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ1 รายวิชาเพ่ิมเติม 
ประกอบไปด้วย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 12 ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 3 ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 6 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จ านวน 11 ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 6 
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 1 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 
2 ตัวชี้วัด และรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง จ านวน 5 จุดเน้น 
 
โครงร่างของหลักสูตรบูรณาการ ประกอบด้วย  
 1. หลักการของหลักสูตรบูรณาการ พัฒนาขึ้นจากการน าแนวคิดของหลักสูตรกลุ่มสาระ .การ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) แนวคิดพลเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดการบูรณาการ
หลักสูตร มีหลักการดังนี้ 1) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ
บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของชุมชน ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสมดุล.2) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะจากศาสตร์หลายแขนง เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ และ 3 ) พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชน .คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยมีการวางแผนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า จนเป็นพฤติกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาชุมชน และสามารถชักจูง โน้มน้าว ให้ผู้อ่ืนมาร่วมแก้ไขปัญหาได้  
 2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบูรณาการ จัดท าขึ้นจากหลักการของหลักสูตรบูรณาการ .เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองไทย คือ.1).มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.2).มีความรู้ความเข้าใจความตระหนัก
และความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาชุมชนท้องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยู่.3).มีความ สามารถในการ
วางแผนและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ และ.4).มีเจตคติ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3..โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรบูรณาการ มีลักษณะการบูรณาการแบบพหุสาขาวิชา 
(multidisciplinary integration) ในรูปแบบ Webbed โดยใช้ “ความเป็นพลเมืองไทย”มาเป็นแกน ใน
การบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช 2560) ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 
 4. เวลาเรียน หลักสูตรบูรณาการ มีโครงสร้างเวลาเรียนใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 23 ชั่วโมง โดยแบ่ง
เวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาเรียน 5 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวลาเรียน 4 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
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 5. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning).ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้
ประกอบไปด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ส ารวจปัญหาชุมชนท้องถิ่น 2) วิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 3) วางแผนการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 4) ปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น และ 5) สะท้อนผล
การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น   
 6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวอย่าง 
การร่วมมือรวมพลังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 2) อุปกรณ์การสอน ได้แก่ พาวเวอร์พอยต์ 
เรื่อง ความหมาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของพลเมืองไทย.การสืบค้นข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลาย เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ และจอภาพ 3) แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่นหรือ
บริเวณพ้ืนที่รอบโรงเรียน 
 7. แนวทางในการวัดและประเมินผล เน้นการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนที่ครอบคลุม 
ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของความเป็นพลเมืองไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1) การวัดและ
การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเรียนด้วยหลักสูตร
บูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยใช้แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมของผู้เรียนประจ า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 ด้วยเกณฑ์คะแนนสูงกว่าร้อยละ 80 และ 2) การวัดและการประเมินผลหลังจากที่
เรียนหลักสูตรบูรณาการ เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ ทักษะ และเจตคติ .ผ่านสถานการณ์ โดยใช้
แบบวัดความเป็นพลเมืองไทย ด้วยเกณฑ์คะแนนสูงกว่าร้อยละ 80 
 
 8. ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรบูรณาการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ส ารวจปัญหาชุมชนท้องถิ่น การร่วมมือรวมพลังของนักเรียนในการศึกษา
ส ารวจปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ หรือเป็น
ที่ตั้งของโรงเรียน เพ่ือให้ได้ประเด็นปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้บทบาทหน้าที่และ
ความตระหนักของพลเมืองไทย    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาชุมชนท้องถิ่น นักเรียนร่วมมือรวมพลังกันสืบค้น ค้นคว้า 
ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
น าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน.เกิดการวิเคราะห์ วิจารณ์ ถึงสาเหตุ ของปัญหาร่วมกัน 
และเกิดความตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา     
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น นักเรียนเกิดการร่วมมือรวมพลังในการ
ก าหนด วางแผน และเขียนแผนการด าเนินงาน น าเสนอความคิดของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน น าเสนอผลงานปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุ ดในการ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ และเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความมั่นใจว่าตนสามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้   
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น นักเรียนลงพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นตามแผน 
การด าเนินงานการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่ได้วางไว้  โดยมีการบันทึกความก้าวหน้า ปัญหา และประชุม
สะท้อนปัญหาที่พบในระหว่างการด าเนินงานรวมถึงน าเสนอ แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สะท้อนผลการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น นักเรียนร่วมมือรวมพลัง  ในการ
สรุปผลการด าเนินงานการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นสื่อหรือนิทรรศการ
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ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนร่วมมือรวมพลังในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่นของตน    
 9. แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรบูรณาการ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 แผน ได้แก่ 1) ส ารวจปัญหาชุมชนท้องถิ่น 2) 
วิเคราะห์ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 3) วางแผนการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 4) ปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
และ 5) สะท้อนผลการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแผนประกอบไปด้วย 1) สาระส าคัญ 2) ตัวชี้วัด 
3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) จุดประสงค์น าทาง 5) สาระการเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้.7) สื่อการ
เรียนรู้ และ 8) การวัดและการประเมินผล    
 ผลการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างของหลักสูตรบูรณาการ .พบว่า 
โครงร่างของหลักสูตรบูรณาการ มีองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรบูรณาการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50).ถือว่าโครงร่างของหลักสูตรบูรณาการ มีคุณภาพเหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่วางไว้ และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรบูรณาการ ในด้านต่าง.ๆ พบว่า องค์ประกอบ
ในภาพรวมของโครงร่างหลักสูตรบูรณาการมีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ (โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.84) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้  
  2.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
1) การศึกษาน าร่อง และ 2) การทดลองใช้ ซึ่งในการศึกษาน าร่องผู้วิจัยได้น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6/4 เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรบูรณาการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างเรียนเท่ากับ 44.66 จากคะแนนเต็ม 54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
82.70 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนเท่ากับ 32.50 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25  
ดังนั้น หลักสูตรบูรณาการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.70/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากนั้น
ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรบูรณาการไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เปรียบเทียบ 

ความเป็นพลเมืองไทย กับกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ด้วยแบบวัดความเป็นพลเมืองไทย เพ่ือ
หาประสิทธิผลของหลักสูตรบูรณาการ โดยการทดสอบแบบอิสระ (t – test for Independent Samples) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นพลเมืองไทย ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสูงกว่ากลุ่มที่
เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าหลักสูตรบูรณาการมีประสิทธิผล 
 3. ประเมินหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยได้ประเมินจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus  Group) ในด้านความเหมาะสม ด้านประโยชน์ 
ด้านคุณค่า ด้านการน าไปใช้และข้อเสนอแนะ จากคณะครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 5 คน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
 3.1 ด้านความเหมาะสม หลักสูตรบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียน 
เกิดความเป็นพลเมืองไทย ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่มีองค์
ความรู้หรือประสบการณ์ที่หลากหลายมาปรับใช้ในการท ากิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรบูรณาการที่ได้ก าหนดไว้ ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตั้งแต่การส ารวจปัญหา  
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หาสาเหตุ วางแผนปฏิบัติการ และสะท้อนผล ผู้เรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
การยอมรับความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเป็นพลเมืองไทย โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรบูรณาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความเป็นพลเมืองไทย ที่สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นได้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ย้าย
ติดตามพ่อแม่จากต่างจังหวัด และส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนแออัดที่มีปัญหาต่าง.ๆ มากมาย ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชนท้องถิ่นที่ตนเองได้อาศัยอยู่ 
หลักการหลักสูตรบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส ารวจปัญหา  
2) การหาสาเหตุ 3) การวางแผน 4) การปฏิบัติการ และ 5) การสะท้อนผล การแบ่งหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ในหลักสูตรบูรณาการ แบ่งตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติไม่ลัดขั้นตอน
ท าให้ผู้เรียนไม่สับสนสอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ระยะเวลา ในการจัดการเรียนรู้ 
ควรยืดหยุ่นในบางหน่วยการเรียนรู้ เช่น หน่วยการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงพ้ืนที่ชุมชน ควรใช้ระยะเวลา
มากกว่าหน่วยอ่ืนๆ เพราะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบหลักสูตร 
บูรณาการเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนที่มีความคุ้นชินกับพ้ืนที่เป็นอย่างดี  
 3.2 ด้านประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดูได้จาก
ความรับผิดชอบและการตื่นตัวในการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนทราบว่าได้ลงพ้ืนที่ก็รีบจัดการภาระงานให้เสร็จ
เพ่ือให้ทันก่อนการลงพ้ืนที่ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพราะบางคนไม่ชอบการท างาน  
เป็นกลุ่มคิดว่าตัวเองสามารถท าได้ เมื่อต้องท าโครงงาน ที่มีการลงพ้ืนที่ ร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางความคิด ผู้เรียนได้รู้จักการท างานอย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับขั้นของโครงงาน คือ รู้ว่าอะไรคือปัญหา อะไรคือสาเหตุของปัญหา แล้วต้องวางแผนแก้ปัญหา
อย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร และสะท้อนผลการแก้ปัญหา โรงเรียนมีหลักสูตรที่สามารถบูรณาการ  ได้กับ
กลุ่มสาระต่าง.ๆ ลดภาระงานของครู เพราะครูสามารถน าคะแนนที่นักเรียนได้จากการจัดการเรียนรู้ใน
หลักสูตรบูรณาการไปให้คะแนนในรายวิชาอ่ืน.ๆ.ได้ โรงเรียนมีความใกล้ชิดชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น เพราะได้
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับนโยบายของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ที่เน้นให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ชุมชนเกิดการร่วมมือกันโดยเริ่มจากคนในชุมชน คือตัวนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง เมื่อผู้เรียนที่เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนได้ ย่อมสามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับประเทศ
ชาติได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการปลูกฝังความเป็นพลเมืองไทยผ่านหลักสูตรบูรณาการ เป็นการฝึกความ
รับผิดชอบ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นระบบ เชื่อว่าเมื่อผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีใน
การขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ 
 3.3 ด้านคุณค่า หลักสูตรบูรณาการ สามารถพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
ที่วางไว้ซึ่งก่อนที่จะลงพ้ืนที่ ชุมชนท้องถิ่นผู้สอนได้ให้ผู้เรียนได้ท าใบความรู้และตอบค าถาม เกี่ยวกับการ
ร่วมมือและสร้างจิตส านึกในชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในฐานะเป็น
สมาชิกคนหนึ่งในชุมชน ผู้เรียนได้ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง พร้อมจดบันทึกลงในสมุด 
หลังจากนั้นผู้เรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าแต่ละคนได้เจอปัญหาที่เกิดขึ้น .ในชุมชนท้องถิ่นอะไรบ้าง 
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พร้อมกับการเลือกหัวข้อปัญหาของกลุ่ม และได้ค้นคว้าหาความรู้ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการได้ ผ่านการระดมสมองร่วมกันในการวางแผน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือในกลุ่ม ที่แตกต่างไปจากตนเอง การวางแผนการการวางแผนโดยผู้เรียน ได้ร่วมกัน
คิด ระดมสมอง ครูแค่ให้ค าแนะน าเท่านั้น เด็กที่เรียนเก่งยอมรับเด็กที่เรียนอ่อนมากขึ้น ดูได้จากการ
แบ่งกลุ่ม การท างานกลุ่มที่มีการช่วยเหลือมากขึ้น  
 3.4 การน าไปใช้และข้อเสนอแนะ ในการลงพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นทั้งการส ารวจปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้สอนควร
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งในการลงพ้ืนที่แต่ละครั้งผู้สอนควรติดต่อกับผู้น าชุมชน
ล่วงหน้า และควรให้ผู้น าชุมชนร่วมกิจกรรมกับทางผู้เรียนด้วย การค้นคว้าสาเหตุของปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผู้สอนควรประสานงานเพื่อขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์เนื่องจากพบว่า ผู้เรียนหลายคน
ไม่มีอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ผู้สอนควรควบคุมและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
สร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องชมเชย การให้รางวัล และควรชี้แจงกฎระเบียบในการลงพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น 
การจัดท านิทรรศการ ประชาสัมพันธ์น าเสนอผลงานของผู้เรียนในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรง เรียน
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอ่ืนๆในการร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  
ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน และควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้  
ในการน าเสนอผลงานร่วมด้วย 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การศึกษาข้อมูลในการสร้างหลักสูตรบูรณาการ.เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนภายใต้การมีส่วนร่วม  
มีความรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย ร่วมแสดงความคิดเห็น เคารพในความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  
โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากรายวิชาต่างๆ ผ่านการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดของ ปริญญา   
เทวานฤมิตรกุล. (2555 : 251). ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและการแก้ปัญหาของสังคม
ของตนเอง และสาขาวิชา สอดคล้องกับแนวคิดของ อุตตรา รุ่งเรือง (2556 : 57) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตร 
บูรณาการเป็นการหลอมรวมเนื้อหาประสบการณ์ต่าง ๆ จากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน โดยบูรณาการ
เนื้อหา ประเด็นหรือปัญหาบางอย่างเป็นแกน  
 2. การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยง 
ระหว่างเนื้อหา เรื่อง ความเป็นพลเมืองไทย สามารถน ามาบูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ประกอบไปด้วย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และรายวิชา
เพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 
(2562: 51) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 
ควรบูรณาการแบบสหวิทยาการ ใช้เนื้อหาสาระจากรายวิชาที่หลากหลาย ผลการก าหนดโครงร่างของ
หลักสูตรบูรณาการ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้างเนื้อหา 4) เวลาเรียน 5) แนว
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ทางการจัดการเรียนรู้ 6) สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 7) แนวทางในการวัดและประเมินผล 8) ค าอธิบายรายวิชา 
และ 9) แผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2542 : 8) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ
ที่ส าคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา 2) จุดหมายของหลักสูตร 3) 
รูปแบบโครงสร้างหลักสูตร 4) จุดประสงค์ของวิชา 5) เนื้อหา 6) จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 7) ยุทธศาสตร์
การเรียนการสอน 8) การประเมินผล และ 9) วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของโครงร่างหลักสูตรบูรณาการพบว่า โครงร่างหลักสูตรบูรณาการมีคุณภาพเหมาะสมในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และ องค์ประกอบในภาพรวมของโครงร่างหลักสูตรบูรณาการมีความสอดคล้องทุก
องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตร วิไลพรหม (2559 : บทคัดย่อ) 
พบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 .ผลการศึกษาน าร่องหลักสูตรบูรณาการ ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรบูรณาการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.70/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ผลการทดลองใช้
หลักสูตรบูรณาการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/82.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มะกาดาฟี หะยีตาและ..(2558 : บทคัดย่อ) พบว่า นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการมี
ประสิทธิภาพ 81.48/81.48 ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ ประสิทธิผลของหลักสูตรบูรณาการ 
พบว่า คะแนนความเป็นพลเมืองไทย ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ.  (2553 : 
บทคัดย่อ).พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

3. ประเมินหลักสูตรบูรณาการ ด้านความเหมาะสม หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม ให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเป็นขั้นตอน โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้จากง่ายไปยาก จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ใช้ระยะ  
เวลาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย. 2549 : 65 อ้างอิงจาก UNESCO.1981) กล่าวว่า การเลือก และการจัดเนื้อหา
สาระก าหนดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เน้นที่ประสบการณ์และสภาพการณ์ในชีวิต .ประจ าวันของผู้เรียน 
เลือกวิธีสอนควรประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการของการเรียนการสอน และควรน าไปสู่การพัฒนาเจต
คติที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า. (2544 : 13) กล่าวว่า การจัดบรรยากาศ ในชั้นเรียนควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะแสดงออก ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนต่อสาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้
เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน .ที่เน้นการปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม ด้านประโยชน์ 
หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และเคารพข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เป็น
หลักสูตรที่ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และวัดผลตามสภาพ
จริงของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (มปป. : 2) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน โดย
ค านึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ กิตติศัพท์. 
(2547 : 15). กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงให้ความส าคัญและสนใจในความคิดและความสามารถ
ของปัจเจกบุคคลมากกว่าน ามาเปรียบเทียบระหว่างกัน และสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
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ประเภทของผู้เรียนที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนสุข บุญมี. (2555 : 
บทคัดย่อ). ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง ต านานกระจันบ้านเรา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง  
และสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้านคุณค่า หลักสูตรบูรณา
การสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรบูรณาการ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา คุณารักษ์.  (2527 : 1) กล่าวว่า หลักสูตรที่ดีต้องให้ผู้เรียนรู้จักแปลความคิดไปสู่การปฏิบัติ ช่วย
ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การน าไปใช้และข้อเสนอแนะ ผู้สอน
ควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลาตามที่ได้ก าหนดไว้ 
เช่น การยกย่องชมเชย การให้รางวัล คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง และควรจัด
ห้องเรียนเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รภัทภร ภัทรกรธนากิจ. (2552 : 84) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา .ฯ พบว่า 
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกปัญหาที่สนใจ อยากรู้ อยากเรียนและหาค าตอบ และเป็น
ที่ปรึกษา ตรวจสอบ การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นผู้อ านวยความสะดวกช่วยเหลือประสานงานให้กับผู้เรียน 
และผู้สอนต้องจัดสถานการณ์หรือโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิภาดา บรรทุมพร. (2553 : 117). ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการ
พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการหาค าตอบและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นและค้นหาความรู้นั้นครูต้องมีการ
แนะน าสื่อและแหล่งค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง ครูควรให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรควรพัฒนาทักษะการเขียน.ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1) ควรแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจของผู้เรียน ภายใต้เงื่อนไขความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน เช่น เพศ ระดับผลการเรียน เป็นต้น 

2) ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3) ควรส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรคใ์นประเด็นต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ควรด าเนินการติดต่อกับผู้น าชุมชนและคนในชุมชนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอน 

5) ควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ
ทันเวลาตามท่ีได้ก าหนดไว้ เช่น การยกย่องชมเชย การให้รางวัล เป็นต้น 
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  6) ควรน าสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการน าเสนอผลงาน เช่น Power point   
  7) ควรเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงผลงานของผู้เรียน 
 1.3 ด้านการประเมินผล 
 การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนของผู้เรียนด้วยแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรม
โดยผู้เรียนต้องประเมินตนเอง ผู้สอนควรตรวจสอบผลการประเมินของผู้เรียนรายบุคคลและสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเ รียนอ่ืน.ๆ.ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน  
 2.2 ในการประเมินผลระหว่างการใช้หลักสูตรบูรณาการของผู้เรียน ด้วยแบบตรวจสอบ
รายการพฤติกรรม ผู้วิจัยควรให้เพ่ือนภายในกลุ่มร่วมประเมินควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้การวัดและประเมินผล  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.3 ผู้วิจัยควรมีการทดสอบซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างในเดือนถัดไป เพ่ือให้ทราบถึงความคงทน
ของความเป็นพลเมืองไทยของผู้เรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ 
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